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CHWAŁA JEZUSOWI 1 MASY1 PKZEMJŚWIĘTSZEJ. 

O D T Ł U M A C Z A . 

Święty Alfons Liguory, Biskup i Doktór Kościoła, 
przy końcu zeszłego stulecia żyjący, poczytywanym 
jest powszechnie za najgorliwszego ostatnich czasów 
apostoła n«.„ żeństwa do Matki Bożej. Jakoż, czyta
jąc tak liczne dzieła jego, łatwo się przekonać, że 
żaden inny autor nie zwraca częściej myśli i serca 
swojego czytelnika ku tej naszej najmiłościwszej Opie
kunce i we wszelkich potrzebach duszy najbezpie
czniejszej Ucieczce. 

Lecz temu rozmiłowanemu w naszej Matce niebie
skiej synowi, nie dość było na tern co o Niej w ka-
żdem z religijnych dzieł swoich najrozmaitszej treści 
jakby mimochodem powiedział. Przez długie lata wy
pisywał on z najznakomitszych autorów kościelnych, 
co tylko bardziej odznaczającego się żywością wyra
żenia, jakoteż przejęciem się głębszą czcią ku Maryi 
w ich księgach napotkał. To powiązał własnemi uwa
gami, i z tego ułożył dzieło któremu dał tytuł: Glor ie 
di M a r i a , U w i e l b i e n i a M a r y i , które tu 
w wiernym przekładzie, pobożnemu czytelnikowi po
dajemy. Wydał je w dwóch częściach: w pierwszej 
umieścił wykład Antyfony W i t a j K r ó l o w o , S a l v e 
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R e g i n a , w drugiej nauki na wszystkie uroczystości 
przenajświętszej Panny, rozmyślania nad tajemnicami 
Jej siedmiu boleści, a w końcu rozprawy o cnotach 
Maryi i o różnych ćwiczeniach na cześć Jej zwykle 
się odprawiających ]). 

Każde z dzieł świętego Alfonsa, jest jakby stre
szczeniem podania i nauki Kościoła, o przedmiocie 
o którym sam pisał. Ztąd czytając go, ma się pod 
ręką nietylko dzieło tak wysokiej powagi autora jakim 
on jest w świecie katolickim, lecz słyszy sio głos 
Kościoła całego, przemawiającego przez Apostołów, 
Papieży, Sobory powszechne, Ojców świętych i naj
znakomitszych świątobliwością i nau*ką pisarzy wszy
stkich narodowości i wszystkich ubiegłych wieków. 
Ta zaś niezmiernej zalety cecha, odznaczająca każde 
z pism jego, w niniejszem szczególnie jaśnieje. W ogro
mnej ilości przytoczeń które tu z zadziwiającą erudy-
cyą i mozołem, na który tylko Święci się zdobywają, 
nagromadził — ginie niejako sam autor, chociaż się 
go co krok odnajduje, w uczuciach jego najserdeczniej
szej miłości ku Maryi, nieograniczonej w Jej miłosier
dzie i potęgę Jej pośrednictwa ufności, w nieustają-
cein staraniu aby podobneż uczucia rozbudzić w sercu 
każdego z jego czytelników, ale przedewszystkićm 
w tych prześlicznych jego układu modlitwach, w któ
rych ten wielki Doktór Kościoła, przemawia do Matki 
niebieskiej z prostotą, rzewnością i poufałością dzie-

1) W roku 1849 wyszła w Warszawie książka pod tymże tytułem 
U w i e l b i e n i a M a r y i , lecz jest to tłumaczenie tylko mniejszej po
łowy niniejszego dzieła, i zawiera w sobie sam Wykład na Anty-
fonę W i t a j K r ó l o w o . Przytem wydanie to dawno juz jest wyczer
pane. 
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cięcia, słowem modli się jak Święty, a z całej duszy 
pragnie i drugich tegoż wyuczyć. 

Jest to więc książka zawierająca w sobie jakby 
wszystko co dotąd przez największych Świętych i naj
znakomitszych katolickich autorów wypowiedzianym 
zostało o należnej czci Matce Boga naszego, i co 
tylko najskuteczniej pobudzić może dusze wierne do 
pokładania w Jej miłosierdziu i w niezrównanej po
tędze Jej pośrednictwa nieograniczonej ufności. Nie 
brakuje wprawdzie dzieł tego rodzaju w piśmiennictwie 
kościelnem ; dzisiejsze nawet czasy, jakkolwiek z wielu 
miar opłakane dla Kościoła, zbogaciły nas niepośle-
dnćj wartości tego rodzaju pismami. Powiedzieć je
dnak można, że niniejsze dzieło przewyższa wszystkie 
dotąd znane. I nic w tern dziwnego: jest bowiem ono 
owocem dłogoletnićj pracy jednego z Doktorów Ko
ścioła, którego w jego czci i miłości ku Maryi żaden 
z piszących w tej materyi nie przewyższył, a podobno 
mu i nie dorównał. 

Sam on w pewnej okoliczności, i dziełu temu i jego 
autorowi, nie wiedząc o kogo tu idzie, oddał należne 
pochwały. Piszą w jego żywocie, że gdy już miał lat 
przeszło dziewiędziesiąt, braciszek zakonny który go 
doglądał, czytywał mn codziennie parę rozdziałów 
z dzieł duchownych. Razu pewnego błogosławiony 
starzec, zachwycony tern czego słuchał z pobożną 
uwagą, a z powodu podeszłego wieku osłabioną ma
jąc pamięć, spytał: „Mój bracie, któż to jest autorem 
tego dzieła? Jakżeż to piękne, jak pełne namaszczenia!" 
Braciszek w odpowiedzi, odwrócił pierwszą kartę 
książki i odczy tałmu tytuł: „ U w i e l b i e n i a M a r y i 
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przez Alfonsa Liguorego." Święty spuścił pokornie 
głowę, i z rozrzewnieniem uderzył się w piersi. 

Dajże o! Matko Boża, aby przy czytaniu tegoż 
dzieła każdy do uczuć pokory i skruchy, za łaską 
Pańską, się pobudzał. A że do tego niejeden ważniejsze 
może mieć powody aniżeli te które do uderzenia się 
w piersi przywiodły naszego Świętego, niechże tern 
skwapliwiej ucieka się do opieki i pośrednictwa Maryi, 
nie kładąc granic w swojej miłości ku Niej, i bądź 
co bądź niezachwianej ufności. 

Pisałem xc śicieto Zaślubin Matki 
Bożej E. F. 1877 w klasztorze 
Zak. roczymskim. 

MODLITWA ATJTOEA 
D O J E Z U S A I M A R Y I 

Najdroższy Odkupicielu mój, Panie Jezu Chry
ste! Ja nędzny sługa Twój, wiedząc jak miłym 
Ci się staje każdy starający się o przymnażanie 
chwały Twojej przenajświętszej Matce, którą 
i Sam niezmiernie miłujesz, i pragniesz aby Ją 
wszyscy czcili i miłowali, — powziąłem zamiar 
wydania tej oto książki, w której mowa o 3ej 
macierzyńskiej opiece nad nami. Naj właściwiej 
więc postąpię, gdy to dzieło polecę Tobie sa
memu, któremu tak wiele zawisło na tern aby 
się szerzyła chwała Twojej Rodzicielki. Tobie 
więc składam je w ofierze i Tobie je poruczam. 
Eacz przyjąć łaskawie, ten słaby hołd miłości 
mojej ku Tobie i ku Twojej najdroższej Matce. 
Pobłogosław tej książce; niech ci którzy ją czy
tać będą, przejmą się, owszem, przepełnią ufno
ścią i miłością ku tej Niepokalanej Dziewicy, 
w której złożyłeś wszelkie nadzieje nasze i uczy
niłeś Ją ucieczką, wszystkich których odkupiłeś. 
A w nagrodę za ten lichy trudów moich owoc, 
daj mi , błagam Cię i zaklinam, taką miłość 
i tyle jej ku Maryi, ile tern pismem pragnąłem 
rozbudzić takowej w sercach wszystkich którzy 

je czytać beda. 
Zwracam się następnie i do Ciebie najdroższa 

Matko i Pani moja o! Maryo! Wiesz że po Je-
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zusie, w Tobiem złożył cała nadzieję zbawienia 
mojego; cokołwiek bowiem spotkało mnie do
brego : nawrócenie, powołanie do życia pobo-
żniejszego, słowem wszystkie łaski jakie odebra
łem od Boga, wszystko to, wyznaję najszcze-
rzej, udzielonem mi zostało niehiaczej, jak za 
Twojem pośrednictwem. Wiadomo Ci podobnież 
że pragnąc aby Cię wszyscy miłowali, jak na 
to zasługujesz, a także dla okazania Ci wdzię
czności mojej za nieprzeliczone dobrodziejstwa 
któremiś mię obsypała, zawszeni ja usiłował 
wszelkiemi sposobami głosić chwałę Twoja, sta
rając się upowszechniać drogie i zbawienne ćwi
czenia pobożne cześć Twoją na celu mające, 
i mam nadzieję że tego nie zaprzestanę do osta
tniej chwili życia mojego. Lecz widzę że wiek 
mój podeszły i zdrowie nadwerężone, zapowia
dają mi niedaleki koniec pielgrzymki doczesnej, 
a bliskie przejście do wieczności. Dlatego za
nim świat ten opuszczę, powziąłem myśl uło
żenia tej książki, która po śmierci mojej chwa
lić Cię będzie na ziemi, i pobudzać drugich aby 
i oni i chwałę Twoją i niezmierną Twoją dobroć 
względem sług Twoich głosili. Mam nadzieję 
o! najdroższa Pani moja, że na małą tę ofiarkę, 
jakkolwiek niegodną Ciebie, wejrzysz łaskawie, 
gdyż jest to ofiara jed3^nie z miłości złożona. 
Skłoń przeto do mnie tę litościwą dłoń Twoją, 
która mnie wyzwoliła od piekła; przyjmij dobro
tliwie to dziełko i rozporządzaj niem jak Swoją 
własnością. Lecz racz wiedzieć, że za ten darek 
.drobny, należną mi jest zapłata, a tej się do-
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magam w tern żebym Cię już od tej chwili wię
cej jak dotąd miłował, i żeby każdy w którego 
ręce dostaną się te kartki, pobudził się do tern 
większej ku Tobie miłości i tern usilniej nakła
niał do tego i drugich. Oby każdy z kochanych 
czytelników moich, z największą jaka być może 
gorliwością głosił Twoje niezmierne nad nami 
miłosierdzie, i rozbudzał w własnem sercu i w in
nych, nieograniczoną ufność w Twoje przemożne 
prośrednictwo. Amen. Tego się spodziewam. 
Niech tak się stanie. 

Twój najprzywiązaiszy, luio najniegoMeiszy sługa 

aAlfcns iAgiiori 
se Zgromadzenia JRed&nptorzystóio. 



DO CZYTELNIKA. 

Aby dziełko niniejsze zasłonie przeciw niezasadnym 
zarzutom, jakoby zawierało w sobie niektóre błędne 
zdania, zdało mi się właściwem wyświecić dokładniej 
niektóre z tych które się w niem zawierają, a które wy-
daćby się mogły zbyt śmiałemi albo niedość jasnemi. 
Kilka z nieb tu wymienię, a co do innych, jeśli je 
napotkasz łaskawy czytelniku, proszę abyś pamiętał 
żem je wyraził i pojmował w duchu ścisłej i dokładnej 
Teologii, to jest w duchu Kościoła Rzymsko-Katolic
kiego, którego jestem i chcę pozostać na zawsze synem 
najuleglejszym. 

I tak zaraz we Wstępie, odwołując się do Roz
działu VI. dzieła tego, powiedziałem, że Pan Bóg 
chce aby wszelkie łaski spływały na nas przez ręce 
Maryi. Owóż jest to prawdą wielce pocieszającą dla 
dusz przejętych serdeczną miłością ku przenajświętszej 
Pannie i dla biednych grzeszników pragnących się 
nawrócić. Zdanie zaś takowe nie można poczytywać 
za niezgodne ze ścisłą teologią, gdyż ojciec teologii, 
chcę mówić święty Augustyn wyrzekł, że Marya miło
ścią swoją współ uczestniczyła w porodzie ducho
wnym wszystkich dzieci Kościoła. Oto słowa jego, 
„Marya jest Matką według ducha, nie głowy Kościoła 
którą jest sam Zbawiciel, z którego raczej i Ona Sama 
według ducha zrodzoną jest, gdyż wszyscy którzy 
w Niego uwierzyli a z których liczby jest i Marya, 
słusznie dziećmi Oblubieńca zwani są—lecz oczywiście 
Matką jest członków Jego, któremi my jesteśmy 
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gdyż miłością współdziałała aby na łonie Kościoła 
zrodzili się wierni, którzy są członkami tej głowy" *). 
A oto co znowu przydaje znakomity pisarz Kościelny, 
którego nikt nie posądzi o przesadę i zdanie fałszywą 
pobożnością tchnące. „Ponieważ właściwie na Kalwaryi-
to Chrystus Pan założył Swój Kościół, powiada Ni-
kol, oczywistym więc jest że przenajświętsza Panna 
współdziałała w stopniu najwyższym i szczególnyn w ta-
kowem założeniu. Ztąd powiedzieć można, że gdy wy
dała na świat Pana Jezusa głowę Kościoła bez bole
ści, nie bez boleści zrodziła członki tejże głowy, 
i że na Kalwaryi stała się w sposób szczególny Matką 
całego Kościoła" 2). Słowem, krótko mówiąc, Bóg 
najwyższy, chcąc uczcić Matkę Zbawiciela, postano
wił i zawyrokował, żeby niezmierne miłosierdzie tej 
przenajświętszej Dziewicy, wstawiało się bezustannie 
za tymi wszystkimi za których Syn Jej zaofiarował 
nieograniczonej wartości najdroższą krew Swoją, 
a w którym jedynie jest nasze zbawienie, życie i zmar
twychwstanie 3). 

Wychodząc tedy z takowej zasady, na wypływa
jących z niej zdaniach oparłem to wszystko co 
pod tym względem w dziele niniejszym powiedziałem. 
In i e masz najmniejszej wątpliwości, że samiż Święci 
nie wahali się toż samo powtarzać, już to w swoich 
serdecznych rozmowach z Marya, już w gorliwych 
kazaniach lub naukach o czci Jej należnej. Ztąd je
den z dawnych ojców Kościoła, a zdaje się świętj 
Heronim przytoczony przez sławnego w Kościele pi
sarza Wincentego Kontensona, tak się wyraża: W Chry-

1) S. Aug. De sano. Virg. c. b.—2) Nicol. Instr. sap. Salni. Ang. c. 2. 
3) In quo est salus, vi ta et resurectio nostra. 
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stusie zawierała się pełność łask, jako w głowie 
z której rozpływać się one miały po całem ciele; 
w Maryi zaś jako w szyi, która je udzielać ma innym 
członkom" 1). Czego najwyraźniej naucza i co najzu
pełniej stwierdza Doktór Anielski święty Tomasz 
w tych słowach: „Przenajświętsza Marya Panna na
zwaną została ł a s k i p e ł n ą , dla trzecti głównych 
przyczyn Po trzecie z powodu nadmiaru łask 
jakie przez Nią spływają na wszystkich ludzi. Wiel
kim bowiem jest to już przywilejem w którymkolwiek 
ze Świętych, gdy posiada tyle łaski ile jej potrzeba 
dla zbawienia wielu; lecz gdyby który posiadał tako
wej aż tyle żeby to wystarczało na zbawienie ludzi 
całego świata, byłoby to już czemsiś najwiekszem. 
Owoż, to ma miejsce w Chrystusie i przenajświętszej 
Pannie. W każdem bowiem niebezpieczeństwie możesz 
otrzymać zbawienie od Tej błogosławionej Dziewicy. 
Powiada też o Niej Pismo Boże t y s i ą c e t a r c z , 
to jest ratunków na wszelkie nasze potrzeby, z a w i e 
s z o n y c h na N i e j 2 ) . Owszem, w Niej znajdziesz 
Wspomożycielkę do spełniania wszelkich czynów cno
tliwych i dlatego Sama mówi: We Mnie wszelka na
dzieja życia i cnoty 3).K 

1) Theolog. mentis et cordis- Tom 2. 1. x. Dis b. — 2) Pius. 1. 4 
3) Ek.i. 2-i. 25- S. Tliom. Opuacul. exposi. in salut. Aug. 
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Kochany czytelniku, a także i miJy w Maryi 
bracie, gdyż nabożeństwo do Niej które skłoniło 
mnie do napisania tej książki, a które teraz to
bie podało ją do reki, czyni nas obu szczęsnemi 
dziećmi tej najlepszej z Matek — gdyby ci kto 

, powiedział że mogłem oszczędzić sobie tej pracy, 
z powodu iż jest już wiele dzieł uczonych i słu
sznie wysoko cenionych o tymże przedmiocie, 
odrzeknij proszę słowami świątobliwego opata 
Erankoniego, przytoczonemi w księgozbiorze Oj
ców, a mianowicie że: wielbienie Maryi jest źró
dłem nieprzebranem, które im bardziej rozsze
rzać, tern ono pełniejszem sic staje, a im wię
cej je napełniać, tem się ono więcej szerzy *). 
Co znaczy że przenajświętsza Panna jest istotą 
tak wzniosłą, tak szczytną, że chociażby się Ją 
wielbiło i wychwalało według wszelkiej możności 
ludzkiej, to jeszczeby się nie dopełniło tego, co 
się Jej pod tym względem należy. Święty Augu
styn powiada: że najwymowniejsze głoszenie chwa
ły Matki Bożej przez świat cały, chociażby wszy
stkie członki ludzkie zamieniły się wjezyki, jeszcze 
by nie wyrównało temu uwielbieniu do jakiego 
ma Ona prawo 2). 

"Widziałem, co prawda, niezliczone mnóstwo ksią
żek i wielkich i małych, mających na celu wiel
bienie Maryi; lecz zauważywszy że są one albo 

1) Bibli. Patr. de gratia Dei. — 2) Ser. 208. 
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bardzo już rzadkiemi, albo zbyt obszernemi, albo 
nieodpowiadającemi mojemu zamiarowi, przed
sięwziąłem zrobić wyciągi ze wszystkich autorów 
jakich mogłem mieć pod ręką; i zebrać razem, 
jak to się okaże wniniejszem dziele, co tylko 
wyborniejszego i treściwszego zawiera sic pod 
tym względem w Ojcach Kościoła i najznakomi
tszych Teologach. Pragnąłem tym sposobem uła
twić duszom pobożnym nie wjmagając wielkich 
kosztów czytanie, które powinnoby rozniecać w ich 
sercach miłość ku Maryi, a Kapłanom w szcze
gólności podać obfitą treść do nauk i kazań, aby 
przy głoszeniu słowa Bożego, szerzyli nabożeń
stwo ku tej najdroższej Boga naszego Bodzicielce, 

Kogo się miłuje o tym sic chętnie i często 
mówi i pochwaty sio mu oddaje, gdyż pragnie
my aby wszyscy kochali i wychwalali tych któ
rych sami wysoko cenimy; słabo więc miłują 
Maryą ci którzy poczytując się za Jej miłośników, 
nie często jednak o Niej mówią i nie starają się 
aby Ją i drudzy miłowali. Nie tak postępują 
prawdziwi tćj najukochańszej Pani naszej wielbi
ciele: ci pragnęliby wszędzie głosić Jej chwałę 
i wszystkich pobudzić ku Jej zamiłowaniu. To 
też gdzie tylko nastręcza się im ku temu sposo
bność, czy to publicznie czy w towarzyskich sto
sunkach, we wszystkich sercach usiłują roznie
cać błogosławione płomienie, któremi sami pa™ 
łają ku najdroższej Królowej swojej. 

Aby też przekonać się o wielkich pożytkach 
jakie i sami odnosimy i jakiemi i wiernych ob
darzamy rozpowszechniając nabożeństwo do prze-
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najświętszej Panny, posłuchajmy co o tern mówią 
Ojcowie Kościoła i inni najznakomitsi" tak nauką 
jak i świątobliwością pisarze katoliccy. Według 
świętego Bonawentury, wszyscy którzy gorliwie 
głoszą chwałę Maryi, dostaną sie niechybnie do 
nieba, co stwierdza Eyszard od świętego Wa
wrzyńca który powiada, że czcić Królowę Aniel
ską, jest to skarbić sobie życie wiekuiste; gdyż 
przydaje tenże, ta Pani nasza wywdzięczając się 
najhojniej, nie omieszka uczcić w przyszłem ży
ciu każdego który Ją czcił w teraźniejszem *). 
A któż nie zna obietnicy przez Samąż przenajświę
tszą Pannę uczynionej tym którzy starają się 
dać Ją poznać drugim i pobudzać wiernych do 
Jej zamiłowania. Takim wyraźnie zapowiada Ona 
szczęście niebieskie: Którzy mnie rozjaśniają ży
cie wiekuiste osiągną 2), są to słowa Pisma Bo
żego, które Kościół stosuje do Maryi w pacie
rzach na uroczystość Jćj Niepokalanego poczęcia. 
Eaduj się przeto duszo moja, powiada święty Bo
nawentura niezmordowany w ogłaszania wielkiej 
chwały Matki Bożej, raduj się w Niej, gdyż 
"nieprzeliczone dobra zgotowane są dla gorliwych 
Jej wielbicieli3). Gdy tedy księgi Pisma Bożego, 
przydaje inny znowu autor, pełne są pochwał 
Maryi, sercem przeto i usty nie przestawajmy 
wielbić te Boga naszego Matkę, aby nas Ona 
do radości wiekuistych zawiodła. 

Czytamy w objawieniach świętej Brygidy, że 
błogosławiony Emingiusz Biskup, zwykł był ka-

1) De laud. B . V. 1. 2. p . 1. — 2) Ekl i 2 4 — 3 1 . — 3) Psa l . B . V. 
ps.il. 4C. 

http://ps.il
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żde ze swoich kazali zaczynać od pochwalenia 
Maryi. "Razu pewnego przenajświętsza Panna 
okazała sie świętej Brygidzie i tak do niej prze
mówiła: „Powiedz temu prałatowi który ma zwy
czaj oddawać mi chwało przy rozpoczęciu ka
żdego swego kazania, że bede mu Matka: du-
szę jego przedstawię Panu Bogu, i że szczęśliwa 
śmiercią zejdzie z tego świata." Jakoż, umarł 
on świątobliwie, modląc się i opływając w po
kój niebieski '). Piszą także o pewnem Domini
kaninie, który miał zwyczaj przy końcu każdego 
kazania mówić o Maryi, że mu się Ona obja
wiła przy "śmierci, obroniła go od szatanów, po
krzepiła na duchu, i Sama wprowadziła do nieba 

r 

błogosławioną duszo jego. Świątobliwy Tomasz 
& Kempis przedstawia Maryą polecającą boskie
mu Synowi Swojemu każdego z tych którzy Jej 
chwałę głoszą, i w te słowaprzemawiającą: „Sy
nu! zmiłuj się nad duszą sługi Twojego, mi
łośnika i wielbiciela Mojego" 2). 

Co do pożytków jakie ztąd wierni odnoszą, 
święty Anzelm powiada żo gdy przeczyste łono 
Maryi stało się drogą którą Syn Boży zstąpił 
z nieba aby grzeszników zbawić, jakżeby głosze
nie Jej chwały nie miało być najskuteczniejszem 
środkiem przyprowadzenia tychże grzeszników do 
pokuty i do otrzymania zbawienia 3). A jeśli tak 
jest w istocie, jak sądzę, a nawet nie wątpię 
i czego dowiodę w rozdziale V niniejszego dzieła, 
że wszelkie łaski dostają sie nam przez ręce 
Maryi, i że każdy ze zbawionych zbawia się nie 

1) Revel. c. 104. — 2) Ad novit. eer. 21.—3) De eaccel. Virg. c. 1-
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inaczej jak za pośrednictwem tej Matki Boga na-» 
szego, więc można powiedzieć, czyniąc z tego 
wniosek konieczny, że zbawienie wszystkich lu
dzi zależy od głoszenia chwały przenajświętszej 
Panny, i od ufności jaką mieć należy w Jej po
średnictwie. Zresztą, wiadomo to powszechnie y 
że tego to właśnie używając środka, święty Ber
nardyn Seneński rozbudził wiarę i rozpowszechnił 
wysoką pobożność we Włoszech, a święty Do-
minik tyle kraju nawrócił. Święty Ludwik Ber
trand, w każdem ze swoich kazań, pobudzał 
słuchaczów do nabożeństwa ku Maryi, i toż sa
mo czyniło wielu innych. 

Czytałem kiedyś, że ojciec PawełSeniery, sła
wny misy onarz, na każdśj misyi jaką odprawiał, 
miewał kazanie o nabożeństwie do Maryi, i zwał 
je swejem ulubionem kazaniem. A i my sami, 
którzy w ustawach naszych mamy nakazaną naukę 
o Matce Bożej podczas misyj, możemy zaświad
czyć najsumienniej, że zwykle żadna nauka nie 
pobudza tak skutecznie do skruchy i nie spro
wadza tyle pożytków, ile kazanie o miłosierdziu 
Maryi. I mówię: o miłosierdziu Maryi, gdyż, 
według słusznej uwagi świętego Bernarda, wy
chwalamy co prawda, Jej pokorę, wielbimy Jej 
dziewictwo; lecz żeśmy nędznymi grzesznikami, 
co najbardziej nas porusza i garnie do Niej, to 
gdy słyszymy głoszone Jej miłosierdzie, I bez 
wątpienia, Jej to miłosierdzie trafia najłatwiej 
do naszego serca, Jej miłosierdzie najczęściej 
na pamięć sobie przywodzimy i najczęściej go 
wzywamy. 



Dlatego w dziele niniejszym, pozostawiając in
nym wyświecanie różnych cnót i przywilejów 
Maryi, głównie mówić będę o Jej wielkióm mi
łosierdziu i potędze Jej pośrednictwa. W tym 
celu, pracą kilkoletnią, nagromadziłem o ile to 
było w mojej możności, co tylko Ojcowie święci 
i najznakomitsi pisarze kościelni wyrzekli o mi
łosierdziu i błagalnej potędze Maryi. A ze to 
miłosierdzie i ta potęga przenajświętszej Panny, 
przecudnie są wyrażone i orzeczone w prześli-

* cznej antyfonie Sa lve R e g i n a (Witaj Kró
lowo), którą kościół zatwierdził i całemu ducho
wieństwu tak zakonnemu jak świeckiemu polecił 
do odmawiania przez większą część roku, więc 
założyłem sobie najprzód zrobić wykład tej po
bożnej modlitwy, zamykając takowy w dziesięciu 
rozdziałach. Następnie zdało mi się, ze przysłużę 
się wiernym sługom Maryi, podając im nauki czyli 
rozprawy o głównych uroczystościach i cnotach 
Matki Bożej, nadmieniając przy końcu o ćwicze
niach pobożnych na Jej cześć najczęściej odpra
wianych, i najbardziej zaleconych przez Kościół. 

Pobożny czytelniku! jeżeli łaskawie przyjmiesz 
tę pracę moją, jak się tego spodziewam, proszę 
Cię poleć mnie przenajświętszej Pannie, aby 
mnie obdarzyła wielką ufnością w Jej opiekę. 
A jeśli raczysz poprosić dla mnie o tę łaskę, 
przyrzekam i ja z mojej strony prosić o nią dla 
Ciebie *)■ O! zaprawdę szczęśliwy kto miłością 

1) Święty Alfons już nie potrzebuje modlitw, zażywając oddawna 
chwały niebieskiej. Ale niegodny tłumacz tego dzielą, pokornie prosi 
czytelnika o to o co tn prosił autor. 
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i ufnością, chwyta się tych dwóch kotwic zba
wienia: Jezusa i Maryi; nie zginie ten zapewne. 
Powtórzmy więc, a powtórzmy z całego serca, 
za pobożnym ojcem Alfonsem łlodryciuszem: 
„Jezu i Maryo słodkie miłości moje! niech dla 
Was cierpię, niech dla Was umrę, niech wszy
stek Wasz będę, niczem się stając sobie samemu. 
Sim totus tester, sim nihil meus.u Miłujmy Je
zusa i Maryą, i starajmy się o uświątobliwienie; 
nie masz szczęścia pożądańszego nad to; wierzaj 
mi kochany czytelniku i bywaj zdrów, do szczę
śliwego widzenia kiedyś, u stóp tej naszej naj
droższej Matki i Jej Syna najmilszego, gdzie 
wielbić Ich, miłować, i dziękować Im będziemy 
wspólnie, zażywając Ich błogosławionej obecno
ści na wszvstkie wieki. Amen. 

MODLITWA 
do P r z e n a j ś w i ę t s z e j P a n n y 

o śmierć szczęśliwą. 

O! Maryo, słodka ucieczko nędznych grzeszni
ków, w chwili gdy dusza moja opuszczać ten 
świat będzie, Matko moja najdroższa, przez bo
leść jaldej doznałaś obecną będąc śmierci Syna 
T w oj ego na krzy żu, w spieraj mnie wtencz as 
Twojem miłosierdziem. Oddal odemnie piekiel
nych wrogów, i przybądź wziąść dusze moją, 
dla przedstawienia jej najwyższemu Sędziemu. 
Królowo, moja nie opuszczaj mnie wtedy. Po 
Jezusie, Ty powinnaś być ratunkiem moim w tej 
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strasznej chwili. Poproś Syna Swojego, aby z do
broci Swojej dał mi skonać u stóp Twoich, 
i wyzionąć dusze moją w Jego święte rany, mó
wiąc: Jezus, Marya, Wam oddaję serce i duszę 
moją. Amen. 

><§><< 

WYKŁAD SALYE REGINA. 

ROZDZIAŁ I. 
Salve Iłegina, Mater misericordiae ! 
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia I 

Marya Królową i Matką naszą. 

§ 1 . 
Jak wielką ufność mieć powinniśmy w Maryi 

jako Królowej miłosierdzia. 
Ponieważ przenajświętsza Marya Panna wyniesioną 

została do godności Macierzyństwa Króla królów, 
słusznie przeto Kościół święty czci Ją, i chce aby to 
powszechnie czyniono, pod zaszczytnem wezwaniem 
K r o l o w ć j . 

Gdy Królem jest Ten który się z przenajświętszej 
Dziewicy narodził, Matka Jego za Królowę i Panią 
koniecznie poczytywaną być powinna, powiada święty 
Atanazy t). A święty Bernardyn Seneński przydaje: 
Skoro błogosławiona ta Dziewica dała pzyzwolenie na 
stanie się Matką Syna Bożego, od tejże chwili i przez 
to właśnie, otrzymała władzę nad całym światem, 

^ i berło królewskie nad fwszystkiemi stworzeniami 2). 
Gdy ciało Maryi, powiada święty Arnold opat, było 
ciałem, z którego Pan Jezus przyjął to ciało, którem 
przyoblekł w swojej osobie Bóstwo, jakżeby Matka 
ijie podzielała z Synem władzy królewskiej? 3) Z czego 
■wraz z powyższym autorem zawnioskowac należy, że 

1) Ser: de Deip. — 2) Ser: de B. V- 5. — 3) De laud. B V. 
1 



2 
ta władza królewska nietylko jest wspólną Synowi 
i Matce, lecz w obojgu jest jedną i tąż samą. 

Ponieważ Pan Jezus jest Królem świata całego, 
wiec Królową jest i Matką Jego. I dlatego powiada 
święty Bernardyn Seneński: Tyle stworzeń służy Matce 
Bożej, ile ich służy przenajświętszej Trójcy; gdyż 
wszystkie stworzenia tak Aniołowie jak i ludzie, i co 
tylko istnieje w niebie i na ziemi, będąc poddane 
panowaniu Boga, poddane jest i panowaniu przenaj
świętszej Panny 1). Toż samo wyraża opat Gieryk 
w te słowa przemawiając do Matki Bożej: Nie po-
przestawaj tedy o! Maryo, nie poprzestawaj bezpiecznie 
władać posiadłością Syna Twojego; rozporządzaj nią 
według woli jako Królowa, Matka i Oblubienica kró
lewska. Tobie też przynależnemi są władza i panowanie 
nad wszystldemi stworzeniami 2). 

Marya jest tedy Królową: lecz na pociechę naszą 
nie zapominajmy o tern, że jest Królową pełną słodyczy 
i łaskawości, najpochopniejszą do udobrodziejstwowania 
takich jak my nędzników. Dlatego Kościół' poleca 
nam abyśmy w tej" oto modlitwie witali Ją i wzywali 
jako K r ó l o w ę m i ł o s i e r d z i a . A nawet samo 
nazwanie K r ó l o w e j , według uwagi błogosławionego 
Alberta wielkiego, oznacza litość i opiekę nad biednymi, 
gdy nazwa cesarzowej oznaczałaby raczej samą powagę 
i jakby surowość. Według Seneki, wzniosła godność 
króla i królowej zawisła na wspieraniu nieszczęśliwych. 
I w panowaniu nad ludami widzimy, że tyrani mają 
na względzie tylko dobro osobiste, a królowie powinni 
starać się jedynie o szczęście swoich poddanych. Z tego 

1) Ser: de B> V. 5. — 2) In. Ass. ser. 3. 
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też to powodu przy konsekracyi królów, namaszcza 
się im czoło olejem poświęconym, który wdraża miło
sierdzie: daje się im przez to przestrogę, że panując, 
powinni prze de wszy stkiem być przejętymi uczuciami 
litości i dobrotliwości względem swoich podwładnych. 

Obowiązkiem jest tedy królów spełniać głównie 
uczynki miłosierdzia, wszakże nie pomijając przytem 
wykonywania sprawiedliwości względem występnych, 
gdy zachodzi tego potrzeba. Lecz z Maryą rzecz się 
ma inaczej: jest Ona Królową, lecz nie jest królową 
sprawiedliwości, a tylko K r ó l o w ą M i ł o s i e r d z i a , 
którćj jedynem zadaniem jest litować się nad grzesz
nikami i przebaczać. I dlatego to Kościół każe nam 
nazywać Ją wyraźnie K r ó l o w ą M i ł o s i e r d z i a . 
Wielkiej powagi w Kościele Jan Gerson kanclerz 
Paryzki, rozbierając te słowa Dawida: Dwie te 
rzeczy słyszałem, ze potęga Boga jest, a u Ciebie 
Panie miłosierdzie, l) powiada: że gdy panowanie 

Stwórcy zawisło na sprawiedliwości i miłosierdziu, 
takowe rozdzielił Pan Bóg: sobie pozostawił władzę 
sprawiedliwości, a Matce Swojej odstąpił władzę 
miłosierdzia, stanowiąc aby wszelkie łaski udzie
lane ludziom przechodziły przez ręce Maryi 
i szafowane były według Jej woli 2). Stwierdza to 
i święty Tomasz Akwitariski w przedmowie swojej do 
Listów kanonicznych, gdzie pisze, że gdy przenaj
świętsza Panna poczęła i wydała na świat Syna Bo
żego, otrzymała od Boga połowę władzy panowania 
tak, że Sama stała się Królową miłosierdzia w Pań
stwie , w którem Pan Jezus jest Królem sprawiedliwości. 

1) P s : 61. 12. — 2) Sup. Magni tr. 4. 

1* 
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Ojciec przedwieczny postanowił Chrystusa Pana 

Królem sprawiedliwości, a przez to najwyższym Sędzią 
świata, co ogłaszał prorok wołając: Boże, sąd Twój 
daj i sprawiedliwość Twoją Synowi Królewskiemu *). 
Panie, powiada jeden z uczonych pisarzy kościelnych 
wykładając te słowa Pisma Bożego, zdałeś na Syna 
Twojego sprawiedliwość, boś Matce Jego zwierzył 
miłosierdzie. Słusznie przeto święty Bonawentura w ten 
sposób parafrazuje te słowa Psalmisty. Panie daj 
władzę Twojej sprawiedliwości Królowi Synowi Two
jemu, a Twoje miłosierdzie powierz Matce Jego. 
Świątobliwy Ernest Arcybiskup Pragski, podobnież 
powiada, że Ojciec przedwieczny na Syna zlał obo
wiązek sądzenia i karania, a na Matkę litowania się 
i wspierania2). Dawid też przepowiedział, że Sam Pan 
Bóg wyświęci niejako Maryą na Królowę Miłosierdzia, 
namaszczając Jej czoło olejem świętego wesela. Na
maścił Cię Bóg.... olejem wesela 3) Przez co Pan 
Bóg obdarzył nas wszystkich, nieszczęsne dzieci Ada
mowe, wielką pociechą i weselem, gdy tym sposo
bem wiemy że posiadamy w niebie tak potężną 
królowę nieprzebranego dla nas miłosierdzia, i jak 
się wyraża święty Bonawentura, olejem litości na
maszczoną. 4) 

Bardzo właściwie błogosławiony Albert wielki sto
suje do tego historyą królowej Ester, która była jedną 
z postaci starego Testamentu przedstawiających Maryą. 

Czytamy w księgach Pisma Bożego że za panowa
nia króla Aswereusza, ogłoszony został w Państwie 
jego wyrok, wszystkich Żydów skazujący na śmierć. 

1) P s : 71. 2. — 2) Marial .. C. 127. — 3) F s : 44. 8. — 4) Spec. 
B. V. lect.: 7. 
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Wtedy Mardocheusz, który był jednym z podpadają
cych temu wyrokowi, polecił Esterze aby wstawiwszy 
się do Króla, uzyskała odwołanie tego okrutnego roz
kazu. Zrazu Ester nie chciała tego uczynić, z obawy 
że to Aswereusza jeszcze bardziej rozgniewa, i na 
nią samą oburzy; Mardocheusz zrobił jej uwagę, że 
nie powinna troszczyć się o siebie samą, gdyż ją Pan 
BÓg wyniósł na tron dla wyratowania wszystkich Ży
dów : Nie sadź, rzekł do niej, ze tylko swa duszęuratujesz, 
&eś w domu króla nad wszystkiemi Żydami l ) . Otóż, 
co wTtedy powiedział Mardocheusz królowej Esterze, 
moglibyśmy podobnież, my grzesznicy, powiedzieć 
Maryi królowej naszej, gdyby kiedy nie chciała otrzy
mać dla nas od Boga odpuszczenia kary na jakąśmy 
zasłużyli: Nie sądź o! przenajświętsza Pani nasza, 
żeby Pan Bóg miał Cię uczynić Królową świata jedynie 
dla zapewnienia Twojego szczęścia; wynosząc Cię do 
szczytu takiej godności, chciał także uczynić Cię tern 
skłonniejszą do litowania się nad naszemi nędzami 
i do niesienia nam ratunku. 

Gdy Aswereusz ujrzał w obecności swojej Esterę, 
spytał ją najłaskawiej czego życzy sobie: Jaka jest 
proźba Twoja ? Królowa odrzekła: Jeślim znalazła 
łaskę w oczach Twoich, o Królu,., daj mi naród mój 
za którym się wstawiam 2). Aswereusz wysłuchał jej 
proźbę i niezwłocznie odwołać kazał wyrok. Owóż, 
jeśli Aswereusz z miłości jaką miał ku Esterze, po
wstrzymał wykonanie rozkazu wytępienia żydów, jak
żeby Pan Bóg, który miłuje Maryą miłością niezmierną, 
nie miał Jej wysłuchać, gdy wstawia się za biednymi 

1) Est. 4. 13. — 2) Ester. 7. 2. 
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grzesznikami wzywającymi Jśj pośrednictwa, i gdy jakby 
w te słowa odzywa się do Niego: Jeślim znalazła ła
skę w oczach Twoich, ol Królu, jeśli Mnie miłujesz 
na proźby moje odpuść tym grzesznikom za któremi 
się wstawiam do Ciebie. Lecz Marya jako Matka Boga, 
wie dobrze o tern, że jest ona ubłogosławioną z po
między wszystkich niewiast, która jedna z całego 
rodu ludzkiego tak była szczęśliwa, że n a l a z ł a 
ł a s k ę J) zatraconą przez grzech pierworodny; wie 
że jest Oblubienicą Pańską, umiłowaną przez Niego 
nad wszystkich świętych i nad wszystkich Aniołów 
razem wziętych; a więc czyż podobna aby próźb Jej 
Pan Bóg nie miał wysłuchać? O! któż nie wie jakiej 
mocy przed Bogiem są proźby Maryi? Prawo łaska
wości w języku Jej 2). Każda z próźb Jej , jest jakby 
prawem, które już Pan Bóg postanowił, a ptawem 
zapewniającem wyrok miłosierdzia dla wszystkich za 
któreuii się wstawia. Święty Bernard pyta, dlaczego 
Kościół zowie Maryą Matką miłosierdzia i odpowiada: 
Dlatego że przepaść miłosierdzia Bożego, dla kogo 
tylko zechce, kiedy zechce i jak zechce, roztwiera: 
tak dalece że każdy grzesznik chociażby największy, 
nie zginie, skoro go pośrednictwem Swojćm ta ze 
świętych Najświętsza poprze 3). 

Lecz czyż niema takiego grzesznika który mógłby 
obawiać się że Marya nie zechce wstawić się za nim, 
z powodu zbyt ciężkich jego grzechów? Albo czyż 
nie powinna nas unieśmielać niezrównana świętość 
tej najwyższej Królowej? O! wcale nie, powiada święty 
Grzegorz VII, bo im Marya do szczytniejszej wynie-

1) Łuk. 2. 7. — 2) Przyp. 31. 2G. — 3) In Salv. Regi. Ser. I . 

7 

siona jest godności i im świętszą jest , tern przystę
pniejszą i miłosierniejszą dla nawracających się grze
szników ,) . 

Królowie i Królowe ziemscy, samą powierzchowną 
okazałością jaką się otaczają, postrach wzbudzają, 
i przez to poddani obawiają się stawać w ich obecno
ści. Lecz zjakiegoż powodu, powiada święty Bernard, 
miałaby ułomność ludzka obawiać się oblicza Maryi? 
Nic w Niej nie znajdziesz srogiego, nic przerażającego, 
samą jest łagodnością, m l e k o i w e ł n ę , według 
słów Pisma Bożego, wszystkim rozdającą 2). Marya 
nietylko nie odmawia m l ę k a swojego miłosierdzia 
i w e ł n y swojćj opieki tym, którzy ją o to proszą, 
lecz się Sama z tern nastręcza, aby nas pobudzić do 
ufnoś.ci i zachęcić do wzywania Jej obrony przeciw 
gromom sprawiedliwości Bożej. 

Swetomiusz pisze o cesarzu Tytusie, że nie odma
wiał żadnej łaski o którą go proszono. Niekiedy nawet 
czynił przyrzczenia, których dotrzymać nie mógł; 
a gdy zwracano na to jego uwagę, odpowiadał że skoro 
monarcha przypuszcza kogo do swego posłuchania, 
powinien go odprawić zadowolonym. Tak mawiał Ty
tus, lecz w końcu mogło sie mu przydarzać że albo 
kłamał albo nie dotrzymywał przyrzeczenia. Nasza 
zaś Królowa kłamać nie może, a mocna jest otrzy
mać dla sług Swoich co tylko zechce. A przytem ma 
serce tak litościwe, tak dobrotliwe, że słusznie po
wiada Lanspergiusz, iż nie sposób jest, aby nie do
znał pociechy, kto się do. Niej ucieka 3). "Wszakże 
o! Maryo, woła znowu święty Bernard, T^ś Królową 

1) Lib. 1. c. 47. — 2) In Sign. lYIagni. — S) Alloq. 1. 1- p . 4. 
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miłosierdzia; a któż stonowi takowe królestwo jeśli 
nie ci, którzy miłosierdzia potrzebują, to jest biedni 
grzesznicy. A że ze wszystkich grzeszników jam naj-
nędzniejszy, wiec pomiędzy Twoimi poddanymi pier
wsze trzymam miejsce, i o mnie większe jak o innych 
mieć musisz staranie 1). Zlituj się przeto nad nami 
o! Królowo miłosierdzia i zbaw nas koniecznie. 

I nie mów Panno przenajświętsza! nie mów że nie 
sposób Ci zbawić nas dla niezmiernej liczby grzechów 
naszych, bo na to ośmielę się odezwać słowami świę
tego Grzegorza Nikornodyjskiego: Posiadasz potęgę 
nieograniczoną na to właśnie, aby liczba grzechów 
chociażby największa, nie była nigdy większą od Two
jego miłosierdzia. Potędze Twojej nic oprzeć się nie 
może, gdyż Stwórca uczyniwszy Cię Swoją Matką, co 
tylko Tobie przyczynia chwały, za własną poczytuje 
to chwałę. A boski Syn Twój, ciesząc się z tego, 
wypłaca Ci niejako dług należny, gdy każdą proźbę 
Twoją spełnia '-*). Przez co święty ten chce powie
dzieć, że lubo Marya ma obowiązek nieograniczonej 
względem Syna Bożego wdzięczności, za to że Ją 
sobie za Matkę przeznaczył, wszelako zaprzeczyć nie 
można, że i On Sam jako Matce zawdzięcza wiele, 
co do człowieczeństwa Jej istnienie Swoje winien bę
dąc. I dlatego to pragnąc odpłacić się Maryi za wszy
stko co się Jej od Niego jako syna należy, Pan Jezus 
raduje się Jej chwałą, i miło Mu uczcić Ją przez to 
szczególnie ze wszystkie Jej proźby wysłuchuje. 

Jakąż tedy ufność rnie'' powinniśmy w tej przenaj
świętszej Królowej, gdy widzimy jak dalece potężnem 

1) In Salv. Reg. -Z. ~ 2) Or. de lugr: l i . V. 
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jest Jej pośrednictwo do Boga, a z drugiej strony 
wiemy, że miłosierdzie Jej tak jest nieograniczonem, 
że nie masz nikogo na świecie, któryby jego skutków 
nie doznał i nie był uczestnikiem owoców Jej łaska
wości! To razu pewnego Sama przenajświętsza Panna 
objawiła świętej Brygidzie mówiąc: „Jam jest Królową 
nieba i matką miłosierdzia; Ja weselem sprawiedli
wych i bramą, przez którą grzesznicy mają przystęp 
do Boga. Nie masz na ziemi grzesznika tak dalece 
przeklętego, który dopóki żyje nie doznawałby skut
ków mojego miłosierdzia, bo nie masz żadnego do-
pokąd nie jest w ostatecznem odrzuceniu od Boga, 
(co trzeba rozumieć o tych, którzy są nieodwołalnie 
skazani na potępienie) któryby wezwawszy Mojej po
mocy, nie mógł się nawrócić i otrzymać miłosierdzia. 
Wszyscy zowią mnie Matką miłosierdzia, mówiła da
lej przenajświętsza Pana, i w istocie miłosierdzie—to 
Syna Mojego względem ludzi, uczyniło Mnie tak mi
łosierną dla nich." I w końcu przydała: „I dlatego 
nieszczęsnym będzie na wieki po śmierci, kto za ży-
cia mogąc uciekać się do mojego miłosierdzia, gdy 
tak niezmiernie pragnę ratować wszystkich grzeszni
ków, nie czyni tego *)." 

Uciekajmy się przeto i uciekajmy się zawsze do tej" 
Królowej tak litościwej, jeśli pragniemy zapewnić so
bie zbawienie. A jeżeli wspomnienie grzechów naszych 
przeraża nas i unieśmiela, przypomnijmy sobie, że 
Marya postanowioną została Królową miłosierdzia, aby 
opieką swoją, zbawiać grzeszników największych, ta
kich nawet, o których już prawie żadnej nadziei się 

1) Rev. 1. 6. 



10 
nie miało, byle się do Mój uciekali. Oni to bowiem 
właśnie stanowić mają Jej koronę niebieską, według 
tego jak to zapowiedział Duch Święty, Jej boski Oblu
bieniec, mówiąc do Niej, że ukoronowaną zostanie 
z łożysk lwów i tygrysów: Pójdź z Libanu, Oblu
bienico onoja, pójdź z Libanu, pójdź: ukoronowana 
będziesz.., z łożysk Iwowich i wzgórzów try gry sieli *). 
Bo czernie są w istocie owe łożyska zwierząt potwor
nych, jeśli nie obrazem nieszczęsnych grzeszników, 
których dusze stają się leżyskiem różnych grzechów, 
poczwar najszkaradniejszych? O! tak Pani moja prze
najświętsza, powtórzę z opatem Rupertem, takiemi 
to ł o ż y s k a m i l w i e m i ukoronowaną Ty zostaniesz, 
zbawienie ich koroną Twoją będzie 2), a koroną naj
właściwszą, najgodniejszą Ciebie, bo koroną Królowej 

miłosierdzia. 
Proszę odczytać odpowiedni temu następujący przy

kład: 
Przykład. 

Piszą w żywocie wielebnej siostry Katarzyny od 
świętego Augustyna, że w okolicy w której mieszkała 
ta sługa Boża, była pewna kobieta imieniem Ma-
ryanna, która od lat najmłodszych wiodła życie gor
szące, a nawet doszedłszy i późnjćj starości prowa
dziła się jak najgorzej. 

W końcu wygnana przez tamecznych mieszkańców 
i zmuszona kryć się w górach w samotnej jaskini, 
dotknięta straszną chorobą, pozbawiona wszelkiej po
mocy ludzkiej, umarła bez przyjęcia Sakramentów 

1) Pieśń 4. 8. — 2) In Cant. 1. 3. 
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świętych. Po takiem życiu i takiej śmierci, ciało jej 
bez obrzędów religijnych zagrzebano na polu, jakby 
jakiego plugawego zwierzęcia; a siostra Katarzyna, 
która miała zwyczaj z wielką pobożnością polecać 
Panu Bogu dusze przechodzące na świat tamten, do
wiedziawszy się o smutnym końcu tej nieszczęśliwej 
kobiety, nie śmiała modlić się za nią, sądząc jak wszy
scy, że została potępioną. Lecz oto po upływie lat 
czterech, razu pewnego stanęła przed nią jedna z dusz 
czyscowych i rzekła: „Siostro Katarzyno, jak ja bie
dną jestem! ty polecasz Panu Bogu dusze każdego 
umierającego, a nademną jedną nie miałaś litości." 
„A któżeś ty?" spytała sługa Boża. „Ja jestem, od
rzekła, ta biedna Maryanna, która umarła w jaskini." 
„Ijakże! tosty zbawiona?"—Tak jest: zbawionam zła-
ski miłosierdzia przenajśw. Panny." — „A to jak?" — 
„Gdym już była bliska śmierci, opuszczona od wszystkich 
i obciążona tyło i tyło grzechami, zwróciłam się do 
Matki Bożej i zawołałam: Królowo nieba! Tyś ucieczką 
biednych opuszczonych, a oto mnie wszyscy odstąpili; 
Tyś jedyną nadzieją moją, Ty jedna możesz mnie po
ratować; zlituj się nademną. I przenajświętsza Panna 
wyjednała mi łaskę uczynienia aktu skruchy; poczem 
umarłam i zbawioną zostałam. Ta najdroższa Matka 
otrzymała dla mnie prócz tego skrócenie kary mi na
leżnej, tak, że natężeniem cierpień jakich doznaję, 
mam zadość uczynić za te, które miałam ponosić za 
grzechy moje przez nierównie większą liczbę lat. Te
raz już kilka Mszy świętych wybawiłoby mnie z czy-
sca. Proszę cię więc, postaraj się aby je za mnie od
prawiono, a przyrzekam potem ciągle się za ciebie 
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modlić do Boga i do przenajświętszej Panny." Siostra 
Katarzyna niezwłoczuie postarała się o Msze święte 
za jej duszę, a po kilim dniach okazała się jej znowu 
nieboszczka, jaśniejsza nad słońce i rzekła: „Dziękuję 
ci moja droga Katarzyno, teraz idę do nieba, opie
wać chwałę Boga mojego i modlić się za ciebie". 

M O D L I T W A . 
O! Maryo, Matko Boga mojego i moja Pani naj

ukochańsza! jak okryty ranami i obrzydliwemi wrzo
dami nędznik przedstawiający się jakiej prześwietnej 
Królowej, takim ja przedstawiam się Tobie, któraś 
jest Królową nieba i ziemi. Z wysokości wspaniałego 
tronu na którym zasiadasz, racz, błagam Cię, spu
ścić wzrok Twój na mnie nędznego grzesznika. Pan 
Bóg uczynił Cię tak bogatą na to, abyś wspierała 
biednych, i postanowił Cię Królową miłosierdzia, abyś 
była w możności wspierania nędzarzy. Spojrzyj przeto 
na mnie, i zlitnj się nademną; spojrzyj na mnie i nie 
opuszczaj mnie, aż z grzesznika uczynisz świętym. 
Wiem żem na nic zgoła nie zasłużył sobie, albo ra
czej żem niewdzięcznością moją zasłużył na utratę 
wszelkich łask, które zaTwojem pośrednictwem otrzy
małem od Boga. Lecz Ty, jako Królowa miłosierdzia 
nie pytasz o zasługi; śledzisz tylko nasze biedy, aby 
ratować tych, którzy ich najwięcej doznają. A któż 
biedniejszy i bardziej potrzebujący ratunku odemnie? 
O! Panno przechwalebna! wiem żeś królową świata, 
a więc i moją Królową; chcę poświęcić się służbie 
Twojej w sposób zupełnie wyłączny, tak abyś roz
porządzała mną jak Ci się spodoba. Przemawiam 
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przeto do Ciebie za świętym Bonawenturą: Pani moja, 
powierzam się władzy Twojej, abyś mną najsamowol-
niej rządziła i rozporządzała, nic ze mnie, samemu 
mnie nie pozostawiając *). A nawet chłoszcz mnie 
i karz gdybym Ci nieposłusznym sie okazywał; o! jak 
zbawiennemi będą dla mnie kary Twoją ręką wymie
rzone. Wyżej cenię służenie Tobie, jak panowanie 
nad światem całym. Twoim ci jestem, zbaw mnie 2 ) . 
Dozwól mi bym Twoim był, o! Maryo! już do siebie 
należeć nie chcę, a wszystek Tobie sie oddaję. Przyj
mij mnie za swego, i nieomieszkaj zbawić jako do 
Ciebie należącego. 

Jeślim w przeszłości nędznie Ci służył, zaniedbując 
się w oddawaniu Ci czci należnej, odtąd chcę być 
z liczby najwierniejszych i najprzywiązańszych sług 
Twoich. Od dnia dzisiejszego, niech nikt nie prześciga 
mnie w miłowaniu Cię, czczeniu i wielbieniu, o! naj
droższa Królowo moja; to przyrzekam i spodziewam 
się dotrzymać tego za Twoją pomocą. Amen. 

§11. • 
Jak jeszcze większą być powinna ufność na

sza w Maryi gdy jest Ona i Matką naszą. 
Nie jest to prostym wypadkiem i nie bez powodu 

się dzieje, że słudzy Maryi zowią ją Matką a nawet 
rzekłbyś że nie umieją wzywać Jej pod innćm mianćm 
jak matki i matki. Bo też w istocie, Marya jest matką 
naszą, nie według ciała lecz ducha: jest matką dusz 
naszych, Rodzicielką zbawienia naszego. 

1) Stim. div. am. p. 3. c. 19. — 2) Ps. 118. 94. 



14 

Grzech pozbawiając dusze nasze łaski Bożej, po
zbawił je życia duchowego, i ztąd w stan śmierci za
padły. Wtedy Pan Jezus, Zbawca nasz, z nieprze
branego miłosierdzia swojego i nieograniczonej miło
ści, umierając za nas na krzyżu, przywrócił nam 
utracone życie, jak to sam oświadczył mówiąc: Jam 
przyszedł aby żywot mieli, i obfity mieli 1). Powiada 
Pan nasz abyśmy obfitszym mieli żywot na duszy? 
gdyż według zdania teologów, odkupienie dokonane 
przez Chrystusa Pana, więcej przyniosło nam dobra 
jak wyrządził szkody grzech Adama. A tak jednając 
nas z Bogiem, Zbawiciel stał się według nowego 
przymierza ojcem dusz naszych, jak to przepowiedział 
Prorok Izajasz, nazywając Go: Ojcem przyszłego wieku, 
Ksią&firiem pokoju. 2). Owoż, jeśli Pan Jezus jest ojcem 
dusz naszych, tedy Mary a jest ich matką: gdyż ob
darzając nas Jezusem, obdarzyła nas prawdziwem 
życiem; a zaofiarywując na Kalwaryi życie boskiego 
Syna Swojego za nasze zbawienie, porodziła nas do 
życia łaski. 

Ojcowie święci nauczają, że Marya stała się matką 
naszą według ducha, w dwóch odrębnych okoliczno
ściach. 

Najprzód, według błogosławionego Alberta wiel
kiego, wtedy gdy w dziewiczem łonie Swojem poczęła 
Syna Bożego 3); co święty Bernardyn Seneiiski w na
stępujący sposób wyjaśnia: Gdy Anioł pański zwia
stował przenajświętszej Pannie, że Słowo przedwieczne 
oczekiwało na Jej przyzwolenie aby stać się Jej Synem, 
i gdy takowe przyzwolenie dała, prosiła Boga o zba-

1) Jan. 10. 10. — 2) Iz. 0. 6. 3) De laud. B. V. 1. l>. 
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wienio nasze z nadzwyczajną gorącością ducha, i z taką 
miłością zaofiarowała się za nasze odkupienie, że od 
tej chwili wszystkich ludzi pielęgnuje w łonie swojem, 
jakby każdego z osobna najprzywiązańsza rodzona 
matka l). 

Ewangelia świętego Łukasza, opowiadając naro
dzenie Zbawiciela, powiada że Marya: Porodziła Syna 
Swego pierworodnego 2) . To kazałoby przypuszczać, 
że po tym synie miała inne jeszcze potomstwo. Lecz 
ponieważ należy to do prawd wiary świętej że prze
najświętsza Panna prócz Pana Jezusa innych nie 
miała dzieci według ciała, a przeto musiała je mieć 
według ducha, i temi właśnie wszyscy my jesteśmy. 
Tak to wyjaśnić raczył i Sam Pan Jezus, objawiając 
się świętej Gertrudzie. Kazu pewnego czytając wyżej 
wymieniony ustęp Ewangelii, zmieszała się ta święta 
nie rozumiejąc jakim sposobem Pana Jezusa jedynego 
Syna przenajświętszej Jego Matki, można nazywać 
pierworodnym. Lecz Pan Bóg jej objawił, że Zbawiciel 
nasz jest pierworodnym synem Maryi według ciała, 
a ludzie są później przez Nią spłodzonemi dziećmi 
Jej według ducha 3). 

To podobnież daje nam zrozumienie tego co 
powiedziano o przenajświętszej Pannie, w Pieśniach 
Salomonowych: Żywot Twój jako snop pszenny, okryty 
liliami *), które to słowa święty Ambroży w ten spo
sób wykłada: W przeczystem łonie Maryi, pisze on, 
jedno się tylko ziarno znajdowało, a tern był Pan 
Jezus; a jednak porównane ono do snopu zboża* 
Dlaczego? Bo w tćm jednćm Ziarnie zawarci byli 

l)Pro feat B.V.eer. 8.-2) Łuk. 27.—3) In sta 1.4 c3.—4)Pieśń7.2. 
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wszyscy wybrani, których Marya miała także stać się 
matką. Mówi też Paweł święty: Ażeby Sam był pier
worodny z pomiędzy wielu braci ł) . Też myśl tak 
znowu wyraża opat Wilhelm: W jednym Synie Zba
wicielu wszystkich Jezusie, wielu Marya zrodziła do 
zbawienia. Wydając na świat życie, mnóstwu życie 
dała 2). 

Drugą okolicznością przy której przenajświętsza 
Panna porodziła nas do łaski, była gdy na Kal-
waryi, z sercem zalanem najcięższą boleścią, zaofia
rowała Ojcu przedwiecznemu życie swego Syna naj-
droższego za nasze zbawienie. Święty Augustyn utrzy
muje, że Marya współuczestnicząc wtedy w porodzie 
wiernych do życia łaski, stała się przez to Matką 
według ducha wszystkich członków tego mistycznego 
ciała, którego Chrystus jest głową 3). Takie też jest 
właściwe znaczenie tego ustępu Pieśni nad pieśniami 
stosującego się do przenajświętszej Panny: Postawili 
mnie stróżem w winnicach, winnicy mojej nie strze
głam 4), co znaczy według wykładu wyżej przytoczo
nego opata Wilhelma, że Marya dla zbawienia dusz 
naszych, własną duszę poświęciła: to jest życie bo
skiego Syna swojego. Bo w istocie, czyż Jezus, któ
rego Marya miłowała nad życie, nie był życiem Jej" 
duszy? Dlatego to wielki kapłan Symeon zapowiedział 
Jej", że przyjdzie chwila, w której błogosławioną Jej 
duszę miecz boleści przeszyje: I Twoja własną dusze, 
przeszyje miecz 5). Mieczem zaś tym była włócznia, 
która przebiła przenajświętszy bok Jezusa, a Jezus 

1) Rzym 8.29. s. Ambr. Apud. Novar: Umb. \m\—2)Delrio inCautl. 
4 13. — S) De Yirginis c. b. — 4) Pies. 1. 5. — 5) Łuk. 2. 85. 
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był jakby duszą Maryi. I wtedy boleściami Swojemi 
porodziła nas do życia wiekuistego, tak, że wszyscy 
zwać się możemy dziećmi Boleści Maryi. Tej najdroż
szej matki wola, zostawała jak najściślej zjednoczona 
z wolą Bożą; i dlatego, według uwagi świętego Bona
wentury, widząc Ona że miłość Ojcaprzedwiecznego do 
ludzi do tego stopnia dochodziła, że postanowił On 
wydać Syna jednorodzonego za nasze zbawienie; a mi
łość Syna aż do tego stopnia, że pragnął umrzeć za 
nas, więc wtedy i Marya ze swej strony, aby się za
stosować do tak niezmiernej miłości Ojca i Syna, 
przystała na śmierć Swego Jezusa i z całego serca 
Go zaofiarowała, byleśmy zostali zbawieni. Nie masz 
żadnej wątpliwości, pisze ten święty Doktór, że Marya 
nie zawahała się wydać Syna Swojego za zbawienie 
ludzi, aby Matka we wszystkiem zgadzała się z Ojcem *). 

Wprawdzie Pan Jezus sam umarł dla zbawienia 
rodu ludzkiego: Samem tłoczył prasse, fl) lecz zwa
żywszy gorące pragnienie Maryi poświęcenia się także 
za zbawienie ludzi, Pan Bóg dozwolił aby w tern 
współdziałała, czyniąc ofiarę z życia Swego boskiego 
Syna, i aby przez to stała się Matką dusz naszych. 
To oznajmił Sam Zbawca nasz, gdy mając już skonać 
spojrzawszy z krzyża na Matkę i na ucznia swego 
świętego Jana, rzekł najprzód do Maryi: Oto Syn 
Twój; iakby mówił: Oto człowiek który wskutek ofiary 
jaką czynisz z życia Mojego za jego zbawienie, w tej 
chwili zrodzonym zostaje do łaski. I następnie zwra
cając się do ucznia, rzekł do niego: Oto matka Twoja*). 
A przez słowa t e , powiada święty Bernardyn Seneń-

1) In Sent. 1. t. distin. 48. — 2) Tz. 63. 3. — 3) Jan 19. 26. 
2 
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ski, Marya stała się Matką nietylko świętego Jana, 
lecz wszystkich ludzi, a to z niezmiernej miłości swo
jej. W świętym Janie pisze on, widzieć powinniśmy 
wszystkich, których przez miłość przenajświętsza Panna 
stała się Matką 1). Trafną też robi uwagę Silveira, że 
święty Jan opowiadając ten szczegół w Ewangelii 
swojej, używa nazwiska zbiorowego uczeń: Rzekł do 
ucznia: oto Matka Twoja. Zbawiciel przeto przema
wiał do świętego Jana głównie jako do ucznia Swo
jego, dając przez to do zrozumienia, że stanowił Maryą 
matką wspólną wszystkim, którzy będąc chrześcijani-
nami są uczniami Chrystusa Pana. Jan jest imię oso
biste, powiada wyżej wzmiankowany autor, uczeń zbio
rowe, co oznaczało, że Marya wszystkim daną została 
na Matkę 2). 

Jam matką nadobnej miłości 3), mówi Marya, przez 
usta. Mędrca pańskiego, a tak się mianuje dlatego, 
powiada jeden z pisarzów kościelnych, że miłość Jej 
ku nam czyni dusze nasze n a d o b n e w oczach 
Boga, i że z tejże miłości przyjęła nas za dzieci Swe 
z przywiązaniem najlepszej matki. I jakaż matka w świe
cie całym, o! najdroższa Pani nasza, woła święty 
Bonawentura, jaka matka tale miłuje rodzone swe 
dzieci i tak o ich dobro się troszczy, jak Ty naB miłujesz 
i troszczysz się o nasze dusze? Wszak ty bez żadnego 
porównania więcej nas kochasz, i większemi obdarzasz 
dobrodziejstwy, jak matka rodzona 4). 

O! jak szczęśliwi są, których osłania opieka tyle 
miłującej i tak potężnej matki! Prorok Dawid, chociaż 
za jego czasów jeszcze Marya nie żyła, prosił Boga 

i) Ser. 51 arti 1.—2) In Ewang. 1. 8. c. 7 . -3 ) Ekli. 24.34.-4) Stim. 
am. par. 3. c. 10. , 
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o zbawienie, zowiąc się sługą Maryi, i w te słowa się 
modlił: Zbaw Syna służebnicy Twojej Y). A o jakiejże 
to s ł u ż e b n i c y mówił on, pyta święty Augustyn, 
jeśli nie o tej" która powiedziała: Oto ja służebnica 
pańska 2). I któżby, powiada Belarmin, śmiał wyrwać 
z łona Maryi dzieci uciekające się do Niej przed na
paścią wroga? Jak bezpieczni jesteśmy pod skrzy
dłami takiej matki! Jakaż pokusa, jakie wysilenie 
piekła, jakież utrapienie, jaka namiętność chociaż 
najgwałtowniejsza, mogłyby przemódz nas, jeśli ufność 
naszą i obronę zakładać będziemy w opiece Matki 
Boga" i naszej Matki 3). Powiadają że samica wielo
rybia gdy widzi grożące niebezpieczeństwo jej dzieciom 
podczas burzy, albo gdy nadpływają rybacy, roztwiera 
paszczę i chowa je wewnątrz łona. Otóż właśnie to czyni 
Marya, powiada Nowarinus. Gdy ta Matka wszystkich 
wiernych widzi dzieci swoje wystawione na zbyt wielkie 
niebezpieczeństwa z powodu gwałtowności pokus, cóż 
czyni? Skrywa je miłościwie jakby wewnątrz własnego 
łona, osłania i nie wypuszcza z pod straży, aż je dopro
wadzi do bezpiecznego portu zbawienia. 

O! Matko najmiłościwsza! o! Matko dobroci nie
przebranej! bądź na zawsze błogosławioną, i błogo
sławionym niech będzie Bóg, który Cię dał nam za 
Matkę i za bezpieczną ucieczkę we wszystkich przy
godach tego nędznego życia. Sama przenajświętsza 
Panna objawiła świętej Brygidzie, że jest tak jak matka, 
która widząc syna pod mieczem wrogów, wysila się 
jak tylko może aby go wyratować. „Tak czynię rzekła 
i tak zawsze czynić będę dla moich dzieci, chociażby 

1) VB. 85. 16. — 2) Łuk. 2. — 3) De 7. verb. 1. 1 c. 12. 
2* 
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to byli najwięksi grzesznicy, skoro wzywać będą mo
jego ratunku *)." Otóż środek do przezwyciężania pie
kła, i do przezwyciężania go niechybnie w każdej jego 
na nas napaści: nic innego nie trzeba jak tylko ucie
kać sięwtedy do Tej, która jest iBożą i naszą Matką, 
wołając i powtarzając: Pod Twoje obronę uciekamy 
sie święta Boża Rodzicielko. Pod Twoje obronę ueie-
kamy sie święta Boża Rodzicielko. O! ileż to, ile zwy-
cięztw odnieśli wierni nad piekłem, tą krótką lecz 
potężną modlitwą walcząc! Tym to sposobem wielkiej 
świątobliwości służebnica Boża, siostra Marianna od 
krzyża benedyktynka, zwalczała zawsze szatanów. 

Śmiało wiec, śmiało, nie lękajcie się niczego dzie
ci Maryi, a wiedzieć nam trzeba, że przyjmuje Ona 
za dzieci wszystkich pragnących być niemi. Śmiało! 
pocóż obawiać się zguby, gdy taka Matka broni nas 
i wspiera. Ktokolwiek tę miłościwą Matkę kocha 
i porucza się Jej opiece, niech powtórzy ze świętym 
Bonawenturą: Duszo moja! czego się lękasz? Ufaj, 
raduj się i wesel; sprawa twojego zbawienia prze
graną być nie może, gdyż w końcu wyrok, jaki za
padnie, zależeć będzie od Jezusa, który jest bratem 
twoim, i od Maryi, która ci jest matką 2). Takąż my
ślą pocieszał sio i uspokajał i święty Anzelm : O szczę
śliwa ufności! wołał, o bezpieczna ucieczko ! Matka 
Boga jest i moją Matką. Z jakąż ufnością mogę mieć 
nadzieję, kiedy sprawę mojego zbawienia widzę w ręku 
tak miłościwego Brata i tak litościwej Matki!3) 

Słuchajmy więc głosu Matki naszej wzywającej, 
abyśmy się stali jakby małemi dziećmi, garnęli się 

1) Kev. 1. 4 c. 138. — 2) Soli. c. 1. — 3) Oratio 51. 
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do Niej i wzywali Jej we wszelkich potrzebach na
szych : Ktokolwiek jest maluczkim, niech do Mnie 
przyjdzie 1). Dzieci bezustannie mają na ustach imie 
Matki; i w każdem niebezpieczeństwie jakie im za
graża, skoro się czego ulękną, wnet wołają: matko! 
matko I — O! Maryo przenajświętsza, najmiłościwsza 
Matko moja; tego właśnie domagasz się od nas; 
pragniesz, abyśmy jako dzieci Twoje, wzywali Cię na 
pomoc w każdem niebezpieczeństwie, gdyż chcesz ra
tować nas i zbawić, jak to czynisz zawsze, skoro 
dzieci Twoje uciekają się do Ciebie. 

Przykład. 
Kroniki Towarzystwa Jezusowego prowincyi Nea-

politańskiej, opowiadają następujące zdarzenie o pe
wnym młodzianie ze znakomitego rodu Szkockiego, 
nazwiskiem Wilhelm Elfinston. Był on krewnym króla 
Jakóba. Zrodzony na łonie kacerstwa, podzielał jego 
błędy; lecz oświecony łaską Bożą zaczął je rozpo
znawać; a przybywszy do Francyi, dzięki naukom, 
które miewał dla niego jeden z ojców Jezuitów, także 
Szkot rodem, a szczególnie dzięki pośrednictwu prze
najświętszej Panny, uznał w końcu prawdę, wyrzekł 
się kacerskich zasad i został katolikiem. Poczem udał 
się do Ezymu. Tam razu pewnego jeden z jego przy
jaciół, widząc go bardzo zafrasowanym, spytał o po
wód tego. Młodzieniec odrzekł, że w nocy okazała mu 
się matka i tak praemówiła: „Jakiś ty szczęśliwy 
synu mój, żeś wszedł na łono prawdziwego Kościoła! 
Co do mnie, ponieważ na moje nieszczęście umarłam 

1) Przy. 9. 4. 
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w kacerstwie, na wieki zgubioną jestem". Od tej pory 
przymnożył on nabożeństwa do przenajświętszej Panny, 
którą obrał sobie za jedyną matkę; a wkrótce Marya 
natchnęła go myślą zostania zakonnikiem i ślubem 
się do tego zobowiązał. Tymczasem zachorował 
i udał się do Neapolu, w nadziei że zmiana powie
trza przywróci mu zdrowie; lecz spodobało się Panu 
Bogu, aby tam umarł, nie wprzód jednak, aż został 
zakonnikiem. Wkrótce bowiem po przybyciu do tego 
miasta, gdy lekarze uznali chorobę jego śmiertelną, 
po długich prośbach ze łzami zaniesionych, przyjęty 
został przez ojców Jezuitów do ich zakonu, a po 
przyjęciu Wiatyku, wykonał śluby wobec przenajświę
tszego Sakramentu, i zaliczony został do członków 
zgromadzenia. Dostąpiwszy tak pożądanej pociechy, 
rozczulał wszystkich żywością uczuć, z jakiemi dzię
kował Maryi, najdroższej Matce swojój, że go wyr
wała z kacerstwa, przywiodła na łono prawdziwego 
Kościoła i w końcu zaprowadziła do domu Bożego, 
gdzie umierał otoczony zakonnikami braćmi swoimi. 
„O! co za szczęście, wołał, umierać w gronie tych 
aniołów!" A gdy go nakłaniano, aby się nie trudził 
mówieniem, odpowiedział: „Nie pora to teraz dla 
mnie wypoczynku, gdy śmierć się zbliża." Przed sa-
mćm zaś skonaniem rzekł do obecnych: „Czy widzicie 
Aniołów niebieskich, którzy mnie otaczają?" Poczem 
jeden z zakonników słysząc, iż coś po cichu szeptał, 
spytał go co mówił; odrzekł że rozmawiał z Aniołem 
Stróżem, który mu objawił, że bardzo niedługo zaba
wi w czyscu, i wkrótce wejdzie do nieba. I znowu 
zaczął słodką rozmowę toczyć z Marya, a powtarza-
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jąc: „Matko moja! matko moja!" jak dziecię usy
piające na rękach matczynych, skonał spokojnie. 
Wkrótce potćm pewien, świątobliwy zakonnik miał 
sobie objawionem, że już jest w niebie. 

M O D L I T W A . 
0!Maryo, przenajświętsza Matko moja! Jak się 

to dzieje, że mając matkę tak świętą, jam tak prze
wrotny ; że mając matkę tak rozgorzałą miłością Bo
ga, jam tak skłonny do miłowania stworzeń; że ma
jąc matkę tak bogatą w zasługi, jam tak ubogi 
w cnoty? O! najdroższa matko moja! wprawdzie nie 
godzienem już nazwy Twojego dziecięcia, straciłem 
do tego wszelkie prawo złem postępowaniem, za 
szczęśliwego się poczytam, jeśli mnie zaliczysz po
między sługi Twoje; byłem z pomiędzy nich był osta
tnim, oddam za to korony świata całego. Tak bez 
wątpienia, nic nie będzie brakowało do mojego szczę
ścia , jeśli mi tej łaski użyczysz; jednak nie odma
wiaj mi i tej, żebym mógł nazwać Cię matką; nazwa 
ta pociesza mnie serdecznie i przypomina obowiązek 
miłowania Cię; nazwa ta pobudza mnie do wielkiej 
w Tobie ufności. Gdy wspomnienie grzechów moich 
i sprawiedliwości Bożej przeraża mnie, krzepi mnie 
na duchu i uspokaja myśl, żeś Ty matką moją. Do
zwól przeto niech Cię nazwę Matką moją, Matką 
najdroższą, i pod tern imieniem chcę zawsze Cię 
wzywać. Po Bogu, Ty na tej dolinie płaczu, Ty bądź 
zawsze moją nadzieją, moją ucieczką, moją miłością. 
Obym z takiem uczuciem w sercu umierał, polecając 
w ostatniej chwili duszę moją w błogosławione ręce 
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Twoje i mówiąc: Matko moja Maryo! Maryo moja 
matko! nie opuszczaj mnie, zlituj się nademną. Amen. 

§. ni. 
Jak nas bardzo miłuje Marya, matka nasza, 

Gdy tedy Marya jest Matką naszą, miarkujmyż, 
jak nas miłować musi. Miłość rodziców do dzieci jest 
miłością konieczną; i z tej to przyczyny, według 
uwagi świętego Tomasza, gdy prawo boskie wkłada 
na dzieci obowiązek miłowania rodziców, rodzicom 
aby miłowali dzieci, nie daje wyraźnego przykazania. 
Natura wyryła tak silnie w sercach wszystkich istot 
miłość ku własnemu potomstwu, że zwierzęta naj
dziksze, mówi święty Ambroży, muszą płód swój 
miłować. Powiadają nawet, że tygrysy usłyszawszy 
krzyk swoich szczeniąt, gdy z niemi łowcy odpływają, 
rzucają się w morze i płyną za okrętem. „Jeśli prze
to tygrysy nawet, mogłaby nam powiedzieć najmiło-
ściwsza Matka nasza niebieska, tak są do szczeniąt 
swoich przywiązane, jakżebym mogła ja was nie 
miłować, was coście mojemi dziećmi?" I jeszcze 
przydaćby mogła: „nigdy matka zapomnieć nie może 
o płodzie własnego żywota; a gdyby znalazła się 
taka, która nie pamięta o dziecięciu swojem, niemo-
żliwem jest, abym ja przestała miłować duszę, która 
jest córką moją: Czyż może niewiasta zapomnieć dzie
cięcia swojego, aby nie ulitowała się synowi żywota 
swojego ? a jeśli ona zapomni, ja jednak nie zapo
mnę o tobie *). 

1) Iz. 49. 15. 
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Marya jakeśmy powiedzieli, jest Matką naszą nie 
ciałem, lecz sercem. Jam matka, nadobnej miłości *). 
Jedynie więc to miłość Jej ku nam czyni Ją naszą 
Matką. Dlatego szczyci się Ona, powiada pewien po
bożny autor, mianem Matki miłości, gdyż przyspo
sobiwszy nas za dzieci, przejęta jest najżywszą ku 
nam miłością. Któżby wyrazić potrafił miłość, z jaką 
Marya czuwa nad nami, wśród wszelkiego rodzaju 
bied naszych! Według tegoż autora wykładającego 
dzieło Arnolda Karnutańskiego, Marya przy śmierci 
Jezusa pałała pragnieniem najgorętszem poniesienia 
wraz z Boskim Synem Swoim śmierci za nas 2). Tak 
że , jak znowu pisze święty Ambroży, podczas gdy 
Syn umierał za nas na krzyżu, Matka nastręczała 
się dobrowolnie katom, gotowa z miłości ku nam 
i własne wydać życie 3) . 

Lecz aby lepiej pojąć, jak dalece miłuje nas ta 
Matka najdroższa, zastanówmy się nad powodami Jej 
miłości ku nam. 

Pierwszym jest Jej wielka miłość Boga. Miłowanie 
Boga i miłowanie bliźniego, jak to powiedziano 
w Ewangelii świętego Jana , są połączone w jednem 
i teinże samom przykazaniu : To przykazanie mamy 
od Boga, aby kto miłuje Boga, miłotoał i brata 
swego*); a ztąd. im większą jest miłość Boga, tern 
większą miłość bliźniego. Na co też to nie zdobywali 
się Święci z miłości bliźniego, a to dlatego, że 
wielką miłością miłowali Boga! dla dobra drugich 
ileżto razy poświęcali wolność własną, a nawet życie. 

1) Ekli. 24. 24. — 2) Paneiuch in Ps. 86. — 3) In stil. virgi. c. 7.— 
4) Jan 4. 21. 



26 

Czytaj jak święty Franciszek Xawery w Indiach, dla 
niesienia ratunku ludom barbarzyńskim, mimo tysią
cznych niebezpieczeństw, wdrapywał się czołgając na 
góry najspadzistsze, dla dostania się do pieczar, gdzie 
ci nieszczęśni kryli się jak dzikie zwierzęta, aby ich 
przywieść do poznania Boga; jak święty Franciszek 
Salezy, który dla nawrócenia kacerzy w Szwajcaryi, 
narażając się na śmierć wyraźną, codziennie przez 
rok cały przebywał rzekę, czepiając się rękoma i no
gami belki na niej zarzuconej a niekiedy okrytej lo
dem, aby dostawszy się na drugi brzeg, miewać ka
zania do upartego w błędach swoich ludu; jak święty 
Paulin zaprzedał się dobrowolnie w niewolę, aby 
wydobyć z niej syna ubogiej wdowy; jak święty Fi-
delis ze Sygmaryngii, dla pozyskania Bogu narodu 
odpadłego od jedności katolickiej, za szczęśliwego 
się poczytywał, gdy zamordowywano go podczas gdy 
miał kazanie. Oto do czego przywodziła Świętych 
miłość bliźniego, dlatego, że Boga gorąco miłowali; 
a któż Go miłował więcej niż Marya ? Ona w pierw
szej chwili Swojego życia silniej miłowała Boga ani
żeli wszyscy Aniołowie i wszyscy Święci przez cały 
czas swego istnienia, jakto obszerniej wyłożymy mó
wiąc o cnotach Maryi. Sama przenajświętsza Panna 
objawiła siostrze Maryannie od krzyża, że ogień mi
łości jakim pałała ku Bogu, zdolny byłby w jednej 
chwili obrócić w popiół niebo i ziemię , i że zapał 
miłości Serafinów w porównaniu z Jej zapałem, był 
jakby powiewem wietrzyku chłodzącego. Jeśli tedy 
z pomiędzy wszystkich duchów niebieskich, nie masz 
ani jednego któryby miłował Boga więcej nad Marya, 
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przeto nie masz nikogo i nikt być nie może po Bogu, 
ktoby nas miłował bardziej niżeli ta Matka najprzy-
wiązańsza. Wziąwszy nawet razem miłości wszystkich 
matek ku ich dzieciom, wszystkich mężów ku mał
żonkom, wszystkich Świętych i wszystkich Aniołów 
ku tym którymi się szczególnie opiekują, wszystko 
to nie wyrównałoby tej miłości jaką Marya miłuje 
chociażby jedną tylko duszę. Ojciec Nieremberg po
wiada, że miłość wszystkich matek ku dzieciom jest 
tylko cieniem miłości, jaką Marya każdego z nas mi
łuje; Ona sama, przydaje tenże, nierównie więcej 
nas miłuje, aniżeli wszyscy Święci i wszyscy Aniołowie, 

Inny jeszcze powód, dla którego nasza Matka 
przenajświętsza miłuje nas bardzo, jest ten, żeśmy 
zostali poleceni Jej za własne dzieci przez najdroż
szego dla Niej Jezusa, kiedy On przed skonaniem, 
wskazując Jej wszystkich ludzi w osobie świętego 
Jana, jakieśmy to wyżej wykazali, rzekł do Ęiej: 
Oto syn Twój. I były to ostatnie do Matki słowa 
Pana naszego; a wiadomo, że dla każdego ostatnie 
zlecenia ukochanej osoby bliskiej śmierci, są tak wa-
żnemi, że nie sposób, aby puszczone zostały w nie
pamięć. 

Nadto, jesteśmy dla Maryi dziećmi niezmiernie 
drogiemi, bo nas nabyła kosztem niezmiernych bole
ści. Zawsze tak bywa, że matki kochają najwięcej te 
dzieci, których zachowanie przy życiu kosztowało je 
więcej starania i trudów. Owoż, aby nas obdarzyć 
życiem łaski, Marya zmuszoną była ponieść okrutną 
katuszę dobrowolnego zaofiarowania życia najdroż
szego Swego Jezusa, zgadzając się na to, aby 
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własnemi oczyma patrzała, jak Syn Jej ponosi śmierć 
wskutek mąk najcięższych. Tak więc niezmiernie ko
sztującą Jćj serce ofiarą, na którą zdobyła się Ma-
rya, porodziła nap Ona do życia łaski; niezmiernie 
więc nas miłuje jako dzieci, które Ją kosztowały nie
zmierne boleści. A ztąd to co powiedziano o dowo
dzie miłości Ojca przedwiecznego ku ludziom, przez 
wydanie na śmierć własnego Syna: Tak Bóg umi
łował świat, &e Syna Swego jednorodzonego dał *), 
toż samo według uwagi świętego Bonawentury, po
wiedzieć można o Maryi: Tak Marya umiłowała nas, 
że Syna Swego jedynego wydała za nas. A kiedyż Go 
wydała? Wydała Go za nas, powiada ojciec Nieren-
burg2), najprzód gdy Mu pozwoliła wydać się na 
śmierć. Wydała Go potem, gdy inni nie spełniając 
swego obowiązku, czyto z nienawiści czy z bojaźni, 
a Ona mogąc Sama obronić Go przed sędziami, nie 
uczyniła tego. Bo w istocie można wnosić, że wstawie
nie tej matki roztropnej i przywiązanej, mogłoby 
wpłynąć przynajmniej na Piłata, i odwieść go od 
wydania wyroku potępiającego człowieka, którego 
sam uznał niewinnym. Lecz nie — Marya nie chciała 
ani słowa przemówić za boskim Synem Swoim, aby 
nie przeszkodzić śmierci Jego, od którego zawisło 
zbawienie nasze. Nakor.iec, wydała Go za nas, i wy
dała Go po tysiąc razy u stóp krzyża, kiedy przez 
trzy godziny obecną była katuszy Swego Syna naj
droższego: gdyż w ciągu tego długiego i okropnego 
i Jego i Jej Samej konania, co chwila ponawiała 
z niezmierną boleścią i z niezmierną ku nam miło-

1) Jan 3. 16. — 2) De afflic. E. V- c. 14. 
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ścią, ofiarę za nas z życia najdroższego dla Niej 
Jezusa. I tak była mężną, że według świętego Am
brożego i świętego Antonina, gdyby nie znaleźli się 
kaci, Sama byłaby Go ukrzyżowała, z posłuszeństwa 
Ojcu przedwiecznemu, który chciał zbawić nas śmier
cią Swego Syna. Jeśli bowiem Abraham zdobywał 
się na zaofiarowanie syna własną ręką, wątpić nie 
powinniśmy, że Matka Boża, świętsza i posłuszniej-
sza od Abrahama, dopełniałaby takiejże ofiary z wię
kszą jeszcze odwagą i męztwem. Jakąż tedy, wraca
jąc do tego, o czem mówimy, jakąż wdzięczność 
winniśmy Maryi, za czyn miłości tak wspaniałomyśl
nej , to jest za tak niezmiernie wiele kosztującą Ją 
ofiarę z życia Jej Syna jedynego, którą uczyniła za 
nas wszystkich! Pan Bóg potrafił sowicie wynagro
dzić Abrahamowi ofiarę, jaką Mu był gotów uczynić 
z ukochanego swego Izaaka; lecz my, czemże się 
odpłacić możemy Maryi, za wydanie za nas na śmierć 
Jezusa, Syna o ile godniejszego miłości od Syna 
Abrahamowego, o tyle więcej umiłowanego od matki ? 
Taka miłość Maryi wkłada na nas wielki obowiązek 
miłowania Jej , gdyż powiada święty Bonawentura: 
żadna stworzona istota niebieska ani ziemska, nie 
dała nam tak niezmiernego miłości dowodu jak Ta, 
która Syna Swego jedynego, droższego Jej nad życie, 
nam podarowała, owszem za nas wydała na śmierć *). 

A z tego wypływa jeszcze nowy powód, dla które
go nas Marya tak bardzo miłuje: oto że widzi w nas 
nabytek śmiercią Jezusową pozyskany. Gdyby jaka 
matka miała służącego wykupionego z niewoli przez 

1) De B. V. Serra. 1. 
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jej syna ukochanego, a to kosztem dwudziestu lat 
więzienia i wielu cierpień przez tegoż syna ponie
sionych ? Jakżeby już przez wzgląd na to tylko wy
soko szacowała sobie tego sługę! Owóż, Marya wie 
że Boski Syn Jćj przyszedł na świat, aby nas wy-
dźwignąć z biedy naszej, jak to Sam oświadczył mó
wiąc : Przyszedł bowiem Syn człowieczy szukać i zba
wić, co zginęło 1). Wie, że aby nas zbawić raczył za
ofiarować życie Swoje: Stawszy się posłusznym az 
do śmierci2). Gdyby wiec pomimo tego Marya nie 
bardzo nas miłowała, oznaczałoby to, że mało So
bie ceni Krew Syna Swojego, wylaną za nasze odku
pienie. Objawionem było świętej Elżbiecie opatce, że 
Marya przez cały ezas pobytu w Świątyni Jerozolim
skiej, bezustannie modliła się za nas, błagając Boga, 
aby coprędzej zesłał Syna Swojego dla zbawienia 
ludzi. Powinniśmy zaś nie wątpić, że miłuje nas je
szcze bardziej odkąd ujrzała jak dalece cenił nas 
Syn Jej, kiedy raczył odkupić kosztem tak wielkim! 

I jak wszyscy ludzie odkupieni zostali przez Chry
stusa Pana, tak i Marya wszystkich miłuje i na 
wszystkich jest łaskawą. Święty Jan widział Ją w ob
jawieniach przyobleczoną w słońce: I ukazał się 
znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce 3). 
Powiedziano: Obleczona w słońce, aby przez to wy
razić , że jak nikt na ziemi nie może ujść ciepła 
słonecznego: Ani jest, ktoby się ukrył przed ciepłem 
jego4), tak podobnież nie masz nikogo na świecie, 
ktoby nie doznawał skutków miłości Maryi, według 
pięknego wykładu błogosławionego Eajmunda Żur-

1) Łuk. 19. 10. — 2) Fili. 2. 8. — 3) Obj. 12. 1. — 4) Vs. 18. 
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dena, który powiada: że wyrażenie od ciepła jego, 
znaczy od miłości Maryi l). Bo któż, woła święty An
tonin , zdolny pojąć, jak dalece troszczy się o nas 
ta najprzywiązańsza matka! (prawdziwa Matka, bo 
co ma to tka w nas dzieci Swoje). Na wszystkich 
a wszystkich bez wyjątku rozszafowuje Ona skarby 
Swego miłosierdzia 2). Ponieważ pragnęła wszystkich 
zbawienia i współdziała w zbawieniu wszystkich, nie, 
masz przeto wątpliwości, powiada święty Bernard, że 
troszczy się o cały ród ludzki 3). Bardzo więc jest to 
zbawiennym zwyczajem wielu sług Maryi, którzy, jak 
o t6m nadmienia Korneliusz a Lapide, proszą Pana 
Boga o łaski, jakie prosi Go dla nich przenajświętsza 
Panna, i w te słowa się modlą: „Panie daj mi tę 
łaskę, o którą wstawia się za mną przenajświętsza 
Marya Panna", Zbawiennem zaś jest to dlatego, we
dług tegoż autora, że nasza niebieska Matka pragnie 
dla nas większego dobra jak t o , którego sami pra
gniemy ; a pobożny Bernardyn Busciusz twierdzi, że 
Marya usilniej pragnie obdarzać nas łaskami, aniżeli 
my sami życzymy sobie otrzymać takowe4). To te*ż 
błogosławiony Albert wielki do Niej stosuje te słowa 
z Ksiąg Mądrości: Uprzedza którzy JSj pożądają, 
aby się im pierwej ukazała 6). Marya uprzedza ucie
kających się do Niej, i chce niejako aby Ją znaleźli 
zanim szukać zaczną. Miłość jaką ma ku nam ta 
najdroższa matka, przydaje Ryszard od świętego Wi
ktora, jest tak wielką, że skoro nas ujrzy potrzebują
cych ratunku, wspiera nas bez odwłoki, zanim nawet 

1) Conti, de B, V. in prol. — 2) P. 4. c. 2. — 3) In Misuss est 
ser. 4. — 4) Maria! ser. 5. — 5) Mądr. 6. 14. 
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wezwaną zostanie. Bardziej skorą, powiada on , jest 
litość Jej nad nami, od naszego wzywania Jej pomocy 3). 

Owoż, gdy Mary a tak miłosierną jest dla wszyst
kich, nawet dla niewdzięczników obojętnych względem 
Niej i niestarających aby Ją miłować i wzywać, jak
że tern łaskawszą być musi dla tych, którzy Ją mi
łują i często Jej wzywają! Łatwo bywa obaczona od 
łychy którzy Ją miłują i znalezioną jest od szukają
cych Jej 4). O! jak snadno , woła błogosławiony Al
bert wielki, jak snadno znaleśc Maryą gdy się Ją mi- «* 
łuje, a znaleść pełną łaskawości i miłości! Sama po
wiada, ze dla Niej jest to rzeczą niemożliwą nie miło
wać tych, którzy Ją miłują: Ja miłujące mnie miłu
ję 5). A lubo ta Pani nasza najmiłościwsza, wszystkich 
ludzi miłuje jak własne dzieci, wszelako powiada 
święty Bernard, agnoscit et diligit, miłuje, lecz z roz
poznaniem l) . Umie rozpoznawać miłujących Ją bar
dziej i ku nim ma więcej serca. Błogosławiony Raj-
mund Zurden twierdzi, że ci, którzy na swoje szczę
ście miłują Maryą i służą Jej jak mogą, nietylko są 
przez Nią umiłowanymi, lecz nawet obsłużonymi, 
i wszelkie łaski otrzymują: Kto serdeczną miłością 
znajdzie przenajświętszą Pannę, pisze on, ten znaj
dzie wszelkie dobro; Ona bowiem miłuje miłujących 
Ją, owszem służy tym, którzy Jej służą2). 

Kroniki Zakonu Dominikańskiego opowiadają, że 
brat Leodat w Montpelie, polecał się tej Matce miło
sierdzia dwieście razy dziennie. Gdy bliskim już był 
śmierci, ujrzał niespodzianie przy sobie niewiastę 
przecudnej piękności, z koroną królewską nagłowię, 

1) In canti C. 23. — 2) Mądr. 6. 13. — 3) Przyp. 8. 17. — In Salv. 
Reg. ser. 1. — 5) Cont.Ł de B. V. in prol. 

33 

która rzekła do niego: „Leodacie, chceszli umrzeć 
i pójść do Mnie i do Syna Mojego?" Na co on od
powiedział: „A któż Ty jesteś?" „Ja jestem, odrze
kła Przenajświętsza Panna, Matką miłosierdzia którąś 
tak często wzywał; przyszłam po ciebie; chodźmy do 
.Raju." Leodat tegoż dnia umarł, i rnamy nadzieję 
że go Matka Boża zawiodła Sama do przybytku wy
branych. 

O! najsłodsza Panno, Boga naszego Mato , Maryo! 
szczęśliwy kto Cię miłuje. Błogosławiony brat Jan 
Berchmans z Towarzystwa Jezusowego, mawiru: „Je
śli miłuję Maryą, bezpiecznym być mogę co do łaski 
ostatecznej; i otrzymam od Boga wszystko czego tyl
ko pragnę." To też świątobliwy ten młodzieniec, 
bezustannie ponawiał postanowienie miłowania Jej 
serdecznie, często powtarzając: „Będę miłował Maryą! 
będę miłował Maryą!" 

Nigdy niepojmiemy tego jak dalece miłość tej 
najdroższej Matki, prze wyższa miłość Jej dzieci! 
Chociażby Ją miłowali ile tylko mogą, jeszcze Jej 
miłość ku nim będzie większą; bo jak wyraża się 
święty Ignacy Męczennik: Od mających do niej na
bożeństwo, Marya nabożniej*szą jest do nichże: to 
jest miłujących Ją miłuje więcej, niż oni Ją miłują. *) 

Chociażby Ją miłowali tyle ile święty Stanisław 
Kostka, który tak niezmiernie kochał tę serdeczną 
Matkę Swoją, że kto tylko słyszał go mówiącego 
o Niej, pragnął takąż miłością Ją miłować. Powy-
najdywał był nowe wyrażenia i nowe nazwy ku Jej 
uczczeniu. Przed rozpoczęciem każdej czynności, 
zwracał się do wizerunku Maryi, prosząc Ją o błogo-

1) Auriemma Affec. 2. 
o 
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sławieństwo, Gdy na Jej cześć odmawiał pacierze 
kościelne, Różaniec, albo inne modlitwy, czynił to 
z takim przejęciem się i skupieniem, jakby do Maryi 
obecnie -widzialnej przemawiał. Gdy słyszał śpiew 
Antyfony: Witaj Królowo, rozgory waio mu serce 
i nawet lice płomieniło. Jeden z jego współbraci za
konnych, idąc nawiedzać z nim cudowny obraz prze
najświętszej Panny, spytał go czy bardzo Ją miłuje, 
na co mu odpowiedział: „Mój ojcze, jakże to wyrazić 
potrafię? Ona mi Matką!" A zakonnik ten powiadał, 
żo święty młodzieniec wyrzekł te słowa tak tkliwym 
głosem, z taldem uczuciem i z tak serdecznem prze
jęciem się, że wziąłbyś go za Anioła mówiącego o mi
łości Maryi. 

Chociażby Ją miłowali tak jak błogosławiony Her
man Jezef, który ją zwał Oblubienicą miłosną, a to 
z powodu, że Marya raczyła go zaszczycić nazwą 
Oblubieńca; i tak jak święty Filip Nereusz, który 
doznawał najżywszej pociechy na samo wspomnienie 
o Maryi, i dlatego nazywał Ją Uciechą swoją; albo 
jak święty Bonawentura, który nie tylko kochał Ją 
jako Panią swoją i Matkę, lecz dla wyrażenia serde
cznych uczuć jakiemi był ku Niej przejęty tak Ją po
zdrawiał: Bądź pozdrowiona Pani moja Matko moja; 
owszem Serce moje i duszo moja. l) 

Chociażby Ją miłowali tak jak ten wielki sługa 
Maryi święty Bernard, który tak miłował tę najdroż
szą Matkę że ją nazywał Serc łowczynia, Raptrix 
eordium, bo jak to mawiał chcąc wyrazić gorącą mi
łość jaką ku Niej pałał; Czyż nie porwałaś serca 
mojego? 2) 

1) Stim. am p. 13 c. 1C. 2) Med. in Salv. Keg. 
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Chociażby Ją zwali kochanką swoją, jak święty 
Bernardyn Seneński, który codziennie nawiedzał Jej 
cudowny wizerunek, tkliwą rozmową wyrażając przed 
nim tej Władczym jego serca miłość jaką był ku 
Niej przejęty, a który gdy go pytano gdzie udawał 
się codziennie, odpowiadał: do mojej Kochanki. 

Chociażby Ją miłowali tak jak święty Aloizy Gon
zaga, który bezustannie pałał taką miłością ku Maryi, 
że skoro się o uszy jego słodkie imię tej jego naju
kochańszej Matki obiło, serce jego do tego się stopnia 
rozpalało że obecni poznać to mogli po silnym rumieńcu 
który mu wtedy na lica występował. 

Chociażby Ją miłowali tyle co święty Franciszek 
Solański, który jakby w uniesieniu świętego szału 
miłości ku Maryi, wyśpiewywał przy muzycznem na
rzędziu przed Jej wizerunkiem mówiąc, że jak to 
czynią kochankowie na świecie, chce i on wyprawić 
serenadę, (co znaczy wieczór muzykalny) dla swojej 
najukochańszej Pani i Królowej. 

Chociażby Ją miłowali tak jak Ją miłowało mnóstwo 
sług Jej najwierniejszych, którzy już nie wiedzieli 
coby jeszcze wynaleść aby Jej miłość swoją wyrazić. 
Ojciec Jan z Treto zakonu Jezuitów, ze szczególnem 
upodobaniem mianował się Niewolnikiem Maryi, i na 
znak poddaństwa często Ją nawiedzał w jednym z Jej 
kościołów. A tam cóż robił? oto skoro przybył, tak 
rzewnie rozpływał się w serdecznych uczuciach ku 
Maryi, że kościół zlewał łzami, a potem wycierał je ję
zykiem i twarzą, po tysiąc razy całując posadzkę, 
nieposiadając się z radości, że jest w domu swej naj
droższej Pani. Ojciec Jakób Martynes z tesfoż zakonu, 
tę łaskę wysłużył sobie nabożeństwem do Maryi, że 

3* 
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w każdą Jej uroczystość Aniołowie unosili go do nieba, 
aby widział z jaką czcią też uroczystość tam obchodzą 
i mawiał: Pragnąłbym mieć serca wszystkich Aniołów 
i wszystkich Świętych, aby miłować Maryą jak oni Ją mi
łują; pragnąłbym posiadać życia wszystkich ludzi, aby je 
wszystkie poświęcić miłości Maryi. 

Chociażby doszli do tego żeby Ja miłowali jak Ją 
miłował święty Karol syn świętej Brygidy, który ma
wiał, że-nic mu w świecie większej pociechy nie sprawia 
nad myśl, jak dalece Marya umiłowaną jest od Boga. 
I przydawał, że chętnie poniósłby wszelkie cierpienia, 
byle Marya nie postradała (gdyby je postradać mo
gła) najmniejszą cząstkę Swojej chwały, i że gdyby 
chwała Maryi była jego udziałem, zrzekłby się ta
kowej i dał na Nią, z powodu Jej niezrównanej go
dności. 

Chociażby nawet pragnęli wydać życie własne na 
dowód swej miłości ku Maryi, jak tego pragnął 
Alfons Eodryciusz; i chociażby żelaznem ostrzem wy
ryli sobie na piersiach przenajdroższe Jej imię, jakto 
uczynił pewien Erancuz Binans, i święta Padegonda 
małżonka króla Klotarinsza; albo nawet chociażby 
wypisali je na ciele własnem żelazem rozpalonym, aby 
wycisk był wyraźniejszy i trwalszy, jak to w uniesieniu 
miłości uczynili pobożni Jej słudzy Jan Chrzciciel 
Archinto, i Augustyn Despinosa, obaj Jezuici. 

Chociażby nareszcie uczynili lub pragnęli uczynić 
wszystko co tylko możliwem być może najsilniej ko
chającemu a pragnącemu objawić swoje przywiązanie 
osobie serdecznie umiłowanej, wszelako jeszcze nie 
dopną nigdy tego żeby miłowali Maryą tak i tyle, 
jak i ile Ona ich miłuje, którą to myśl pięknie wy-
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rażą święty Piotr Damian mówiąc: Wiem o! Pani 
moja żeś najmiłościwszą; miłującą nas więcej niż 
Ciebie miłują wszyscy miłośnicy Twoi; bo miłujesz 
nas miłością nieprzezwyciężoną: amas nos amore in-
vincibili 1). 

"Wielebny Alfons Eodryciusz, Towarzystwa Jezu
sowego, dnia pewnego klęczał pod obrazem Maryi; 
a gdy wszystek przejęty był najgorętszą miłością ku 
przenajświętszej Pannie, wyrwały mu się z ust na
stępujące słowa: Najdroższa Matko moja! wicni że 
mnie miłujesz; wszelako nie miłujesz mnie tyle ile 
Ja Ciebie miłuję. A wtedy Marya jakby ugodzona 
w serce, odpowiedziała mu używając następującego 
porównania: „Co ty mówisz Alfonsie? co ty mówisz? 
o! jakże nierównie większą jest miłość Moja ku tobie 
aniżeli twoja ku Mnie! Masz wiedzieć, że mniej wyż-
szem jest niebo od ziemi, aniżeli Moja miłość od 
Twojej." 

Słusznie przeto woła święty Bonawentura; Błogo
sławieni którzy serdecznie miłują Maryą; błogosławieni 
którzy Jej służą 2). Tak bez wątpienia, przydaje inny 
pobożny autor, gdyż ta wspaniałomyślna Pani nasza, 
nie dozwala aby Ją WT miłości przezwyciężyli Jej naj
wierniejsi słudzy. Marya naśladuje Pana Jesusa, 
Zbawcę najmiłościwszego: wstójnasób płaci Swemi 
dobrodziejstwy i łaskami, miłość jaką się ma ku Niej, 

Zawołam więc z rozmiłowanym w Jezusie i Maryi 
świętym Anzelmem: Niech serce moje bezustannie 
goreje, niech dusze moją pochłonie miłość ku Wam 
o! najdroższy Zbawco mój Jezu, i najukochańsza 
Matko moja Maryo! Aże bez Waszej łaski nie mogę 

1) In nat. 13. V. — 2) Psal. B. V . . . ps. 81. 11S. 
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Was miłować o! Jezu i Maryo, sprawcie przeto, nie 
dla moich lecz dla Waszych zasług; sprawcie, abym 
Was miłował, ileście tego godni. O! niepojętej ku 
ludziom miłości Boże! Tyś mógł umiłować tych którzy 
przeciw Tobie zawinili aż do tego stopnia, żeś za nich 
umarł, czyż wiec mógłbyś nie wysłuchać proszącego Cię 
o łaskę miłowania Ciebie i Matki Twojej? *) 

Przykład. 
Opowiada w jednym z dzieł swoich ojciec Auriem-

na, że pewna uboga pasterka tak bardzo miłowała 
Maryą iż największą było to dla niej uciechą, gdy mogła 
pójść do małej kapliczki Matki Bożej znajdującej się 
w górach, i tam modlić się wśród ciszy, podczas gdy 
jej owieczki pasły się w około. Widząc że mały znaj
dujący się tam posąg przenajświętszej Panny niemiał 
żadnej ozdoby, postanowiła przyrządzić mu takową 
pracą rąk własnych, i dnia pewnego uzbierawszy 
trochę kwiatów polnych, splotła z nich wieniec, weszła 
na ołtarz i włożyła go na głowę posągu mówiąc: 
„Matko moja! pragnęłabym włożyć na skronie Twoje 
koronę złotą z kamieniami najdroższemi; lecz żem 
biedna, przyjm odemnie tę ubogą koronę z kwiatów 
a przyjm jako oznakę mojej ku Tobie miłości." I po
bożna ta pasterka ciągle w ten sposób czciła Najdroż
szą Panią swoja i jak mogła Jej służyła. Zobaczmyż 
teraz jak ta najmiłościwsza Matka, nagrodziła Swojej 
córeczce jej miłość i usłużność. Zdarzyło się że dwóch 
zakonników przechodząc tą okolicą, strudzeni podróżą, 
usiedli na spoczynek pod dzewem. Jeden z nich usnął 
a drugi czuwał, obaj jednak mieli następujące widze-

1) Orat. 51. 
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nie. Ujrzeli liczne grono dziewic przecudnej piękności, 
wśród których była jedna powierzchownością i wspa
niałością przewyższająca wszystkie; jeden z zakonni
ków rzekł do niej: „Dostojna Pani, ktoś Ty, i gdzie 
zdążasz tą drogą?"—Jestem, odpowiedziała, Matką 
Bożą; idę z temi oto świętemi Dziewicami do pobli
skiej wioski, nawiedzić ubogą pasterkę umierającą, 
a która często Mnie nawiedzała." Poczem widzenie 
znikło, a obaj zakonnicy zawoławszy: „Pójdźmy i my 
tamże," wyruszyli i wkrótce dopytali się do mieszka
nia umierającej. Była to mała chatka do której wszedł
szy, ujrzeli chorą leżącą na słomie. Pozdrowili ją, a ona 
rzekła do nich: „Moi ojcowie, proście Pana Boga, 
ażeby dał wam obaczyć jakie grono w tej chwili mnie 
otacza." Zakonnicy uklękli, i ujrzeli Maryą stojącą 
obok umierającej z koroną w ręku i pocieszającą ją 
najmiłościwićj. Wtedy dziewice, stanowiące orszak 
przenajświętszej Panny, zaczęły śpiewać, i wśród tej 
przecudnej melodyi błogosławiona dusza pasterki wy
szła z ciała, Matka Boża włożyła jej na głowę ko
ronę i Sama zawiodła do Eaju. 

M O D L I T W A . 
O! Domina, quae rapis corda ! zawołam do Cie

bie słowy świętego Bonawentury : o! najdroższa Pa
ni moja, która oznakami Twojej miłości i Twojemi 
dobrodziejstwy, porywasz serca tych, którzy Ci służą; 
porwij i moje nędzne serce, pragnące miłować Cię 
bardzo. Jakżeż o! przenajświętsza Matko! piękność 
Twoja zachwyciła serce Boga Samego, i z nieba przy
ciągnęłaś Go do łona Twego, a ja nie miałbym Cię 
miłować? Tak być nie może, i znowu powtórzę słowa 
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innego syna Twojego który Cię tak bardzo miłował, 
wielebnego Jana Berchmana z zakonu Jezuitów: Nie 
uspokoję się nigdy, aż się upewnię że Cię serdecznie 
i stale miłuję, Matko moja, któraś mnie tak serde
cznie miłowała wtedy nawet, gdym Ci się niewdzię
cznym okazywał. I cóżby się już ze mną do tej pory 
stało było o! Maryo, gdybyś mnie nie miłowała i nie 
wyjednała tyle miłosierdź boskich! Gdyś więc tyle 
mnie miłowała i tak dobrodziejstwowała, kiedym Cie
bie nie miłował, jakżeż tern więcej spodziewać się 
mogę po dobroci Twojej teraz gdy Cię miłuję! Bo, 
o! Matko moja, ja Cię prawdziwie miłuję i pragnął
bym posiadać' serce zdolne miłować Cię za wszystkich 
nieszczęsnych którzy Cie nie miłują. Pragnąłbym 
posiadać język zdolny wychwalać Cię tyle jak tysiące 
języków, aby wszystkich przywieść do poznania Two
jej szczytności, Twojej świętości, Twojego miłosier
dzia i miłości jaką masz ku miłującym Ciebie. Gdy
bym posiadał bogactwa, pragnąłbym całe mienie 
obrócić na cześć Twoją; gdybym miał podwładnych, 
pragnąłbym aby wszyscy miłowali Cię z całego ser
ca. Pragnąłbym nareszcie, gdyby tego potrzeba była, 
dla miłości Twojej i na chwałę Twoją. nawet życie 
w ofierze złożyć! Kocham Cię więc o! Matko moja; 
lecz obok tego, niestety! obawiam się, czy w istocie 
Cię miłuję; boć znam to trafne zdanie, że miłość 
sprawia, iż miłującj' staje się. podobnym osobie umi
łowanej : Amor similes invenit, aut facit. Muszę więc 
wnosić że słabo Cię miłuję, gdym tak daleki od te
go aby być Tobie podobnym : Tyś przeczysta, jam 
tak bardzo skalany; Tyś pokorna, ja tak wyniosły, 
Tyś tak święta, a ja taki występny! Lecz o! Maryo, 
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Tyś-to właśnie powinna spełnić cud ten , że kiedy 
ranie miłujesz, żebyś mnie uczyniła i podobnym To
bie. Posiadasz wielką możność przemieniania serc 
ludziach; weź przeto moje serce i przemień j e ; niech 
świat obaczy jak płacisz tym, którzy Cię miłują; 
uczyń mnie świętym; spraw abym był godnem dzie
ckiem Twojem. Tego się spodziewam, niech się tak 
stanie. 

§. IV. 

Marya jest także Matką grzeszników 
skruszonych, 

Przenajświętsza Panna oświadczyła razu pewnego 
świętej Brygidzie, że jest Matką nietylko sprawiedli
wych i niewinnych, lecz i grzeszników, byle mieli 
pragnienie poprawy. „Jestem, powiedziała, jakby 
Matką wszystkich grzeszników pragnących poprawić 
się1)." O! zaiste, gdy grzesznik, stanowiący zmieni 
swoje postępowanie, upada do nóg Maryi, znajduje 
w Niej matkę najmiłościwszą i najlitościwszą, nie
równie skorszą w przygarnięciu go do siebie i pora
towaniu, aniżeli najprzywiązańsza matka rodzona! To 
właśnie święty Grzegorz VII Papież wyrażał w liście 
swoim do Matyldy, za jego czasów udzielnej pani je
dnej z krain włoskich: „Połóż koniec chęci grze
szenia, pisze on, a znajdziesz Maryą, za to cię zarę
czam , skorszą do miłowania cię, aniżeli matka ro
dzona 1 )" . 

Tak tedy, ktokolwiek wzdycha do godności stania 
się dzieckiem tej Matki Boga naszego, powinien naj-

1) Eev. 1. c 4. 138 
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przód wyrzec się grzechu, a potem może mieć na
dzieję że go Ona łaskawie przyjmie. Wykładając te 
słowa Przypowieści, stosujące się do przenajświętszej 
Panny, Powstali synowie Jej 2), Eyszard od świętego 
Wiktora zwraca uwagę na to, że wyraz Powstali umie
szczony jest przed wjnrazem Synowie; co znaczy, że 
nie staje się dzieckiem Maryi, kto przedewszystkiem 
nie stara się powstać z upadku. Kto trwa w grzechu 
śmiertelnym, pisze ten autor, nie godnym jest zwać 
się synem takiej Matki3). Jakoż, według zdania świę
tego Piotra złotoustnego: Kto nie postępuje w ślady 
rodziców, ten się rodziców wyrzeka 4). Kto postępuje 
zupełnie inaczej jak Marya, czynem dowodzi że nie 
chce być Jej dzieckiem. Marya pokorną jest, a on 
pysznym; Marya czystą a on wszetecznym; Marya 
pełną miłości, a on nienawidzi bliźniego. Czegóż wię
cej potrzeba żeby dowieść, że nie chce się być dzieckiem 
tak świętej Matki. — Dziećmi Maryi, powiada wyżej 
przytoczony Eyszard, są ci którzy Ją naśladują w Jej 
czystości, pokorze, łaskawości, miłosierdziu. 

Bo któżby śmiał poczytywać się za dziecko Ma-
ryh gdyby bezustannie zasmucał Ją złem postępowa
niem ? Zdarzyło się, że pewien grzesznik odezwał 
się do przenajświętszej Panny temi słowy z hymnu 
kościelnego : Monstra te esse Matrera7 Okaz się Ma
tką ; lecz mu na to odpowiedziała Marya: „Okażże 
się ty synem moim". Guy. znowu inny wzywał Jej 
jako Matki miłosierdzia, rzekła do niego: „Wy grze
sznicy gdy chcecie bym was ratowała, nazywacie 
mnie Matką miłosierdzia; a potem nie przestając 

1) Lib. 1. § 47. — &)• Przy. 31. 28. — 3) De land E.V. 1. 2 § 2. — 
4) Ser. 123. 
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grzeszyć, czynicie ze mnie Matkę bolesną, Matkę 
strapioną\ Duch święty wyraźnie powiada: Przeklęty 
od Boga, Mo utrapia matkę *). Zaś według Eyszarda 
matką tą jest głównie Marya. Pan Bóg przeklina 
tych, którzy złem postępowaniem, albo raczej za
twardziałością swoją, zasmucają serce tej najmiło-
ściwszej Matki. 

A powiedziałem zatwardziałością, gdyż skoro 
grzesznik, chociaż jeszcze nie wyzwolony z petów 
grzechowych, usiłuje jednak z nich się wydobyć, 
i w tym celu wzywa pomocy Maryi, ta najlitosciwsza 
Matka nie omieszka mu przyjść na ratunek, i przy
wiedzie go do uzyskania łaski u Boga. To razu pe
wnego usłyszała święta Brygida z ust Samego Pana 
Jezusa, w te słowa przemawiającego do Swojej Matki 
najmiłosierniejszej : „Usiłującemu nawrócić się do Bo
ga udzielasz pomocy, i nigdy nie odprawiasz go od 
Siebie bez pociechy'2)". Gdy tedy grzesznik zatwar-
dza się, Marya miłować go nie może; lecz jeśli uwi
kłany w jakiej namiętności trzymającej go w niewoli 
piekła, przynajmniej poleca się przenajświętszej Pan
nie, i z ufnością a wytrwale prosi Ją aby go wydo
była z grzechu, niemasz wątpliwości że ta najmiło-
ściwsza Matka wyciągnie do niego Swoją dłoń potę
żną, wyzwoli go z więzów i doprowadzi do zbawienia. 

Jestto błędem kacerskim, potępionym na Soborze 
Trydenckim, utrzymywać jakoby wszelkie modlitwy 
i wszelkie cayny spełnione w stanie grzechu, były 
grzechami. Święty Bernard powiada, że modlitwa 
w ustach grzesznika chociaż wadliwa, gdyż nie towa
rzyszy jej stan łaski, jest pomimo tego przydatną 

1) E"*H. 3. 18. — 2) Rev. 1. 4. c. 19. 
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i pomocną do wydobycia się z grzechu. Jakoż, we
dług nauki świętego Tomasza, modlitwa grzesznika 
jest wprawdzie bez zasługi, lecz może mu uzyskać 
łaskę nawrócenia; skuteczność bowiem modlitwy * 
opiera się nie na zasługach modlącego się, ale na 
dobroci Boga i na zasługach i przyrzeczeniach Chry
stusa Pana, który powiedział: Każdy Mory prosi, 
otrzymuje '). — Toż samo co do modlitw zanoszo- ■ 
nych do Matki Bożej. Jeśli modlący sie, powiada I 
święty Anzelm, nie zasługuje na t o , aby byrł wysłu- l 
chanym, wysłuchanym jednali będzie na mocy zasług i 
Maryi której się poleca, i która wstawi się za nim 2). 

To też święty Bernard upomina wszystkich grze
szników aby sio modlili do Maryi, i aby to czynili j 
z wielką ufnością; jeśli bowiem grzesznicy nie za- | 
sługują na to aby otrzymali to o co proszą, prze- * 
najświętsza Panna otrzymała Swojemi zasługami ten 
przywilej, że łaski o jakie prosić będzie Pana Boga [ 
dla grzeszników udzielone im zostaną, Luboś ty nie 
godzien, mówi do grzesznika wyżejprzytoczony Święty 
aby ci dano; dano jednak Maryi, abyś przez Nią 
otrzymał co tylko mieć potrzebujesz 3) . Marya po
wiada on dalej, postępuje z nami jak matka najle
psza, i gdyby jaka matka wiedziała że dwaj jej sy
nowie poróżnieni są śmiertelną nienawiścią, i że jeden 
czyha na życie drugiego; czyżby nie dokładała wszel
kich starań aby ich pojednać? Otóż, podobnie i Ma- . t 
rya, która jest Matką Pana Jezusa i Matką ludzi, nie | 
może przenieść tego że grzech ich poróżnił i robi h 
co tylko może aby zwaśnionych pogodzić. O! Maryo, 
woła ten święty Doktór, Tyś matką winowajcy, i Tyś 

1) Łuk. 11. 10. — 2) De —1) In virg. nati. 1. 3- I 
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matką Sędziego; gdy więc obu jesteś matką, niezgody 
pomiędzy synami swoimi przenieść nie możesz 2). 

Jedyna rzecz której ta miłościwa Pani nasza do
maga się od grzesznika, jest aby się Jej polecał, 
i aby pragnął poprawić się. Gdy widzi u nóg Swoich 
winowajcę wzywającego Jej miłosierdzia, nie patrzy 
na grzechy któremi obciążony, lecz na pobudki jakie go 
do niej przywiodły. Jeśli % dobremi postanowieniami 
przychodzi, i chociażby popełnił grzechy świata całego, 
ta Matka litościwa przygarnie go do Siebie, uściska 
i wszystkie rany duszy jego zleczy; gdyż nie tylko 
nazwaną została przez nas Matką miłosierdzia, lecz 
jest nią w istocie, czego dowodzi miłość i dobroć jaką 
nam objawia w niesieniu ratunku we wszelkich na
szych potrzebach. Co wszystko Sama przenajświętsza 
Panna powiedziała w objawieniu świętej Brygidzie, 
w tych słowach: „Chociażby najcięższe człowiek po
pełnił grzechy, jeśli ze szczerą skruchą zwróci się do 
Mnie; zaraz gotowam przyjąć wracającego. I nie zwra
cam uwagi na wielość jego grzechów, lecz z jakiem 
usposobieniem przychodzi; albowiem nie wzdragam 
się namaścić i zleczyćrany chociażby nąjobrzydhwsze, 
gdyż zowią Mnie i w istocie jestem Matką miłosier- * 
dzia 2)." 

Marya jest matką grzeszników chcących się nawró
cić, i niemożliwym jest dla Niej aby nie ulitowała się 
nad nieszczęściem swych dzieci, albo raczej aby ta
kowego nie odczuła jakby własne nieszczęście. Gdy 
niewiasta Chananejska przystąpiła do Zbawiciela aby 
córkę jej wybawił od złego ducha, rzekła: Zmiłuj 
sie nademną Panie, Synu Dawidów, córka moja od 

2) Apud 5. Bona. Spec. B. V. I. 3-—) Eev. 1 2. c. 23.2 
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szatana ciezko dręczona jest 2). Lecz ponieważ to córka 
jej, a nie ona sama, dręczoną była, więc zdaje się 
że powinna była powiedzie': Zmiłuj się nad córką 
moją, zamiast mówić: Zmiłuj sie nademna. Ale tak 
nie jest i słusznie powiedziała; Zmiłuj sie nademna, 
gdyż matki wszelkie cierpienia dzieci swoich odczu- i 
wają jak cierpienia własne. Otóż, w ten to zupełnie 
sposób, powiada Eyszard od świętego Wawrzyńca, 
przemawia Marya do Boga, gdy mu poleca grzesznika 
który wezwał Jej pomocy; Marya za grzeszną duszą 
woła do Boga: Zmiłuj sie nademna 3) . Jakby mówiła: 
Panie! ta biedna dusza w grzechu zostająca to moje 
dziecię, zmiłuj się więc nie tyle nad nią ile nademna, i 
któram jej matką. | 

O! dałby Bóg dobry żeby wszyscy grzesznicy ucie
kali się do tej Matki najlitościwszej, wszyscy bez 
wątpienia otrzymaliby przebaczenie. O! Maryo, woła 
z uniesieniem święty Bonawentura, Ty do macierzyń- ( 
skiego serca przygarniesz grzesznika od całego świata 
wzgardzonego; i nie opuszczasz go, aż tego nędznika 
pojednasz z jego Sędzią *). Święty ten Doktór chce 
przez to powiedzieć, że człowiek będący w stanie 
grzechu, znienawidzonym jest i odrzuconym przez 
każde stworzenie; twory nawet nieżywotne, ogień po
wietrze, ziemia, chciałyby ukarać go i pomścić na 
nim znieważoną godność ich Stwórcy i Pana. Lecz 
gdy ten nieszczęśnik ucieknie się do Maryi, czyż -' 
i Ona go odepchnie? Nie wcale, jeśli przychodzi 
z pragnieniem aby go wspierała i z chęcią poprawy, ' 
obejmie go miłością macierzyńską, i nieopuści aż 

2) Mat. 16. 22. — 3) De Iaud. B. V. 1. 6.—1) Spec. B. V. 1- 5. 
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przemożnćm pośrednictwem Swojem przywróci do łaski 
Bożej. 

Czytamy w Księdze królewskiej drugiej 2), że pewna 
niewiasta z krainy Tekueńskiej, tak przemówiła do 
Dawida: „Królu, miałam dwóch synów; na moje nie
szczęście jeden z nich zabił drugiego. Owóż, wyrok 
sprawiedliwości ma teraz pozbawić mnie i tego jedynaka 
który mi pozostał. Ulituj się więc nad nieszczę
sną matką; spraw abym współcześnie nie została po
zbawioną obydwóch synów." Dawid zdjęty litością 
nad strapioną matką, przebaczył winowajcy i wypuścił 
go na wolność. Otóż, jak przemawiała ta niewiasta 
Tekueńska, tak zdaje się zupełnie przemawia Marya, 
gdy widzi Boga zagniewanego na grzesznika a który 
się Jej poleca: „Boże mój, mówi wtedy, miałam dwóch 
synów: Jezusa i tego oto człowieka; człowiek zamor
dował mojego Jezusa na krzyżu, a teraz sprawiedli
wość Twoja ma potępić człowieka. Panie! Jezus mój 
rimarł; zlituj się nademna; a gdym już jednego syna 
straciła, niechże nie tracę i drugiego." 

O! nie masz wątpliwości: Pan Bóg nie potępia grze
szników uciekających się do Maryi i za któremi się 
Ona wstawia, albowiem Sam polecił ich Jej litości, 
oddając za dzieci. Pobożny Lanspergiusz następujące 
słowa kładzie w usta Chrystusa Pana: „Maryi, za 
dzieci jakby Jej własne, zleciłem grzeszników, dlatego 
jest najtroskliwszą, aby zadość czyniąc Swojemu obo
wiązkowi, żadnego z Sobie poleconych, zwłaszcza wzy
wających Jej pośrednictwa, nie dopuściła zgubić się, 
a ztąd wszelkiej używa możności aby wszystkich do 
mnie nawrócić 2).~ Tej bowiem matki, powiada Ludwik 

1) 11 Król. 14. 5. — 2) Alog. U p 4. 
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Bloziusz, taka jest dobroć, miłosierdzie, i miłość ku 
ludziom, taką troskliwość o zbawienie tych którzy Jej 
pomocy wzywają, że tego nikt wypowiedzieć nie jest 
wstanie *). 

Upadnijmy przeto do przenajświętszych nóg tej naj
droższej Matki, jak wzywa nas do tego święty Ber
nard, obejmijmy Jej błogosławione stopy, i nie od
stępujmy aż nam pobłogosławi 2). I któżby mógł zwąt
pić o Jej miłości macierzyńskiej ? Chociażby mi śmierć 
zadała, mawidł święty Bonawentura, ufać w Mą będę; 
a pełen takiej ufności, pragnę przy Jej wizerunku 
umierać, i zbawienia dostąpię. Tak przemawiać po
winien każdy grzesznik uciekający się do tej litościwej 
Matki i w te słowa do Niej się modlić: 

Pani moja i Matko moja! grzechami zasłużyłem 
abyś mnie odepchnęła od siebie i postąpiła ze mną tak 
jak na to zasługuję; lecz chociażbyś mnie odegnała, 
a nawet śmierć mi zadała, nie stracę nigdy nadziei 
że mnie zbawisz, tak jest, całą ufność moją w Tobie 
pokładam; abym tylko mógł umierać przy Twojem 
wizerunku, polecając się Twojemu miłosierdziu, a pe
wny jestem że nie zginę, lecz pójdę do nieba chwa
lić Cię w społeczności wielu sług Twoich, którzy 
wzywając Cię w chwili śmierci, wszyscy zbawienia 
dostąpili, za przemożnem Twojem wstawieniem się. 

Kto odczyta następujący przykład, przekona się 
czy jaki grzesznik może, powątpiewać o macierzyń-
skiem miłosierdziu i miłości Maryi, sKoro wzywa 
Jej opieki. 

1) p. 3. c. — 2) In Sign. mgn. 
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Przykład. 
Wincenty Boweriusz opowiada, żewjednem z miast 

w Anglii, pewien młodzeiniec Ernest, rozdawszy cały 
majątek na ubogich, wstąpił do zakonu. Wiódł tam 
życie tak świątobliwe, że przełożeni nadzwyczaj go 
poważali, a najbardziej z powodu wielkiego nabożeń
stwa jakie miał do przenajświętszej Panny. Zdarzyło 
się, że gdy morowe powietrze wybuchło w tćm mieście, 
mieszkańcy udali się do zakonników, prosząc aby 
ich poratowali swojemi modlitwami. Opat kazał Erne
stowi pójść przed ołtarz Matki Bożej i modlić się, 
a nie odstąpić aż Królowa niebieska da mu odpo
wiedź. Po trzech dniach wytrwałych błagań, mło
dzieniec otrzymał nakoniec odpowiedź od Maryi, że 
trzeba aby odmówiono pewne modlitwy. Spełniono 
to i klęska ustała. Po niejakim czasie przyszło do 
tego, że Ernest ostygł w nabożeństwie do przenaj
świętszej Panny; a wtedy szatan natarł na niego 
z różnemi pokusami, a zwłaszcza przeciw czystości, 
rozbudzając w nim chęć opuszczenia klasztoru. Nie
szczęsny, że nie polecał się Maryi, postanowił uciec, 
spuszczając się przez mur klasztorny. Lecz przecho
dząc około obrazu przenajświętszej Panny umie
szczonego na korytarzu, usłyszał Matkę Bożą tak 
do niego przemawiającą: „Synu, dlaczego^odemnie 
odchodzisz?" Na te słowa Ernest przerażony i za
wstydzony, upadł na kolana i rzekł: „Ależ Panno 
przenajświętsza! czyż nie widzisz że już oprzeć się 
nie mogę? dlaczego mnie nie ratujesz?" A na to 
Marya: „Gdybyś nie zaprzestał był polecać się Mnie, 
nie przyszłoby do tegow Odtąd wzywaj Mnie skoro 
będziesz w niebezpieczeństwie, i nie lękaj się ni-

4 
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czego." Młodzieniec wrócił do celi; lecz gdy pokusy 
znowu natarły, on wcale nie polecał się Maryi, i skoń
czyło się na tein że uciekł z klasztoru. Następie naj
gorzej się prowadził, i z grzechu do grzechu, przy
szło aż do tego że stał się zabójcą: założywszy kar
czmę zajezdną wlesie, zabijał podróżnych i odzierał. 
Pomiędzy innemi, nocy jednej zamordował krewnego 
gubernatora tej krainy, który surowo nakazał konie
czne wyśledzenie zabójcy. Tymczasem, zanim policya 
wpadła na ślady zbrodni, zajechał późną już porą 
do jego karczmy jakiś młody Pan, i rozłożył się tam 
na nocleg, a on według swego zwyczaju wszedł około 
północy do pokoju podróżnego, aby go zamordować; 
lecz cóż ujrzał? Oto w miejscu onego młodego po
dróżnego, widzi Pana Jezusa ukrzyżowanego, okry
tego ranami, który spoglądając na niego łagodnie, 
rzekł: „Nie dośćże ci na tćm niewdzięczniku, żem 
raz umarł za ciebie? czy chcesz powtórnie odjąć mi 
życie? Dalej! podnieś rękę i zamorduj mnie." Prze
rażony tym widokiem i drżący od wzruszenia, Ernest 
opamiętał się i zawołał z płaczem: „Panie! odpuść; 
po takiem miłosierdziu Twojem nademną, chcę się 
nawrócić." Jakoż niezwłocznie wyszedł z zamiarem 
udania się do klasztoru, i czynienia jak najostrzej 
pokuty. Aliści w drodze spotkali go wysłani właśnie 
po niego policyjni żołnierze i schwytawszy stawili 
przed sądem, który gdy 'on zaraz przyznał się do 
zbrodni, skazał go na powieszenie, i to nie dając 
mu nawet czasu do odbycia spowiedzi; o czem on 
dowiedziawszy się polecił się Maryi. Został powieszony; 
lecz przenajświętsza Panna zachowała mu życie, i Sama 
odwiązawszy go od szubienicy, rzekła do niego: 
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„Wracaj do klasztoru, gdzie, ponieważ jest w dale
kiej ztąd okolicy, nikt nie wie co z tobą zaszło, i czyń 
pokutę; a gdy ujrzysz Mnie trzymającą wyrok odpu
szczenia twoich grzechów, gotuj się na śmierć." Ernest 
wrócił do klasztoru, wyznał wszystko przed Opatem 
i ostro pokutował. W kilka lat potćm ujrzał Maryą 
trzymającą wyrok jego ułaskawienia; zaraz tedy przy
gotował się na śmierć, i świątobliwie umarł. 

MODLITWA. 
O! Pani moja, czcigodna Matko Boga, przenaj

świętsza Maryo Panno! wiedząc jak obrzydliwą 
i wzgardy godną jestem istotą,, nie powinienbym mieć 
odwagi zbliżenia się do Ciebie i nazywania Cię Matką; 
wszelako, niechże nędza moja nie pozbawia mnie po
ciechy i ufności jaką przejętym się czuję gdy Cię 
pod tćm słodkiem imieniem wzywam. Wprawdzie za
służyłem abyś mnie odepchnęła; lecz proszę zważ co 
uczynił i co wycierpiał za mnie boski Syn Twój Je
zus; a wtedy spróbuj czy będziesz miała serce od
dalić mnie od Siebie. Niegodziwym ja grzesznik, gdyż 
bardziej od innych znieważyłem majestat Boski; lecz 
niestety! stało się; teraz uciekam się do Ciebie, 
która możesz mnie wesprzeć, bo wiem żeś^rszech-
mocną i otrzymujesz od Boga Twojego wszystko czego 
tylko pragniesz. A jeśli powiesz że nie chcesz mnie 
ratować, to przynajmniej" powiedzże do kogo mam się 
udać o pomoc, w ciężkiem utrapieniu mojem. Słowy 
świętego Anzelma odzywam się do Ciebie i do Bo
skiego Syna Twojego: Albo zmiłujcie się nademną, 
Ty Zbawco mój odpuszczając, a Ty Matko moja wsta
wiając się; albo wskażcie, do kogóż miłosierniejszego 

4* 



52 

I 

mam się uciec, i nauczcie komuż potężniejszemu mam 
zaufać? x) 0! zaiste, ani na ziemi ani na niebie nie 
znajdę nikogo, bardziej od Was litującego się nad 
nieszczęśliwym, i kogoś coby mnie skuteczniej mógł 
poratować: boś Ty o! Jezu ojcem, a Ty o! O Maryo 
matką. Najniegodziwszych miłujecie i wyszukujecie 
ich by zbawić. Jamci winowajca, godny piekła, naj-
niegodziwszy ze wszystkich grzeszników, lecz już mnie 
szukać nie potrzebujecie i nie wymagam tego, sam 
staję przed Wami z niezachwianą ufnością że mnie 
nie opuścicie. Otom u nóg Waszych: Jezu mój odpuść, 
Mario Matko moja ratuj mnie. 

ROZDZIAŁ II. 
Vita, Dulcedo! 
Zycie, Słodkości! 

Marya życiem naszćm i Słodyczą. 

Marya jest życiem naszem, gdyż otrzymuje 
nam odpuszczenie grzechów. 

Dla dokładnego zrozumienia z jakiej przyczyny 
Kościół każe nam nazywać Maryą Ż y c i e m naszym, 
trzeba wiedzieć, że jak dusza nadaje życie ciału, tak 
łaska Boża nadaje życie duszy. Albowiem bez łaski, 
dusza może wydawać się • żyjącą, lecz rzeczywiście 
jest umarłą, jakto napisano w księdze Objawienia: 
Masz imię że tyjesz , aleś jest umarły %). A przeto 
Marya pośrednictwem Swojćm otrzymując dla grze
szników łaskę uświęcającą, przywraca im życie. 

1) Orat. 50.— 2) Obja. 34. 
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Kościół stosuje do przenajświętszej Panny następu

jące słowa z księgi Przypowieści, kładąc takowe w Jej 
usta, jakby niemi do nas się odzywała mówiąc: Któ
rzy czuwają do Mnie, znajdą Mnie l); to jest którzy 
uciekają się do Mnie jak prędko mogą, znajdą Mnie 
niezawodnie niosącą im pomoc. W wykładzie Pisma 
Bożego przez Siedmdziesięciu zamiast wyrazów znajdą 
Mniej stoi znajdą łashe, tak że udawać się do Maryi 
i otrzymać łaskę Bożą, jestto jedną i taż samą rze
czą. Nieco dalej powiedziano: Kto Mnie znajdzie, 
znajdzie tywot, i wyczerpnie zbawienie od Pana, 
Co rozbierając święty Bonawentura woła: Słuchajcie 
tedy wy którzy pragniecie osięgnąć Królestwo Boże: 
przenajświętszą Maryę Pannę czcijcie, a otrzymacie 
żywot wieczny i zbawienie 2). Święty Bernardyn Se-
nefisM utrzymuje, że jeżeli Bóg nie obrócił pierw
szego człowieka w nicość po popełnionym przez 
niego grzechu, to przez szczególną miłość ku prze
najświętszej Pannie, która miała wyjść z jego poko
lenia. I przydaje tenże Święty, że wątpliwości niema, 
iż wszelkie łaski i miłosierdzia, jakich dostępowali 
grzesznicy pod prawem Starego Testamentu, udzielone 
im były przez wzgląd na Tę przebłogosławioną Dzie
wicę 3). 

Ztąd święty Bernard to potrzebne daje nam 
upomnienie: Szukajmy, powiada, łaski, a szukajmy 
jej przez Maryą. Jeśli na nieszczęście nasze postrada
liśmy łaskę Bożą, starajmy się odzyskać ją coprędzej; 
żeby zaś tego bezpiecznie dostąpić, udawajmy się do 
Maryi, albowiem gdyśmy ją stracili, Ona ją n a l a -
zła4). Ten wielki Święty nazywa Maryą Wynalazczynią 

1) Przy. 8. U. — 2) Psal. B . V. ps. 4 8. — 3) Pro fest. B . V. 
ser. 4) Łuk. 1. 30.— 
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łaski (Inventrix grattae). I to dawał nam do zrozu
mienia, na wielką naszą pociechę, Gabryel Archanioł, 
gdy powiedział przenajświętszej Pannie że nalazła 
łaskę: Nie bój sie Maryo, albowiem NALAZŁAS 
łaskę u Boga l). Lecz gdy Marya nigdy łaski pozba
wioną nie była, jakże święty Archanioł mógł powie
dzieć, że ją znalazła? wszak znachodzi się tylko to, 
co się postradało. Niepokalana Dziewica była za
wsze zjednoczona z Bogiem, posiadała łaskę, a na
wet pełność łaski, jak to wyrażał Archanioł pozdra
wiając Ją teini słowy: Zdrowaś Maryo, ŁASKIŚ 
PEŁNA, PAN Z TOBĄ. Gdy tedy Marya n a l a 
z ł a ł a s k ę nie dla siebie Samćj, ponieważ za
wsze była ł a s k i p e ł n a , dla kogóż więc ją zna
lazła? Na to kardynał Hngo wykładając ten ustęp 
Ewangelii świetćj, odpowiada, że ją znalazła dla 
grzeszników, którzy takową postradali: Niech więc, 
pisze ten pobożny autor, biegną do Panny prze
najświętszej grzesznicy, którzy postradali łaskę, a 
u Niej ją znajdą, niech śmiało powiedzą do Niej: 
Pani przenajświętsza, rzecz znaleziona zwróconą być 
powinna temu, który ją zgubił; oddaj nam więc 
łaskę, którąś dla nas odnalazła. A Eyszard od 
świętego Wawrzyńca też samą myśl rozwijając, tak 
w końcu mówi: Pragnąc tedy odszukać łaskę, szu
kajmy łaski Wynalazczynię, która ciągle znajduje 
ją dla nas u Boga, a ani Sama zawiedzioną, ani nas 
zawieść nie może 2). 

Przenajświętsza Panna powiada w Pieśniach nad 
Pieśniami, że Pan Bóg dla obrony naszej umieścił Ją 
na ziemi: Jadem jest mur, a piersi moje jako wieża ; 

1) Tamie. — 2) De land B. V. 1. 2. p 5. 
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i że postanowioną została na Pojednawczynię grze
szników Z Bogiem : Z czego stałam sie przed Nim, 
jako pokój znachodząca *). Święty tćż Bernard opie
rając się na tych słowach, pobudza do ufności grze
sznika mówiąc: Udaj się biedny grzeszniku do tćj 
Matki miłosierdzia, i okaż Jćj rany jakie zadały du
szy twojćj grzechy; a Ona wstawiając się za tobą do 
Syna Bożego, okaże Mu piersi któremi Go wykar-
miła, i taki Syn, prośby takiej Matki wysłucha nie
chybnie. Dlatego Kościół w jednej" z modlitw która 
często sie odmawia, każe nam prosić Boga, aby nam 
udzielić raczył przemożnego wsparcia Maryi, dla po
wstania z grzechów: Udziel nam miłosierny Boże, 
ułomności naszej wsparcia; abyśmy czcząc pamięć 
świętej Boga Rodzicielki, pośrednictwem Jćj wspo
możeni, z nieprawości naszych powstali '*). 

Słusznie przeto święty Wawrzyniec Justynian zo
wie Maryą Nadzieją złoczyńców3), gdyż Ona tylko 
wyjednać im może u Boga win ich przebaczenie. 
I podobnież słusznie święty Bernard nazywa Ją Dra
biną grzeszników 4) , ponieważ ta Pani najlitościwsza 
wyciągając do nich zbawienną dłoń Swoją, wydobywa 
ich z przepaści, w którą niestety zapadli i przypro
wadza do Boga. Słusznie także święty Augustyn na
zywa Ją Jedyną Nadzieją5), albowiem przez Nią 
tylko spodziewamy się odpuszczenia wszystkich grze
chów naszych. 

Święty Jan Złotousty(powiada także, że dostępu
jemy odpuszczenia grzechów, nieinaczej jak za po
średnictwem Maryi. Dla tego"pozdrawia Ją i błaga 

1) Pies. 8, 10. — 2) Ofiic. B. V. 3) Serm. de Kativ. B. V. — 
4) Do A gen. — 5) Ser. 194-
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temi słowy, w imieniu wszystkich grzeszników: Bądź 
pozdrowiona i Boga i nasza Matko, Niebo w którśm 
Bóg przebywa; Tronie, z którego Pan wszelkie Swoje 
Jaski rozdaje! Módl się bezustannie za nami, abyśmy 
za Twoje*m pośrednictwem dostąpili miłosierdzia 
w dzień sądu, i stali się uczestnikami chwały wy
branych w wieczności1). 

Nakoniec słusznie Marya nazwaną jest Zorzą: 
Któraź to jest, Która idzie jako Z ORZĄ powstająca 2) ? 
Ponieważ zorza, powiada Innocenty III Papież 3), jest 
końcem nocy a początkiem dnia, przeto słusznie zo
rza oznacza przenajświętszą Maryę Pannę, gdyż wy
dając Ona na świat Słońce sprawiedliwości, położyła 
koniec nocy nieprawości ludzkich. A czem było dla 
świata narodzenie się Maryi, tern jest ono i dla ka
żdej duszy, w której zradza się nabożeństwo do tej 
najdroższej naszej Matki: wtedy ustępuje z niej noc 
grzechowa, i Marya wiedzie ją po jasnych ścieżkach 
cnót wszelakich. Nad czćm zastanawiając się święty 
German woła: O! Matko Boża! opieka Twoja obda
rza nieśmiertelnością, pośrednictwo Twoje jest życiem 
naszem. A na innem miejscu powiada, że imię Ma
ryi* gdy je kto wymawia pobożnie, jest dowodem 
stanu łaski, albo oznaką, że się rychło do niego 
przyjdzie. 

Marya w Pieśni swojej powiedziała, że wszystkie 
pokolenia zwać Ją będą błogosławioną: Oto odtąd, 
Błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody4). 
Na co święty Bernard: Tak jest o! Pani moja, Bło
gosławioną zwać Cię będą ludzie po wszystkie wieki; 
bo wszyscy słudzy Twoi, za Twojem pośrednictwem, 

1) Ofe. B. V. 1. b.—2) Pies. 6—9.-3) In assum. ser. 2 . -4 ) Łuk. 1.7. 
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otrzymują życie duszy i chwałę niebieską. W Tobie 
sprawiedliwi znajdują łaskę, a grzesznicy odpuszcze
nie, a potem życie wiekuiste. Nie trać przeto nadziei, 
powiada świątobliwy Bernard Busciusz; nie upadaj 
na duchu, chociażbyś dopuścił się był wszelkiej nie
prawości; tylko z ufnością uciekaj się do tej Pani 
przenajświętszej; w każdej chwili znajdziesz Ją z rę
koma pełnemi darów miłosierdzia, a hojności nieprze
branej. Gdyż, powiada on dalej, bardziej Ona spra
gnioną jest udzielenia ci łaski, jak ty aby takową 
otrzymać 1)ł Święty Andrzej Kreteński nazywa Maryą 
Poręką naszego pojednania z Bogiem, daną nam 
jakby w zastaw, dla pewności otrzymania łaski u Bo
ga 2). Co znaczy, że gdy grzesznicy uciekają się do 
Maryi dla pojednania się z Bogiem, Pan Bóg dla 
upewnienia że niechybnie otrzymają przebaczenie, 
daje im jakby zastaw, a tym zastawem jest Marya, 
postanowiona Obronicielką naszą, za której pośre-
pnictwem, na mocy zasług Chrystusa Pana, Pan Bóg 
odpuszcza wszystkim grzesznikom uciekającym się do 
Niej. W jednćm z objawień, które miała święta Bry
gida, Anioł powiedział je j , że Prorocy przejęci byli 
najżywszą radością, widząc w duchu że Stwórca, 
przez wzgląd na czystość i pokorę Maryi, miał prze
baczyć grzesznikom i przywrócić Swoją łaskę tym 
którzy ściągnęli na siebie słuszny gniew Jego 3). 

Żaden grzesznik nie powinien się obawiać, aby go 
Marya odepchnęła od Siebie, gdy wzywa Jej miło
sierdzia; nie zaiste; gdyż jest Ona Matką miłosier
dzia, i dlatego właśnie pragnie ratować najbardziej 
miłosierdzia potrzebujących. Marya jest Arką zbawie-

1) In Pent. ser. 2. — 2) Marial. ser. 5. — 3) In derm. B. V. s. 3. 
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nia, powiada święty Bernard, w której skoro się kto 
skryje, ujdzie bez wątpienia potopu potępienia wie
cznego 1). Podczas potopu, nawet zwierzęta umie
szczone w Arce Noego uratowane zostały; tak i grze
sznicy znajdują zbawienie pod opieką Maryi. Eazu 
pewnego, święta Gertruda ujrzała w objawieniu tę 
najmiłościwszą Królowę, trzymającą poły płaszcza 
Swego rozwarte, i mnóstwo lwów, niedźwiedzi, ty
grysów i innych drapieżnych zwierząt kryło się pod 
nie. A Marya zamiast odganiać je, przygarniała do 
Siebie i głaskała. Święta zrozumiała przez to, że 
największych grzeszników, gdy się uciekają do Niej, 
Marya nie tylko nie odtrąca od Siebie, lecz przygar
nia litościwie i wybawia od śmierci wiecznej. Wejdźmy 
przeto do Arki tej, skryjmy się pod płaszcz miłosier
dzia Maryi, i pewni bądźmy że nas nie odrzuci i zbawi 
niechybnie. 

P r z y k ł a d . 
Ojciec Boweriusz pisze 2), że pewna kobieta złego 

prowadzenia się, imieniem Helena, poszedłszy do ko
ścioła, trafiła na kazanie o Kóżańcu. Po nabożeństwie 
kupiła sobie Koronkę, lecz ją ukryła, aby nikt tego 
nie widział. Wszelako, odmawiała ją od czasu do 
czasu, i chociaż z początku bez żadnego nabożeństwa, 
jednak przenajświętszą Panna dała jej zakosztować 
tyle pociechy i słodyczy duchownej w tern świętćm 
ćwiczeniu, że się od niego oderwać nie mogła. Przytćm 
zaczął ją coraz bardziej przerażać stan duszy w jakim 
się znajdowała, tak, że uspokoić się nie mogła, i jakby 
chcąc nie chcąc musiała pójść do spowiedzi, którą 

1) Ser. de B. V. 7. — Es. Mir. p . 1. es. 2. 
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odbyła z taką skruchą, że spowiednika to zdumiało. 
Po spowiedzi, padła na twarz przed ołtarzem Maryi 
aby złożyć dzięki swojej Obronicielce, odmówiła Eó-
żaniec, a Matka Boża przemawiając do Niej ze Swego 
posągu rzekła: „Heleno, dość już naobrażałaś Boga 
i Mnie; odtąd postępuj inaczej, a nie małych łask 
dostąpisz za Mojom pośrednictwem." Biedna grze
sznica bardzo zawstydzona, odpowiedziała: „O! Panno 
przenajświętsza! prawda że dotąd byłam zbrodniarką; 
lecz Ty która wszystko możesz, wspieraj mnie; Tobie 
się oddaję; odtąd przez całe życie pragnę pokutować 
za grzechy." Wsparta tćż opieką Matki Bożej, Helena 
wszystko co posiadała rozdała ubogim i najostrzej
szą czyniła pokutę. Doznawała sztrasznych pokus, lecz 
przez samo polecenie się Maryi, za każdą rażą je 
przezwyciężała. Z czasem przyszła do tego, że otrzy
mała wiele łask nadzwyczajnych: miewała widzenia, 
objawienia i darem proroctwa obdarzoną została. Na 
koniec przy śmierci, którą jej Matka Boża zapowie
działa na kilka dni zanim nadeszła, Sama przenaj-

„ świętsza Panna przyszła do niej z boskićm Synem 
Swoim; a gdy ta pokutnica skonała, ujrzana duszę jej 
w postaci białej g o ł ę b i , ulatującą do nieba. 

M O D L I T W A . 
Oto, o! Matko Boga mojego, a jedyna moja Na

dziejo, MAKIO! oto u nóg Twoich nieszczęsny grze
sznik, wzywający Twojej litości. Cały Kościół i wszy
scy wierni głoszą Cię Ucieczką grzeszników, tedy 
i moją Tyś ucieczką; musisz więc mnie zbawić. Ty 
wiesz o! Pani moja, jak dalece przenajdroższy Syn 
Twój pragnie mojego zbawienia. Wiesz ile Pan Jezus 
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wycierpiał aby mnie zbawić. O! Matko moja, przy
pominam Ci więc wszystkie cierpienia Jezusa: zimno 
jakiego doznawał w szopce Betleemskićj; kroki jakie 
stawił w podróży do Egyptu; trudy Jego, pot Jego, 
Krew którą przelał; boleści od których w oczach Two
ich skonał na krzyżu. Okaż ratując mnie, że miłujesz 
tego Syna najdroższego, gdyż w imię tćj miłości jaką 
masz ku Niemu, wzywam Twojego ratunku. Podaj 
rękę nieszczęsnemu który upadł, a który błaga Cię 
o litość nad sobą. Gdybym był świętym, nie prosiłbym 
Cię o zmiłowanie się nademną; lecz właśnie dlatego 
żem grzesznik, uciekam się do Ciebie, któraś jest 
Matką miłosierdzia. Wiem że litościwe serce Twoje 
doznaje pociechy w wspieraniu nędzarzy, byle ich za
twardziałość nie przeszkadzała Ci niesienia im ratunku. 
Pociesz więc Twoje litościwe serce i mnie pociesz, 
gdy oto nadarza Ci się sposobność wyratować nie
szczęsnego skazanego na piekło; gdy oto możesz mnie 
wesprzeć, gdyż nie chcę być grzesznikiem zatwar
działym. W ręce Twoje się oddaję; powiedz co mam 
uczynić, i wyjednaj mi siłę do spełnienia tego; gotów 
jestem uczynić co tylko w mojej możności, byle od
zyskać łaskę u Boga. Pod płaszcz Twój uciekam się; 
Pan Jezus chce abym się do Ciebie udał, żebym na 
Jego i Twoją chwałę, ponieważeś Ty Matką Jego, 
zawdzięczał zbawienie nietylko krwi Jego, lecz także 
i proźbom Twoim. On to mnie do Ciebie posyła, że
byś mnie poratowała. O! Maryo, otom tedy u nóg 
Twoich, uciekam się do Ciebie i w Tobie całą ufność 
moją pokładam. Ty się za tylu innych modlisz, po
módl się także i za mnie, wyrzecz aby jedno słówko 
za mną: powiedz Bogu że pragniesz mojego zbawie-
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nia, a Bóg zbawi mnie niechybnie; powiedz Mu tylko 
żem ja Twój, o nic Cię więcćj nie proszę. 

§ n. 
Marya i dlatego jest życiem naszem, że nam 

wyjednywa łaskę wytrwałości, 
Łaska ostateczna, to jest łaska wytrwałości w cno

cie aż do śmierci, jest darem Bożym; darem tak 
wielkim, że jak to orzekł sobór Trydencki, niczem 
nań zasłużyć sami nie możemy. Lecz jak tego naucza 
święty Augustyn, otrzymuje się on zawsze od Boga 
gdy się o mego prosi; a według uwagi ojca Suareza 
otrzymuje się niechybnie, byle się o niego prosiło 
aż do końca życia. Albowiem powiada Belarmin, o ła
skę wytrwałości należy codzień się modlić, aby ją 
codziennie otrzymywać. Owóż, jeżeli tak jest w isto
cie (a nie wątpię o tćm idąc za zdaniem dziś powsze
chnie przyjętćm, jak to obaczymy w rodziale V), je
żeli tak jest mówię, że wszelkie łaski jakie nam Pan 
Bóg udziela, przechodzą przez ręce Maryi, tedy nie 
możemy spodziewać się i otrzymać inaczej" jalk za po
średnictwem Maryi i największą z łask, łaskę osta
tecznej wytrwałości. Jakoż, otrzymamy ją niechybnie, 
jeżeli o nią ciągle prosić będziemy z ufnością: jestto 
nagroda obiecana przez Nią wszystkim wiernie Jćj 
służącym w tćm życiu: Którzy przeze Mnie sprawy 
swoje wykonywają 9 nie zgrzeszą, którzy Mnie rozja
śniają, będą mieć kywot wieczny *). Które to słowa 
Kościół święty, w pacierzach o Niepokalanem Poczęciu 
Matki Bożej", w Jej usta kładzie, 

1) Ekli. 24. 80. 
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Aby dochować w sobie życie łaski, potrzebna siła 

do zwalczania wszystkich wrogów zbawienia naszego; 
owóż, siła ta otrzymuje się nie inaczej jak za po-* 
średnictwem Maryi: Moje jest męztwo, przeze Mnie 
królowie królują 1). Ja posiadam siłę duchowną, po
wiada Marya; Pan Bóg dar ten złożył w Moje ręce, 
abym go udzielała Moim sługom; wsparci przede Mnie, 
słudzy Moi królują, panując nad zmysłami i nad na
miętnościami, a przez to stają się godnymi królowa
nia na wieki w Niebie. O! jak wielką siłę poddani 
tej potężnej Królowy posiadają do przezwyciężenia 
wszelkich pokus piekielnych! Marya jest ona "Wieżą 
Dawidową o której wspominają Pieśni nad Pieśniami: 
Jako wieża Dawidowa szyja Twoja, która zbudo
wana jest z warowniami, tysiące tarcz zawieszonych 
na niej, wszelka zbroja mocnych ]). Jest Ona dla mi
łujących Ją i wzywających wśród boju, jakby wieżą 
silnie obwarowaną, w której znajdują wszelkiego ro
dzaju tarcze i wszelką zbroję niezbędną dla obronie
nia się od piekła. 

Z tego też to samego powodu, przenajświętsza 
Panna porównaną jest do Jaworu: Jako Jawor jestem 
wywyższoną nad wodą, na ulicach 3). A kardynał 
Hugo robi uwagę, że drzewo jaworowe ma liść po
dobny do tarczy, co oznacza że Marya osłania ucie
kających się do Mej. Zaś błogosławiony Amedeusz, 
w inny jeszcze sposób to tłomaczy: powiada że jak 
liść jaworowy osłania podróżnego od słońca i deszczu, 
tak Marya płaszczem Swojej opieki, osłania ludzi od 
żaru namiętności i nawałnicy pokus. Przenajświętsza 
Panna, pisze on, gałęzie swoje wszędzie roztacza, 

1) Przyp. 8. 14. — 2) Pies. 4. 4. — 3) Ekl. 24 rg. 
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aby pod ich pożądanym cieniem, dzieci Adamowe od 
upału i nawałności burz zabezpieczyć 1). Biedne i bar
dzo nieszczęśliwe są dusze pozbawiające się tego zba
wczego cienia, a pozbawiające się go przez to , że 
zaniedbują się w oddawaniu czci należnej Maryi i nie 
wzywają Jej w chwili niebezpieczeństwa. Zniszcz słońce, 
powiada święty Bernard, a cóż się stanie ze światem, 
zkądże się weźmie dzień? wszystko pogrąży się w naj
straszniejszej ciemności. Pozbaw ludzi Maryi, a cóż 
dla nich prócz ciemnej nocy zostanie 2). Skoro jaka 
dusza postrada nabożeństwo do Maryi, wnet ogar
niają ją ciemności, a ciemności o których mówi Duch 
święty: Przywiodłeś ciemności i stała się noc; w niej 
przechodzić będą wszystkie zwierzęta leśne 3). Gdy du
sza przestaje być oświeconą boskićm światłem, i noc 
w niej zapada, staje się ona zbiorowiskiem wszelkich 
nieprawości i szatanów samych. Dlatego to mawiał 
święty Anzelm: biada tym którzy gardzą promieniami 
tego Słońca, to jest którzy za nic poczytują nabo
żeństwo do przenajświętszej Panny. Słusznie tedy 
święty Franciszek Borgiasz obawiał się czy otrzy
mają łaskę ostatecznej wytrwałości ci, w których nie 
widział szczególnego nabożeństwa do MatkifBożej. 
Eazu pewnego gdy pytał nowiciuszów do jakiego Świę
tego każdy z nich miał większe nabożeństwo, zauwa
żał że niektórzy nie mieli szczególnego nabożeństwa 
do Maryi. Ostrzegł więc o tćm mistrza nowicyatu, 
polecając aby pilną miał baczność nad tymi biednymi 
młodzieńcami, a którzy w końcn, na nieszczęście od
stąpiwszy od swego powołania, powrócili do świata. 
Trafnie przeto święty German nazywał Marya Odde-

l ) D e Iaud. B. V. bom. 8. — 2) De Aąuaed. — 3) Psalm 103.. 20. 
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chem chrześcijanina, albowiem jak ciało żyć nie może 
bez oddychania, tak dusza nie będzie bez uciekania się 
i polecania tej niebieskiej Matce, przez którą otrzymuje 
się i dochowuje życie łaski; co tak pięknie wyraża ten 
święty: Jak oddychanie, powiada nietylko jest oznaką 
życia lecz i przyczyną; tak imię Maryi, w ustach sług 
Bożych brzmiące, jest razem dowodem że żyją w isto
cie, a razem przyczyną i środkiem utrzymania ich ży
cia i zapewnienia nadal wszelkich do tego pomocy 1). 
Błogosławiony Alan, nagabnięty razu pewnego gwał
towną pokusą, tylko co takowej nie uległ, a to z tego 
powodu że nie zaraz polecał się Maryi. Lecz przenaj
świętsza Panna objawiła się mu, i żeby na później był 
ostrożniejszym, uderzyła go w policzek mówią: „Gdy
byś Mnie był zaraz wezwał, nie doszłoby było niebez
pieczeństwo do tego stopnia." 

A także Królowa niebieska w te słowa przemawia 
do nas: Błogosławiony człowiek- który Mnie słucha 
i który czuwa u drzwi moich na ka&dy dzień, i pil
nuje u podwojów drzwi Moich 3). Szczęśliwy kto słu
cha głosu Maryi, i kto bezustannie kołacze do bramy 
Jej" miłosierdzia dla uproszenia sobie światła niebie
skiego i pomocy łaski Bożej. Ktokolwiek wzywa Jej 
w tym celu, temu Marya w każdym danym razie nie 
omieszka wyjednać światło Ducha-Świętego, siłę do 
wydobycia się z nieprawości i wejście na drogę cnoty. 
Słusznie tćż Inocenty III Papież, zowie Ją Księżycem 
nocnym, Zorzą zaranną, Słońcem dnia jasnego. Marya 

" jak księżycem dla nieszczęsnego grzesznika, pogrą
żonego w nocach nieprawości, aby wśród ciemności 
które go ogarniają, dojrzał stanu potępienia w któ-

1) De Zona Dei per. — S) Przyp. 8. 34. 
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rym się znajduje. Zorzą, to jest zwiastunką słońca 
dla duszy już się opamiętującej, aby jej dopomódz 
do wydobycia się z grzechów i pojednania z Bogiem; 
Słońcem nakonieę, dla duszy w stanie łaski będą
cej, aby znów w jaką przepaść nie wpadła. 

Do Maryi także stosują się te słowa Mędrca Pań
skiego: Związki Jej, zawieszenie zbawienne l). Panna 
przenajświętsza w i ą ż e nas sługi Swe, przykładami 
swego życia, powiada Eyszard od świętego Wawrzyń
ca, i pomocami niebieskiemi, które nam wyjednywa, 
abyśmy nie zbiegli na zgubne samowoli manowce 2). 

Podobneż znaczenie święty Bonawentura upatruje 
w tym znowu ustępie Pisma Bożego, umieszczonym 
w pacierzach kościelnych o przenajświętszej Pannie, 
gdzie powiedziano : W pełności Świętych zatrzymanie 
Moje 3). Powiada, że Matka Boża nietylko w pełności 
Świętych jest zatrzymaną, to jest w ich gronie w Nie
bie przebywa, lecz że i świętych żyjących jeszcze na 
ziemi utrzymuje w p e ł n o ś c i ich doskonałości, 
aby od stanu łaski nie odpadli. Podtrzymuje w nich 
cnoty, aby w nich nie ustawali; podtrzymuje zasługi, 
by ich nie utracili; powstrzymuje szatanów, by im 
nie szkodzili. 

O sługach Maryi powiedziano, że podwójnem odzie
niem są przykryci: Wszyscy bowiem domownicy Jej, 
przyodziani są dwoisto "*). Co tak tłómaczy ojciec 
a Łapide : Marya podwójną sukienką przyodziewa tych 
którzy Jćj wiernie służą; gdyż przyodziewa ich 
i Chrystusa Pana cnotami i Swojemi, a pod tą dwo
istą odzieżą dochowują oni świętej wytrwałości. To 

1) Ekli. 6. 31. — 2) De land. B. V. I. 2. — 3) Ekli. 24, 16. — 
4) Spec. B. V- lec. 7. — 5) Przy. 31, 21. 

5 
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tćż święty Filip Nereusz zwykł był dawać taką spo
wiadającym się u niego przestrogę: Moje dziecko, 
jeśli pragniesz otrzymać łaskę wytrwałości, bądź na
bożnym do przenajświętszej Panny. Świątobliwy brat 
Eerckman z Towarzystwa Jezusowego podobnież ma
wiał, że kto miłuje Maryą, otrzyma łaskę ostatecznej 
wytrwałości. Piękną jest co do tego, uczonego opata 
Euperta, w jego wykładzie Ewangelii świętej o synu 
marnotrawnym, uwaga. Powiada on że gdyby ten 
niesforny młodzieniec miał był matkę jeszcze żyjącą, 
alboby domu ojcowskiego nigdy nie opuścił, alboby 
prędzej wrócił. Przez co chce ten autor dać do zro
zumienia, że kto jest dziecięciem Maryi, albo nigdy 
Boga nie odbiega, albo jeśli go to nieszczęście spotka, 
prędko go nawraca ta Matka najdroższa. 

O! żebyż to wszyscy ludzie miłowali tę najlito-
ściwszą i najmiłościwszą Panią niebieską, i gdyby 
w razie potrzeby, zawsze i zaraz uciekali się do Niej, 
czyżby kto kiedy dopuścił się grzechu? czyżby się 
aby jedna dusza potępiła? Ten upada i ginie, kto nie 
ucieka się do Maryi. Eyszard od świętego Wawrzyńca 
do przenajświętszej Panny stosuje te słowa Eklezia-
styka: Chodziłam po falach morskich1) i przydaje: 
chodziłam i chodzę za sługami Moimi, i nie opuszczam 
ich wśród burz które łódce ich duszy niebezpieczeń
stwem grożą, aby ich ustrzedz od rozbicia się o ska
ły nieprawości2). 

Pisze ojciec Bernardyn Busciusz, że jakiegoś pta
szka wyuczono wymawiać te dwa słowa: Z d r o w a ś 
M a r y a. Uciekł on z klatki i jastrząb już go miał 
porwać, kiedy oto ptaszyna krzyknęła Z d r o w a ś 

1) Ekli. 24. 8. — 2) Dc laud. B. V. 1. 2. p. 1. 
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M a r y a i jastrząb padł nieżywy1). Pan Bóg chciał 
nas wypadkiem takim nauczyć, że jeżeli zwierzątko 
pozbawione rozumu, mogło się uratować wymówie
niem imienia Maryi, my tern bardziej możemy nie 
wątpić że ujdziemy rąk szatana, jeśli w chwilach 
kiedy on na nas naciera, nie omieszkujemy wzywać 
Maryi. Gdy tedy szatani nas kuszą, powiada święty 
Tomasz z Wilanowa, najlepićj zrobimy naśladując 
kurczęta, które skoro ujrzą jastrzębia, zbiegają się 
pod skrzydła kokoszy i pod niemi się kryją. Podo
bnież i my: gdy nacierają na nas pokusy, niezwło
cznie bez wdawania się z niemi w rozprawy, zabezpie
czajmy się uciekając pod skrzydła opieki Maryi. Bo 
Tobie, któraś jest Matką i Panią naszą, powiada 
tenże Święty, Tobie zwierzona jest obrona nasza; 
bo po Bogu Tyś naszą ucieczką jedyną, jedyną 
nadzieją, jedyną Obronicielką, do której wszyscy 
wyciągamy ze wszelką ufnością ręce 2). 

Zakończmy przeto temi słowy świętego Bernarda: 
O! człowieku! ktokolwiek ty jesteś, jeśli czujesz 
że w ciągu tego życia, częściej* przychodzi ci moco
wać się z rozburzonemi falami morskiemi, aniżeli 
stąpać po spokojnej ziemi; jeśli chcesz ujść topieli, 
nie odwracaj ani na chwile oczu od promieni tej 
opiekuńczej Gwiazdy. Patrz w Gwiazdę morza, wzy
waj Maryi. W niebezpieczeństwie życia, w ciężkich 
pokusach jakie na ciebie natrą, lub gdy cię wątpli
wości i niepewności dręcząc pomnij że Marya j o -
ratować cię może, i coprędzej wzywaj Jej pomocy. 
Niech potężne Jej imię, przez ufność, jaką w niem 
pokładasz, będzie ciągle w twem sercu, a jakby 

1) Marlal. p . 12. ser. 1. — 2) De nati. V. conc. 3. 
5* 
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bezustannie na ustach przez częste Jej wzywanie. 
Idąc w ślady Maryi nie zbijesz się z drogi zbawie
nia. Byłeś Jćj pomocy błagał, bądź co bądź, nie 
powinieneś rozpaczać. Przez nią wspierany nie upa
dniesz. Gdy się Ona tobą opiekować będzie, nie 
lękaj się zguby. Jeśli cię Ona wieść będzie, bez 
trudu się zbawisz. Słowem, skoro Marya weźmie 
cię w obronę, dojdziesz niechybnie do królestwa 
Błogosławionych. Ipsa propitia pewenies l). To czyń, 
a zyć będziesz a). Tak się zachowaj, a żyć będziesz 
na wieki. 

P r z y k ł a d . 

Znaną jest powszechnie historya świętej Maryanny 
Egipskiej, opisana w pierwszej księdze żywotów bło
gosławionych Pustelników. Mając lat dwanaście uszła 
z domu rodzicielskiego i udała się do Aleksandryi, 
gdzie rozpustnem życiem gorszyła całe miasto. Po 
siedemnastu latach nierządu, włócząc się po świecie, 
zaszła do Jerozolimy, gdzie pod tę porę obchodzono 
uroczystość Podniesienia Krzyża świętego, i chciała 
wraz z innymi wejść do kościoła, bardziej z ciekawo
ści jak z nabożeństwa. Lecz przy samych drzwiach 
uczuła że ją odepchnęła jakaś siła niewidzialna; pró
bowała powtórnie i znowu ją coś odepchnęło, i tak 
aż do czterech razy. Wtedy nieszczęsna ta dziewczyna 
poszła w kąt krużganku kościelnego, i zastanowi
wszy się nad sobą, zrozumiała że dla jej złego ży
cia, Pan Bóg nie dozwalał jćj nawet wnijść do swo
jej świątyni. Aliści na szczęście, podniósłszy oczy, 

1) De laud. B. V. hom. 2. — Łuk. 10 28. 
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ujrzała obraz przenajświętszej Panny, i w tejże chwili 
rozpłakawszy się rzewnie, uciekła się do Maryi na
stępującą modlitwę odmawiając: „O! Matko Boga! 
zmiłuj się nad nędzną grzesznicą. Wiem dobrze że 
wskutek grzechów moich, nie godnam abyś na mnie 
spojrzała; lecz Tyś Ucieczką grzeszników, dla miłości 
więc Jezusa Syna Twojego, ratuj mnie, daj żebym 
mogła wejść do kościoła. Inną już odtąd będę i pójdę 
pokutować w miejscu iakie mi wskażesz." A wtedy 
usłyszała głos wewnętrzny jakby jej przenajświętsza 
Panna odpowiedziała: „Ponieważ uciekasz się do Mnie 
i chcesz się poprawić, przeto wejdź do kościoła; już 
drzwi nie będą dla ciebie zamknięte." Weszła tedy 
grzesznica, i z najżywszą skruchą oddała cześć krzy
żowi świętemu. Poczćm wróciła przed Obraz Maryi 
i rzekła: „Pani moja, otom gotowa na Twoje roz
kazy, wskaż gdzie się mam udać dla czynienia po
kuty?" — „Idź, odpowiedziała przenajświętsza Panna, 
przepraw się przez Jordan, a znajdziesz miejsce two
jego spoczynku." Wyspowiadała się, przeprawiła się 
przez rzekę, poszła na puszczę i zrozumiała że to 
jest miejsce gdzie powinna pokutować. 

W ciągu pierwszych lat siedemnastu, które prze-
była ta Święta na puszczy, o! jakże strasznie drę
czyli ją szatani, usiłując przywieść do upadku! A cóż 
wtedy czyniła? nic innego tylko polecała się Maryi; 
a Marya obdarzała ją siłą opierania się wszelkim po
kusom przez te lat siedemnaście, po których upły
wie --już żadnych do zwalczania nie miała. Nakoniec, 
gdy przeżyła już na puszczy lat czterdzieści siedm, 
a miała wieku lat siedmdziesiąt siedm, spotkał ją 
tam Opat Zozymus, któtego Opatrzność w te miejsca 
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zawiodła. Opowiedziała mu całą swoją historyę, i po
prosiła aby przyszedł powtórnie na rok przyszły 
i przyniósł jej Komunią świętą. Opat po upływie 
roku spełnił jej życzenie i dał jej Komunią świętą. 
Poczem błogosławiona pustelnica, poprosiła go aby 
jeszcze przyszedł do niej. Uczynił to Zozymus, lecz 
znalazł ją nieżywą. Zwłoki jej otaczała światłość nie
bieska, a przy głowie był napis następujący: „Po-
grzebaj tu ciało to nędznej grzesznicy, i pomódl się 
za mną do Boga." Święty Opat pochował ją w dole, 
wygrzebanym przez lwa który tam wtedy nadszedł, 
a wróciwszy do klasztoru opowiedział cuda miłosier
dzia Bożego, spełnione nad tą szczęsną pokutnicą. 

M O D L I T W A . 

O! Panno przenajświętsza! .Matko miłosierdzia! 
oto u nóg Twoich nikczemny przeniewierca: ten który 
odpłacając się niewdzięcznością za łaski otrzymane 
od Boga za Twojem pośrednictwem, i Bogu i Tobie 
się przeniewierzył. Lecz o! Pani najłaskawsza, nę
dza moja nietylko nie zmniejsza mojej ufności w To
bie, lecz powiększa ją jeszcze; gdyż wiem że właśnie 
to nędza moja tćin większą litość Twoją nademną 
obudzą. 

O! Maryo! okaż żeś dla mnie tern i taką czem i jaką 
jesteś dla wszystkich którzy Cię wzywają, to jest 
Matką nieprzebranej dobroci-i miłosierdzia. Dość byś 
na mnie spojrzała i zlitowała się nademną: bo skoro 
serce Twoje ulituje się nademną, poratuje mnie nie
chybnie; a gdy wyciągniesz do mnie litościwą rękę, 
czegóżbym mógł się obawiać? Wtedy bez wątpienia 
niczego się nie ulęknę: nie ulęknę się grzechów 
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moich, gdyżeś Ty mocna zaradzić złemu któregom 
się dopuścił; nie ulęknę się szatanów, gdyżeś Ty po
tężniejsza od piekła; nie ulęknę się nawet Boskiego 
Syna Twojego zagniewanego na mnie, gdyż dość na 
jednam słowie Twojem, by Go ułagodzić. Lękam się 
tylko bym z własnej winy nie zaniedbał polecać się 
Tobie, w chwilach gdy nacierają na mnie pokusy, 
i żebym przez to nie zgubił się. Lecz oto co Ci dzisiaj 
przyrzekam: postanawiam zawsze uciekać się do Cie
bie. Dopomóż mi do spełnienia postanowienia tako
wego; patrz jaka to pożądana dla serca Twego spo
sobność, zadowolenia go przez poratowanie takiego 
jak ja nędznika. O! Matko Boga! wielką jest ufność 
moja w Tobie. Oczekuję od Ciebie łaski należytego 
opłakania grzechów moich, i siły opierania się im na 
przyszłość. Jestem chory, w Twojej jest mocy uzdro
wić mnie: jeżeli przekroczenia moje zwątliły mnie 
na siłach, wsparcie Twoje mnie ukrzepi. Wszystkiego 
spodziewam od Ciebie o! Maryo; bo dla Ciebie wszy
stko u Boga możliwe. Amen. 

§ HI . 

Marya słodyczą naszą, bo słodką czyni śmierć 
sług Swoich 

Na Jcazdy czas miłuje kto jest przyjacielem; a brat 
doznań jest w utrapieniu. l) Czy prawdziwych masz 
przyjaciół i prawdziwie miłujących erę- krewnych, nie 
poznasz tego w czasach pomyślności, aż dopiero gdy 
cię dotknie niedostatek i nędza. Większa cześć ludzi 
poty dochowuje przyjaźni, dopóki przyjacielowi sprzyja 

1) Przy. 17. 17. 
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pomyślność; lecz skoro spotka go jakowe nieszczęście, 
a zwłaszcza jak tylko śmierć nastąpi, wnet znikają 
przyjaciele. Nie tak postępuje Marya z wiernymi słu
gami Swoimi: jako najłaskawsza Pani i najmiłosier-
niejsza Matka, nie sposób jest aby opuścić ich mogła 
gdy są w utrapieniu, zwłaszcza w strasznej chwili 
konania, w której doznaje się największych utrapień 

\ jakie spotkać mogą człowieka na ziemi; a jak jest Ona 
Życiem naszem w całym ciągu naszego na tym pa
dole wygnania, tak staje się Osłodą przy końcu na
szego doczesnego zawodu, obdarzając nas śmiercią 
słodką i szczęśliwą. W tym bowiem wielkim dniu, 
w którym miała i szczęście i niezmierną boleść razem, 
być obecną śmierci Pana Jezusa Syna Swego najdroż
szego i najpierwszego ze wszystkich wybranych, na
była tego przywileju, że obecną jest śmierci każdego 
wybranego. I dlatego Kościół każe nam prosić prze
najświętszą Pannę, aby nas wspierać raczyła, szcze
gólnie przy śmierci: Módl sie za nami grzesznymi 
teraz, i w godzinę śmierci naszej. 

Okropne to uciski i utrapienia przebywają ci biedni 
umierający, których dręczą razem i wyrzuty sumienia 
i przerażenie sądu bliskiego, i niepewność zbawienia. 
W chwili-to gdy dusza przejść ma do wieczności, 
naigroźniej uzbraja się na nią piekło, i wysila się 
ostatecznie aby ją posiąść, albowiem wie szatan że 
j"uż mało pozostaje mu czasu, i że gdy ją wtedy 
straci, będzie to na zawsze: Stąpił dyabeł do was, 
mając wielki gniew, wiedząc iż mały czas ma. *) 
"Wtedy ten szatan który duszę kusił zwykle za ży
cia, nie sam jeden już napada na nią; lecz zwołu-

1) Obj . 12. 12. 
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je innych do pomocy, i dom przepełnia się piekielny
mi duchami, wysilającymi się nad jej zgubą: Napeł
nią sie domy ich smokami, *) 

Piszą w żywocie świętego Andrzeja z Awelinu, że 
w chwili jego śmierci, dziesięć tysięcy szatanów przy
szło go kusić, i że przy samćm konaniu tak straszną 
przebywał walkę z piekłem, że obecni zakonnicy drżeli 
od przerażenia. Widzieli jak twarz Świętego nabrzmie
wała od strasznych wrażeń jakich doznawał, tak że 
aż czarna siność wystąpiła mu na lice, widzieli że 
wszystkie członki jego drgały i miotały się; z oczu 
potokiem łzy się lały; głowę rzucał na wszystkie 
strony; co wszystko było wywołane strasznym sztur
mem jaki przypuszczało na niego piekło. Otaczający 
go wtedy gorzko płakali; przejęci najżywszą litością, 
przymnażali modlitw, a truchleli od przerażenia, pa
trząc że tak umiera Święty! To jednak pocieszało 
ich że ciągle zwracał oczy ku obrazowi Maryi, jakby 
wzywając Jej pomocy, i że pamiętali że za zdrowia 
przepowiedział że przenajświętsza Panna będzie jego 
ucieczką przy śmierci. Nakoniec spodobało się Panu 
Bogu aby walka ta zakończyła się świetnćm zwycięz-
twem: konwulsye ustały, twarz stęchła i przybrała 
zwykłą cerę, i widziano że Święty spokojnie patrzał 
na obraz i pokłonił się mu pobożnie, jakby dziękując 
Maryi która, jak się zdaje, objawiła się mu wtedy. 
Poczćm z wyrazem niebieskiej radości na twarzy, błogo 
oddał ducha w ręce Matki Bożej. W tejże chwili, pe
wna zakonnica Kapucynka, konająca, rzekła do sióstr 
będących przy niej: Odmówcie Zdrowaś Marya, gdyż 
dopiero co umarł Święty: _ 

1) Iz. 13. 31. 
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O! jak szybko uchodzą przed obecnością Królowej 
niebieskiej zbuntowane duchy! Jeśli w godzinę śmierci 
mamy Maryą za sobą, czegóżbyśmy obawiać się mieli 
od tych wrogów piekielnych? Dawid lękając się tej 
ostatniej walki, pokrzepiał się na duchu, rozbudzając 
w sobie ufność, przez pamięć na śmierć przyszłego 
Odkupiciela i pośrednictwo Maryi: Bo choćbym tez 
chodził w pośród cieniu śmierci, powiada, różdżka 
Twoja i kij Twój, te mnie pocieszyły, *) A Kardynał 
Hugo o ustępie tego Psalmu pisząc powiada, że Kij 
oznacza tu krzyż Zbawicielowy, a Bózdzka pośred
nictwo Maryi, która była Bózdzka przepowiedzianą 
przez Izajasza: Wynijdzie Bózdzka z korzenia Jes-
sego a kwiat z korzenia jego wyrośnie, 2) różdżka 
potężna, powiada św. Piotr Damian, przez którą wszy
stkie najgwałtowniojsze napady duchów piekielnych, 
poskromione bywają. To tćż święty Antonin upewnia 
nas, że skoro Marya jest za nami, niczego się oba
wiać nie powinniśmy: Skoro Marya z nami, pisze on, 
któż przeciw nam?3) 

Gdy ojciec Manuel Padial, z Towarzystwa Jezuso
wego, bliskim był śmierci, Marya się mu objawiła 
i rzekła na wielką jego pociechę: „Otóż nakoniec 
chwila, w której* Aniołowie złożą ci powinszowania 
mówiąc: O! błogosławione trudy! o umartwienia so
wicie nagrodzone!" Poczem ujrzano całe stado szata
nów uciekających z wrzaskiem rozpaczliwym: „Biada 
nam nic nie dokażemy, Ta która jest bez zmazy za
słania go." Podobnież na ojca Kaspra Hejwoda, 
w ostatnich chwilach jego życia napadli szatani i silnie 
go kusiii przeciw wierze. Zaraz polecił się przenaj-

1) Ps . 24. 4. — 2) z. 11. 1. — 3) Ser. de Assum. 
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świętszćj Pannie, poczem słyszano jak zawołał: Dzię
ki Ci o! Maryo, żeś przybyła na mój ratunek. *) 

Jest to zdanie świętego Bonawentury, że gdy słu
dzy Maryi bliscy są śmierci, wysyła ona dla ich wsparcia 
świętego Michała Archanioła i wszystkich Aniołów, 
których on jest wodzem. Nakazuje im aby ich bronili 
od pokus szatańskich, i wyszli na przyjęcie dusz tych 
wszystkich, którzy nie przestawali polecać się Jćj 
w sposób szczególny: Michał wódz i książę zastępów 
niebieskich, pisze ten święty Doktor, ze wszystkimi 
podwładnymi mu duchami, na Twoje Dziewico błogo
sławione rozkazy, broni i przyjmuje wychodzące z ciała 
dusze wiernych, którzy Tobie o! Pani, dzień i noc się 
polecają.2) 

Gdy dusza jaka ma świat ten opuszczać, piekło, 
powiada Izajasz, wzrusza się, i wysyła najstraszniej
szego z szatanów aby ją kusił zanim wynijdzie z ciała, 
i aby na nią skarżył przed trybunałem Chrystusa Pana 
gdy na sąd staje przed Nim. Piekło od spodu po
ruszone jest na spotkanie przyjścia twojego ; pobudzi 
na cie olbrzymy. 3) Lecz Eyszard od świętego Wa
wrzyńca upewnia nas, że jeżeli duszę tę broni Ma
rya, szatani nie ośmielą się oskarżać ją, dobrze 
wiedząc że najwyższy Sędzia nigdy nie potępił i nie 
potępi duszę, którą opiekuje się Jego przenajświęt
sza Matka. Bo któż, powiada on, ośmieli się oskar
żyć przed Synem tego, o którym wie że bronić go 
będzie tegoż Syna Matka. 4) 

Święty Hieronim w jednym z listów do świętej Eu-
stochii powiada że Marya, nie przestając na tem iż 

1) Menol. 28. — e 9. — 2) Spec. B. V. lect. 3. — 3) Iz. 14. 9. — 
4) De land. B. V. M. 1. 2. 
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wspiera ukochanych sług Swoich w chwili ich śmier
ci, wychodzi nawet na ich spotkanie, gdy dostają się 
na świat tamten, aby im dodać odwagi i towarzyszyć 
gdy staną przed trybunałem Najwyższego. Jak pię
knym będzie dzień ten, pisze on, gdy Marya Matka 
Pana naszego, otoczona gronem Dziewic, wyjdzie na 
twoje spotkanie.*) I to zgadza się z tćm co Sama 
przenajświętsza Panna powiedziała świętej* Brygidzie 
o sługach Swoich bliskich śmierci: „Wtedy Ja, jako 
najdroższa ich Pani i Matka, wyjdę na ich spotkanie 
gdy konać będą, aby w samćjże śmierci pociechę i os
łodę znaleźli." 2) 

Święty "Wincenty Fereriusz przydaje że przenajświę
tsza Panna Sama ich dusze przyjmuje. Tak jest, ta 
przemiłościwa Pani nasza przygarnia je pod płaszcz 
Swojej opieki, i Sama przedstawia Sędziemu który jest 
Jej Synem; a wspierając je w ten sposób, otrzymuje 
dla nich niechybnie łaskę zbawienia. To właśnie za
szło z Karolem synem świętćj Brygidy: ponieważ 
zginął on na wojnie wiodąc niebezpieczne dla duszy 
życie obozowe i oddalony od matki, więc Święta nie
pokoiła się o jego zbawienie. Lecz przenajświętsza 
Panna objawiła jej że Karol jest zbawionym, a to dla 
miłości jaką miał ku Niej, przydając że Sama była 
przy nim gdy konał, i poddawała mu akty pobożne, 
które każdy chrześcijanin czynić w takich razach po
winien. Współcześnie wtedy święta Brygida ujrzała 
Pana Jezusa zasiadającego na tronie, i szatana oskar
żającego Matkę Bożą o dwie rzeczy: raz że nie dała 
mu kusić Karola w chwili jego śmierci; powtóre że 
Sama przedstawiła duszę jego na sąd Boży, i przez 

1) D e custo Virg. — 2) Revel. 1. 1. c. 29. 

77 

to zbawiła go, nie pozostawiając mu możności przed
stawiania dowodów że dusza ta do niego należała. 
Poczćm Święta widziała jak Sędzia najwyższy odegnał 
szatana, a dusza Karola poszła do Nieba.l) O! co to 
za szczęście będzie dla ciebie bracie miły, jeśli przy 
śmierci okaże się, żeś z Matką Bożą złączony słodkim 
związkiem miłości ku Niej: Związki Jej zawieszenie 
zbawienne. 2) Związanie się z Nią przez miłość, jest 
zawiązaniem zbawienia, jest niezbędnym zapewnieniem 
go sobie: W ostatnich chwilach, znajdziesz w Niej 
odpocznienie. 3) W godzinie śmierci da ci ona zako
sztować błogiego pokoju, który będzie początkiem 
twojego pokoju i szczęścia na wieki. Pisze ojciec Bi-
neti że pewien pobożny sługa Maryi mówił mu umie
rając: „Gdybyś Ojcze wiedział jakiej uciechy doznaje 
się na duszy w chwili śmierci, z tego że się za życia 
służyło o ile można najwierniej Matce Bożej, zdziwił
byś się i pocieszył. Nie mogę wyrazić jakiej z tego 
powodu doznaję na sercu w tćj oto chwili radości." 
Z podobnćmże usposobieniem umierał i ojciec Suarez 
który tak wielkie miał do przenajświętszej Panny na
bożeństwo, że jak mawiał, oddałby chętnie całą swoją 
naukę, a byłto najuczeńszy mąż swojego czasu, za 
zasługę odmówienia jednego Zdrowaś Marya. Przy 
śmierci powiedział że nie wyobrażał sobie nigdy, aby 
można było umierać tak błogo. 

Podobnej pociechy doznasz i ty pobożny czytelniku, 
tak i ty radować się będziesz w chwili śmierci, jeśli 
będziesz mógł oddać sobie świadectwo żeś miłował 
tę najlepszą Matkę, wiernie wynagradzającą te Swoje 
dzieci które wiernie Jej służyły i cześć oddawały na-

1). Rev. 1- 7. v. 13. — 2). Ekli. 6. 31. — 3). Tamże. 
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wiedzając Jej wizerunki, odmawiając Eóżaniec, posz
cząc na tę intencyę, a najbardziej składając Jej dzięki, 
wielbiąc Ją i często polecając się Jej przenajświętszej 
opiece. Dostąpisz nawet tej pociechy, chociażbyś czas 
pewien przeżył w grzechu, byłeś odtąd starał dobrze 
się prowadzić i wiernie służyć tej Pani naszej tak 
łaskawej i tak hojnej. W ciężkich uciskach ostatniej 
twojej godziny, i wśród pokus któremi szatan będzie 
usiłował przywieść cię wtedy do rozpaczy, Ona cię 
pokrzepiać będzie, i tak dalece miłościwą się okaże, 
że Sama przybędzie aby cię wspierać w chwili śmierci. 

Święty Piotr Damian opowiada, ') że razu pewnego 
brat jego Marcin, na nieszczęście dopuściwszy się 
obrazy Bożej, poszedł przed ołtarz Maryi, aby się za
ofiarować jako Jej niewolnik, i założywszy pas na 
szyję na znak poddaństwa rzekł: „O! Pani moja! 
Zwierciadło czystości! biedny grzesznik jestem, ob
raziłem Boga mojego i Ciebie naruszając czystość. 
Na zadość uczynienie za przewinienia moje, ofiaruję 
się Tobie za niewolnika; otom tedy u nóg Twoich: 
od dnia dzisiejszego poświęcam się na Twoje usługi. 
Ulituj się i przyjm mnie, nie odganiaj, jakkolwiek 
wiarołomcą jestem. Poczćm złożył na stopniach Oł
tarza pewną ilość pieniędzy, którą wypłacać corocznie 
zobowiązał się, jako poddańczy haracz należny od 
niego Maryi. Po upływie pewnego czasu, kiedy Mar
cin leżał śmiertelnie chory,- słyszano jak zawołał: 
„Powstańcie, powstańcie, pozdrówcie moją Panią, 
i Władczynię." A potem przydał: „O Królowo nie
bieska! jakżeś Ty łaskawa, że raczysz oto nawiedzić 
mnie biednego sługę Twojego. Błagam Cię pobłogosław 

1) De Bono. Suff c. 4. 
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mi o! Władczyni moja; a gdyś mnie zaszczyciła Swo-
jemi nawiedzinami, nie dozwólże abym poszedł na za
tracenie." Piotr na to nadszedł, a Marcin mu powiedział, 
że Marya go nawiedziła i pobłogosławiła, tylko ubole
wał że obecni nie powstali gdy weszła Matka Boża. 
Wkrótce potem najspokojniej oddał Bogu ducha. 

O! tak mój miły czytelniku; taką i twoja śmierć 
będzie, jeśli jesteś wierny Bogu i Maryi. Chociażby 
zdarzało się żeś dawniej Boga obrażał, wyjedna ci 
Ona śmierć błogą i szczęśliwą. A jeśli przejęty zby
tnią obawą z powodu grzechów któreś popełnił, za
chwiałbyś się w ufności, znajdzie się Ona przy tobie 
aby ci dodać odwagi, jak to uczyniła niegdyś z Adol
fem hrabią udzielnym na Alzacyi. Ten opuściwszy 
świat i wstąpiwszy do zakonu świętego Franciszka, 
jak to tegoż zakonu kroniki opowiadają, wielkie miał 
nabożeństwo do Matki Bożej. Przy końcu dni swoich 
przypominając sobie życie jakie wiódł na świecie, 
a rozważając sądy Boże, począł wątpić o swojem 
zbawieniu i obawiać się śmierci. Lecz Marya która 
bezustannie czuwa nad wszelką biedą pobożnych sług 
swoich, okazała się temu umierającemu zakonnikowi, 
otoczona mnóstwem Świętych, i pocieszyła go temi 
słowy miłościwemi: „Kochany mój Adolfie! dlaczego 
obawiasz się śmierci, gdy przecież Moim jesteś?" 
Na te słowa sługa Maryi uspokoił się zupełnie, wszel
kie obawy jakich doznawał odstąpiły, i umarł wśród 
niezachwianego pokoju i najsłodszych pociech. 1) 

Nie upadajmy przeto na duchu, chociażeśmy grze
sznicy; ufajmy że Marya przybędzie nam na pomoc 
przy śmierci i pocieszy nas swoją obecnością, jeśli 

1) Auriem. afieć. p . 2. c. 8. 
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służyć Jej będziemy z miłością przez ciąg reszty dni 
naszych; jestto łaska którą, rozmawiając razu pewnego 
ta najlitościwsza Pani nasza ze świętą Matyldą, przy
rzekła wyrządzić wszystkim wiernie Jej tu na ziemi 
służącym. „Przy wszystkich którzy mi pobożnie służą, 
powiedziała Marya, pragnę najusilniej, jako najczul
sza Matka, być obecną w chwili gdy umierać będą, 
aby ich pocieszać." *) O! cóż to za szczęście cieszyć 
się obecnością Królowćj niebieskiej, dodającej nam 
odwagi i wspierającej nas w ostatnich chwilach, od 
których niezadługo zawisnąć będzie los całej naszej 
wieczności. 

Jestto łaska której przykładów niezliczone mnó
stwo, prócz wyżej przez nas przytoczonycnych, na
potkać można w rozmaitych dziełach. Dostąpili jej: 
święta Klara, święty Feliks z Kantaliczio, święta 
Klara z Montefalko, święta Teresa, święty Piotr z Al-
kantary. Lecz na pociechę naszą wspomnijmy tu je
szcze o innych. Ojciec Kraset pisze że święta Mary-
anna z Uognii, widziała przenajświętszą Pannę przy 
łóżku pewnej ubogiej wdowy z miasta Wilembraku, 
ciężko chorej na silną gorączkę. Ciągle była przy 
niej, pocieszając ją i wachlarzem chłodząc. Święty 
Jan Boży będąc śmiertelnie chory, oczekiwał przy
bycia Maryi, do której miał wielkie nabożeństwo, lecz 
nie widząc Ją nadchodzącą, bardzo się smucił a może 
i utyskiwał. Wtem nagle, gdy nadeszła na to chwila, 
okazała się mu Matka Boża, i jakby wymawiając mu 
brak ufności, wyrzekła do niego te miłościwe słowa, 
wielce pocieszające dla wszystkich Jej sług wiernych: 
„Jestto chwila w "której nie zwykłam nigdy odstępo-

1) Apnd. Bios* Conclu. de fide p. 2. 
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wać pobożnych sług moich *)." Jakby mówiła: „Mój 
kochany Janie, czyś ty myślał żem cię opuściła? 
Czyż nie wiesz że to być nie może żebym odstąpiła 
sług Moich w godzinie ich śmierci? Nie pośpieszyłam 
prędzej, gdyż czas nie był jeszcze ku temu; teraz 
gdy już nadszedł, otom gotowa wziąść cię z sobą; 
pójdźmy do Nieba." Wkrótce potem Święty skonał 
i dusza jego uleciała do Nieba, składać wieczne, 
dzięki swojej" Pani najmiłościwszej. 

Zakończmy tę rozprawę następującym przykładem, 
dowodzącym do jakiego stopnia dochodzi troskliwość 
tej najdroższej Matki o Jej dzieci, gdy się znajdują 
na śmiertelnem łożu. 

P r z y k ł a d . 
Pewien Proboszcz zawezwany został do człowieka 

bogatego, bliskiego śmierci. Zastał go w mieszkaniu 
wygodnie urządzonćm, otoczonego sługami, krewnymi 
i przyjaciółmi. Lecz ujrzał także i szatanów w po
staci psów, czekających aby zaraz po śmierci porwać 
jego duszę; i stało się tak, gdyż nieszczęsny ten 
człowiek umarł w stanie grzechu. Owoż, podczas gdy 
Proboszcz jeszcze w jego mieszkaniu się znajdował, 
zawezwano go do ubogiej kobiety, która bliską będąc 
śmierci, zażądała przyjąć Sakramenta święte. Kapłan 
ten nie mogąc wtedy wydalić się z domu w którym 
się znajdował, posłał do chorej innego księdza, który 
wziąwszy przenajświętszy Sakrament odszedł. Przy
bywszy do mieszkania owe*j ubogiej kobiety, nie zna
lazł tam ani wykwintnych sprzętów, ani sług, ani 
krzątających się przy niej krewnych lub przyjaciół, 

1) Boli. 8. Mar. 
O 
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gdyż była bardzo bieduą, i za całe posłanie miała 
trochę słomy. Lecz cóż ujrzał? Oto w izbie światłość 
nadzwyczajną, a przy łóżku umierającej Matkę Bożą, 
pocieszającą chorą i ocierającą białą chustą poty ko
nania występujące na je*j czoło. Ksiądz spostrzegłszy 
przenajświętszą Pannę nie śmiał się zbliżyć, lecz gdy 
Sama skinęła na niego wszedł, a Marya wskazując 
na mały stołeczek poprosiła aby usiadł dla wysłu
chania spowiedzi Jej wiernej służebnicy. Umierająca 
wyspowiadała się, i przyjąwszy najpobożniej Komu
nią świętą, oddała ducha w ręce Mam !). 

M O D L I T W A . 
O! najdroższa Matko moja! jaka śmierć czeka ta

kiego jak ja grzesznika! Już teraz gdy mi stanie na 
myśli straszna chwila w której przyjdzie mi opuszczać 
świat ten i stanąć przed trybunałem Boga, wiedzęc 
że tyle razy sam wypisałem, nieprawymi postępkami 
moimi, wyrok własnego potępienia, drżę cały, prze
rażam się i lękam o moje zbawienie wieczne. 
O! Maryo, we krwi-to Jezusa i w Twojem pośredni
ctwie cała moja nadzieja. Tjś Królową nieba, Panią 
świata całego, boś Ty jednem słowem: Matką Boga! 
Wyniesionaś do najwyższego szczytu; lecz wyniesienie 
Twoje nie oddala Cię od nas; owszem, ono właśnie 
sprawia żeś te'm skłonniejsza do ulitowania się nad 
wszelką nędzą naszą. Swiatowcy gdy ich godności 
jakie wynoszą nad innych, wbijają się w pychę, i pa
trzeć nawet nie chcą na dawnych swoich przyjaciół 
w niższym stanie będących. Lecz nie takiem jest Twoje 
litościwe i wspaniałomyślne serce: gdzie większą do-

1) Bovio. Es. e. Mir. 'p- — 
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patrujesz nędze, tam też spieszniejszą niesiesz pomoc; 
byle Cię wezwać wnet przybywasz na nasz ratunek; 
nawet łaski Twoje uprzedzają nasze prośby; pociesz nas 
Twoimi dobrodziejstwy. Błogosławiona niech będzie 
na zawsze dobroć Boska, która połączyła w Tobie 
taki szczyt godności z taką niezmierną dla nas łaska
wością; taką wielkość, z taką miłością! Składam za 
to bezustanne dzięki Bogu i cieszę się z tego jakby 
własnem szczęściem, bo całe moje szczęście w Twojem 
szczęściu zakładam. O! Pocieszycielko strapionych! 
pociesz strapionego a Tobie się polecającego, dręczą 
mnie wyrzuty sumienia obciążonego niezliczonymi 
grzechami; nie wiem czym je jak należy opłakał, wi
dzę że wszystkie moje sprawy są i niedoskonałemi 
i wielce skażonemi; piekło wyczekuje śmierci mojej 
aby mnie oskarżać przed trybułem Najwyższego; znie
ważona sprawiedliwość Boża domaga się zadość uczy
nienia. Matko moja! cóż się ze raną stanie? Jeśli na 
mój ratunek nie przybędziesz zginąłem. Powiedz: czy 
chcesz mnie zbawić? O! Pani najlitościwsza! pociesz 
mnie, wyjednaj mi prawdziwy żal za grzechy; wyjednaj 
mi siłę do tego żebym się poprawił i wiernym był 
Bogu przez resztę dni moich; a gdy przyjdą na 
mnie ostatnie uciski konania, o Maryo, nadziejo moja! 
nie opuszczaj mnie; bardziej jak kiedy wspieraj mnie 
wtedy i podtrzymuj, abym nie rozpaczał na widok 
moich grzechów, które mi szatan będzie kładł przed 
oczy. 

Pani moja! wybacz zuchwałości prośby mojej: bo 
oto proszę Cię, przybądź wtedy Sama pocieszyć mnie 
obecnością Twoją. Tylu innym wyrządziłaś tę łaskę, 
błagam jej i dla siebie. Wielką jest, to prawda zuch-

6* 
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wałość moja, lecz większą jest dobroć Twoja', która 
Cię zniewala do szukania naj nędzniej szych żeby ich 
pocieszyć, i w tśm cała ufność moja. Niech wieczną 
chlubą Twoją stanie się, żeś wyrwała z piekła nie
szczęsnego potępieńca, i zawiodła go do Swego kró
lestwa, gdzie spodziewam się kiedyś zakładać szczę
ście moje w tuleniu sie do stóp Twoich, bezustanne 
składając ci dzięki, błogosławiąc Ci i miłując Cię 
przez całą wieczność. O! Maryo, więc czekam na Cie
bie, nie pozbawiaj mnie tej* pociechy. Niech się tak 
stanie. Amen. 

ROZDZIAŁ III. 
Spes nostra sdtoe! 
Nadziejo nasza witaj! 

Marya nadzieją naszą. 

§ . i . . 
Marya jest wszystkich ludzi nadzieją, 

Kacerze tegocześni znieść tego nie mogą, że my 
katolicy nazywamy Marya nadzieją naszą: Nadziejo 
nasza witaj! Spes nostra salve! Powiadają oni że Bóg 
tylko jest naszą nadzieją, i że przekleństwem grozi 
temu który nadzieję swoją pokłada w stworzeniu: 
Przeklęty człowiek ufność swoją pokładający w czło
wieku. (Jer. 17. 5.) Marya, mówią, jest stworzeniem, 
w jakiż więc sposób stworzenie może być nadzie-
jąnaszą? — Tak bredzą kacerze;lecz pomimo tego Ko
ściół święty chce aby codziennie wszyscy duchowni 
tak świeccy jak i zakonni, wznosząc głos w imieniu 
wszystkich wiernych, wzywali i pozdrawiali Marya, 
zowiąc Ją słodkiem mianem Nadziei naszej, nadziei 
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wszystkich ludzi: Spes nostra salve. Nadziejo nasza! 
witaj. 

Według świętego Tomasza, dwojakim sposobem 
można pokładać w kimciś nadzieję: albo jako w przy
czynie pierwotnej, głównej, albo jako w przyczynie 
pośredniej. Spodziewający się otrzymać jaką łaskę od 
króla, spodziewają sie od niego takowej jako od pa
nującego, a od jego ulubieńca jako od pośrednika. Jeśli 
łaska się otrzymuje, pochodzi ona głównie od króla, 
lecz za pośrednictwem jego ulubieńca; starający się -
przeto o tę łaskę, słusznie pośrednika nazywa swoją 
nadzieją. 

Najwyższy Król nieba, będąc dobroci nieskończonej 
pragnie, i to siłą bez miary, obdarzać nas Swojemi 
łaskami; lecz że do tego potrzebną jest z naszej strony 
ufność, chcąc tę ufność w nas powiększyć, dał nam 
za Matkę i Obronicielkę własną Matko, przyoblekając 
Ją wszelką władzą do wspierania nas i ratowania. 
I dla tego chce abyśmy w Niej pokładali nadzieję 
naszego zbawienia i nadzieję wszelkiego upragnionego 
dobra. Ci którzy pokładają nadzieję swoją jedynie 
w stworzeniach, niezależnie od Boga, jakto czynią 
grzesznicy, którzy dla pozyskania przyjaźni lub wzglę
dów jakiego człowieka, dopuszczają się obrazy Bożej, 
ci bezwątpienia przeklętymi są od Boga, jakto zapo
wiada Prorok. Lecz ci którzy pokładają nadzieję 
w Maryi y jako Matce Bożej posiadającej możność 
wyjednania im łaski i życie wiekuiste, błogosławieni 
są od Pana. Spełniają oni to co miłem jest sercu 
Jego, gdyż Pan Bug podoba sobie w te'm, aby często 
wielbioną była ta najwyższa z istot z rąk Jego wy-
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szłych, która Go miłowała i wielbiła tu na ziemi więcćj 
od wszystkich ludzi i Aniołów razem wziętych. 

I to są powody dla których Przenajświętszą Pannę 
zowiemy Nadzieja nasza, gdyż w eójług Kardynała 
Belarmina, spodziewamy się otrzymać za Jej pośred
nictwem to, czegobyśiny nie otrzymali samemi wła-
snemi modlitwami. Prosiemy Ją o wstawienie się za 
nami, powiada Suarez, aby godność i zasługi pośred
niczącego zastąpiły nasz niedostatek. A wiec przydaje 
tenże autor, modlić się do Maryi z taką nadzieją, nie 
jest to wcale nie ufać miłosierdziu Bożemu, lecz jest 
to obawiać się własnej niegodności1). 

A wiec słusznie Kościół nazywa Marya, stosując do 
Niej słowa mędrca Pariskiego: Matka świętej nadziei'2) 
to jest Tą która obudzą w nas i ożywia nie nadzieję 
próżną marnych i znikomych dóbr doczesnych, lecz 
świętą nadzieję najprawdziwszych i wiecznych dóbr 
życia przyszłego. w 

Oto jak przemawiał święty Efrem odzywając się 
do Matki Bożej: Bądź pozdrowiona duszy mojej Na
dziejo ! bądź pozdrowiona chrześcijan bezpieczne Zba
wienie ! bądź pozdrowiona grzeszników Wspomoży-
cielko! bądź pozdrowiona obronny Wale wiernych 
i świata całego Ocalenie! 3) Święty Bazyli każe 
nam pamiętać na t o , że po Bogu innej prócz Maryi 
nie mamy nadziei: „Po Bogu, powiada on, jedyna to 
nasza nadzieja". A zważywszy że w obecnym po
rządku Opatrzności Swojej, Pan Bóg chciał, jak 
twierdzi święty Bernard i jak to niżej wykażemy 
obszernie, żeby wszyscy dostępujący zbawienia za
wdzięczali to Maryi, wiec święty Efrem tak znowu 

1). De Inc. p. 2. tl. £3 — 2). Ekli. £4. 21. — 3). Dc laud. Dci Genit. 
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przemawia do przenajświętszej Panny :0! Panno naj-
litościwsza! nie wypuszczaj nas z Twojej opieki 
i skrzydłami Twojego miłosierdzia strzeż nas i za
słaniaj : bo po Bogu, my tylko w Tobie całą ufność 
pokładamy J). Święty Tomasz z Wilanowa toż samo 
wyraża, zowiąc Marya jedyną naszą. Ucieczką, je
dynym Ratunkiem, jedyną Ochroną 2). Czego powo
dy wyłuszczając święty Bernard powiada: Przypatrz 
się człowiecze rozporządzeniom Bożym, rozporządze
niom miłosierdzia, mającym na celu spełnianie się 
tegoż miłosierdzia w jak najobfitszćj mierze: oto 
chcąc zbawić rodzaj ludzki, złożył Pan Bóg w ręce 
Maryi wszystkie skarby odkupienia, aby niemi według 
woli szafowała 3). 

Pan Bóg przykazał b3'ł*Mojżeszowi, aby uczynił 
Ubłagalnią ze złota najczystszego, oznajmując że 
z niej będzie do niego przemawiał. Zdziałasz i ubła
galnią ze złota najczystszego,,. Źtamtąd brde nakazy
wać i mówić do ciebieĄ). Pewien pobożny autor 
twierdzi, że Marya jest Ubłagalnią, z której Pan Bóg 
przemawia do ludzi i udziela im odpuszczenia grze
chów , rozdaje im Swoje łaski i wszelkie Swoje do
brodziejstwa : Ty o! Maryo, pisze on, jesteś dla świa
ta całego Ubłagalnią, z której wszechmocny Bóg 
przemawia do serc naszych, z której udziela miłości
wego win odpuszczenia, z której rozszafowuje dary 
Swoje, z której wszelkie dobro czerpiemy r>). A we
dług świętego Ireneusza, Pan Bóg dla tego przed 
wcieleniem się w przeczystem łonie Maryi, pusłał 
Archanioła dla uzyskania od Niej na to przyzwole-

1) Tamże. — 2) De nativ. TJ. V. M. com. 3. — 3) De Aquaeduc. — 
4) Ex. 23. 17. — 5) Paciu. In Salut. Ang. 
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nia, że chciał żebyśmy wiedzieli, iż jak przyjście na 
świat Syna Bożego, tak i wszelkie inne łaski przy
chodzą nam przez Maryę, będącą tym sposobem 
wszelkiego dobra początkiem *). Z czego błogosławio
ny Rajmund Żurdan robi wniosek, że wszelkie dobro, 
wszelki ratunek, wszelkie łaski, jakie kiedy otrzymy
wali ludzie i otrzymywać będą od Boga aż do końca 
świata, były i bodą zawsze udzielane za pośrednictwem 
i przez ręce Maryi 2) 

"Właściwie przeto wołał świątobliwy Ludwik Blo-
ziusz: O! Maryo, któżby Cię nie miłował, gdyś tak 
miłościwa i hojna względem Twoich miłośników? 
Oświecasz umysł uciekających się do Ciebie wśród 
wątpliwości i zakłopotania; pocieszasz w smutkach 
powierzających się Tobie; ratujesz wzywających Cię 
w niebezpieczeństwach. Tyś, po Jednorodzonym Synie 
Twoim bezpiecznem Zbawieniem wiernych sług Two
ich. Bądź pozdrowiona Nadziejo rozpaczających, Ra
tunku opuszczonych. O! Matko Boga! Tyś wszech
mocną, bo Cię tak zaszczycił i uprzywilejował Syn 
Twój, że o cokolwiek Go poprosisz, spełni to zaraz 3). 
To też święty German uznając w Maryi źródło jak 
dobra wszelkiego tak i wyzwolenia od wszego złego, 
w te słowa modlił się do Niej : O! Pani, Tyś mi je
dyną od Boga pociechą, drogi mojej wskazówką, 
słaboty mojej siłą, niedostatku mojego zbogaceniem, 
na rany moje lekiem, boleści moich ulgą, więzów 
moich rozwiązaniem, zbawienia mojego nadzieją. Wy
słuchaj prośby moje, ulituj się jękom moim, Pani 

1) Apud. Cor. a Lapid in Prov. 31. 29. — 2) Cont. 2. V. M. in 
prol. — 3) Paran. fid. p. 2. — 
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moja, Ucieczko, Życie, Wspomożenie, Nadziejo i Siło 
moja *). 

Jak wiec trafnie święty Antonin stosuje do Prze
najświętszej Panny te słowa z ksiąg Mądrości: Przyszły 
mi tedy pospołu z Nią, wszelkie dobra2). Upewnia 
on, że ponieważ Marya jest Matką i Rozdawczynią 
wszelkiego dobra, więc świat cały, a szczególnie kto 
wiernie służy tej najwyższej Pani, powiedzieć może, 
że otrzymując łaskę nabożeństwa do Niej, znalazł 
wszelkie dobro. Oto słowa tego Świętego: Wszelakie
go dobra Matką jest Marya, a przeto, ze przyszły 
pospołu z Nia wszelkie dobra, może to powiedzieć 
świat cały. Ztąd uczony opat Cełlejski utrzymywał 
stanowczo, że znalazłszy Maryę, znachodzi się wszel
kie dobro3). Z Nią znachodzą się wszelkie łaski, 
wszelkie cnoty; ponieważ przcmożnem pośrednictwem 
Swojem, otrzymuje dla nas wszystko, co tylko zboga-
cić nas może darami niebieskiemi. Sama nam oznaj
mia, że trzyma w ręku wszystkie skarby Boże, to jest 
boskie miłosierdzia, aby ich udzielić miłującym Ją: 
Ze mną są bogactwa i. . dostatki wielkie..: abym 
ubogaciła miłujących Mnie 4). Dla tego święty Bona
wentura zaleca , abyśmy bezustannie oczy nasze zwra
cali ku Maryi, by przez Jej ręce otrzymywać łaski 
których pragniemy 5). 

O! jak wielu pysznych i wyniosłych, znalazło po
korę w nabożeństwie do przenajświętszej Panny! jak 
wielu popędliwych, łagodność! jak wielu zaślepionych, 
oświecenie! jak wielu rozpaczających, ufność i na
dzieję! jak wiele dusz zatraconych, zbawienie! I to 

1) Eason. in. S. Deip. — 2) Mądr. 7. 11. — 3) Ser. de B. V. — 
4) Przy- 8. 18, — 5) Spec. B. V. M. 

I 
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właśnie Sama Boga-Kodzicielka prorokowała w domu 
Elżbiety, w tych słowach wzniosłej Pieśni Swojej: 
Oto odtąd błogosławiona zwać Mnie będą wszystkie 
narody l), które to słowa święty Bernard w ten spo
sób wykłada: Tak jest , odtąd wszystkie pokolenia 
zwać Cię będą błogosławioną, boś dla wszystkich 
pokoleń życie i chwałę zrodziła. Przez Ciebie bowiem 
grzesznicy dostępują win odpuszczenia, a usprawie
dliwieni wytrwałość w łasce Bożej 2). 

Pobożny Lanspergiusz następujące słowa kładzie 
w usta Pana Jezusa, jakoby przemawiającego do lu
dzi: „Matkę moją czcijcie z nabożeństwem szczegól-
nem. Biedne dzieci Adamowe, wśród tylu nieprzyja
ciół i tyłu bied wiodąry życie, uwielbiajcie serdecznie 
Tę, Która i Moją i Waszą jest Matką, Albowiem 
dałem światu Maryą, aby wam za nieskazitelny wzór 
służyła; byście się od Niej wyuczyli jak postępować 
powinniście, aby była Ucieczką waszą we wszelkich 
strapieniach. I dla tego zrobiłem Ją taką, żeby nikt 
się nie mógł Jej obawiać, nikt wahać się z ucieka
niem się do Mej. Tworząc Ją obdarzyłem taką do
brocią i łaskawością, że nie może Ona wzgardzić 
żadnym z uciekających się do Niej, ani odmówić ła
ski, o jaką się Ją prosi. Łono Jej miłosierdzia otwar
te dla wszystkich, i nie odejdzie bez pociechy, kto
kolwiek do nóg Jej się rzuci3). Niechże na wieki 
błogosławioną i wielbioną 'bodzie niewymowna do
broć Boga naszego, który nam dał za Matkę i Orę
downiczkę tę ukochaną Swoją istotę, obdarzoną ser
cem takiej litości i takiej miłości pełnem ! 

1) Łuk. 1. 7. — 2) In- fest Beat. ser. 2, — 3) Alog. 1. 1. can. i2. 
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Posłuchajmy świętego Bonawenturę, seraficzną mi
łością Boga przejętego: jakże wielką ufność pokładał 
on w najdroższym Zbawicielu Panu naszym Jezusie 
Chrystusie i w najdroższej Orędowniczce naszej" Ma
ryi przenajświętszej ! Oto słowa jego : Chociażby mnie 
Pan Bóg potępił, wiem że Siebie Samego wyprzeć 
się nie może. Więc cóż zrobię: oto miłością obejmę 
Go tak silnie, że gdyby mi nie przebaczał i nie po
błogosławił i chciał od Siebie odrzucić, to chybaby 
Siebie Samego odstąpił, bo Mu rozłączyć się ze mną 
nie dopuszczę. Zamknę się w przenajświętszych ra
nach Jego, a póki w nich pozostawać bedo, nie 
znajdzie mnie gdzieindziej tylko w Sobie Samym. 
I nareszcie, mówi dalej tenże Seraficki Doktor, jeśli 
Odkupiciel dla grzechów moich odtrąci Mnie od Sie
bie, upadnę do nóg Matki Jego 'i mojej Matki, i nie 
odstąpię, aż mi wybłaga przebaczenie. Ta bowiem 
Matka nie ulitować się nie może, i nigdy się nie 
przydarzyło i nigdy się nie przydarzy, żeby nie wy-
wysłuchała nędznika uciekającego się pod Jej obronę. 
A tak, powiada w końcu ten Święty, ulitowawszy się 
nademną, wyjedna mi u Syna odpocznienie 1). 

Powtórzmy przeto za świętym Eiitymiuszem: Wej
rzyj litościwie o! Matko miłosierdzia! wejrzyj na sługi 
Twe; w Tobie bowiem całą nadzieję naszą założy
liśmy. 

Przykład. 
Czytamy w dziele pod tytułem Skarbiec Różańcowy, 

iż pewien zamożny pan, mający wielkie nabożeństwo 
do Matki Bożej, urządził w swoim pałacu piękną ka-

1) Stim. Div. am. p. 3. 
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pliczkę, gdzie często modlił się przed obrazem prze
najświętszej Panny. I czynił to nie tylko w ciągu 
dnia, lecz i nocami, przerywając spoczynek, dla od
dawania czci swojej ukochanej Pani. Owóż, żona jego 
chociaż osoba bardzo pobożna, zauważywszy że 
wstawał ws'ród nocy, wychodził ze sypialni i przez 
długi czas nie wracał, zaczęła go podejrzywać. Drę
czona dotkliwie takowym jakby kolcem w sercu, dnia 
pewnego spytała męża bez ogródki, czy rozmiłował 
się w jakiej obcej kobiecie? Ten odpowiedział jej 
z uśmiechem: „Tak jest; pokochałem największą 
i najpiękniejszą Panią w świecie. Całe serce Jej od
dałem, i wolałbym umrzeć jak przestać Ją kochać. 
A gdybyś wiedziała kto ona jest, sama byś mnie na
kłaniała żebym Ją jeszcze więcej" miłował." Mówiąc 
zaś to sądził że żona domyśli się iż mówi o przenaj
świętszej Pannie, którą tak serdecznie kochał. Lecz 
biedna ta kobieta zaniepokojona tern jeszcze bardziej, 
chcąc dokładniej dowiedzieć sic o wszystkiem, spy
tała go znowu czy do tej to pani on udaje się, gdy 
w nocy wstaje i wychodzi z sypialni. Mąż ani przy
puszczając żeby żona nie wiedziała o kogo tu chodzi, 
powiedział że tak jest. Cóż tedy się stało? Oto nie
szczęsna ta kobieta, zaślepiona namiętnością, wbi
wszy sobie w głowę, że ją .mąż zdradza, nocy pe
wnej gdy on wyszedł według swego zwyczaju, w unie
sieniu rozpaczliwem, porwała nóż, podcięła sobie gar
dło i skonała. Mąż dopełniwszy swojego nabożeństwa 
wraca do sypialni, widzi łóżko krwi^ zalane, woła 
na żonę, lecz ta nie odpowiada, bierze ją za rękę, 
martwa i jak lód zimna. Porywa światło, przypatruje 
się, i widzi żonę nieżywą w łóżku'krwi pełnem. Do-

93 

myślił się wtedy, że w napadzie rozpaczy śmierć 
sobie zadała, i cóż zrobił, czy i sam wpadł w roz
pacz ? Wcale nie, zamknął na"klucz pokój; wrócił do ka
plicy; padł twarzą do ziemi przed obrazem przenaj-
świętszćj Panny i zalewając się łzami począł wołać: 
„Matko! Matko moja, patrz jakie mnie nieszczęście 
spotkało; jeśli mnie nie poratujesz do kogóż się udam? 
Uważaj że z powodu - to iż przychodziłem cześć Ci 
oddawać, żona moja nie żyje i potępioną została. 
Matko najdroższa! Ty możesz temu zaradzić, o! za
radź, zaradź więc tak wielkiemu nieszczęściu." Owóż, 
kto tę Matkę miłosierdzia wzywa z ufnością, otrzy
muje niechybnie o co tylko prosi. Zaledwie też pan 
ten skończył swoją modlitwę a oto słyszy jedną ze 
służących mówiących do niego: „Pani prosi pana do 
siebie." Lecz on, chociaż uradowany tćni nad wszelki 
wyraz, przypuszczając że to jaldeś złudzenie, powiada 
do pokojówki: „Pójdź i przekonaj się czy w istocie 
żona mnie woła." Ta poszła i wróciła mówiąc zno
wu: „Tak jest proszę Pana, i Pani powiedziała, że 
trzeba żeby Pan jak najprędzej przyszedł." Idzie 
więc, otwiera pokój i widzi żonę najzdrowszą, która 
padając mu do nóg, zalewa je łzami, i prosząc o prze
baczenie woła: „O! najwierniejszy mężu mój, Matka 
Boża na twoje prośby, wybawiła mnie *z piekła!" 
Po czćni oboje płacząc z radości poszli do kaplicy 
dla podziękowania przenajświętszej Pannie. Nazajutrz 
mąż sprosił na ucztę wszystkich krewnych, i kazał 
żonie aby sama opowiedziała im zaszłe zdarzenie. Co 
ona dopełniła okazując wszystkim ślady głębokićj 
rany na gardle jeszcze widzialne, a cała rodzina 
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przejęta została uczuciami najżywszej miłości ku 
Maryi. 

M O D L I T W A . 

O! Matko świetćj miłości, Życie nasze, Ucieczko 
i Nadziejo! wszak wiesz że Pan Jezus Syn Twój; 
nie dość że stał się wiecznym Rzecznikiem naszym 
przed swoim Ojcem, lecz chce prócz tego abyś i Ty 
wstawiała się za nami do Niego Samego, dla otrzy
mania nam miłosierdzia boskiego. Postanowił że mo
dlitwy Twoje dopomagać nam mają do zbawienia, 
i taką moc im nadał, że zawsze wysłuchanemi będą. 
Do Ciebie więc, o! Nadziejo strapionych! do Ciebie 
się udaje. Ja nędzny grzesznik, mam nadzieję że 
przez zasługi Pana Jezusa i za Twojćm wstawieniem 
się, dostąpię zbawienia. Tak ufam i ufam do tego 
stopnia, że gdyby zbawienie moje było we własnych 
rękach moich, oddałbym je w Twoje, gdyż większą 
pokładam ufność w Twojem miłosierdziu i w Twojej 
opiece, jak we wszelkich czynach własnych. Matko 
moja i Nadziejo moja! nie opuszczaj mnie chociażem 
na to zasłużył; miej wzgląd na nędzę moją i ulituj 
się; poratuj mnie i zbaw. Wyznaję że w bardzo wielu 
razach, grzechy moje zatamowały drogę pomocom 
i łaskom niebieskim, któreś.mi wyjednywała u Boga. 
Lecz litość Twoja nad nędzarzami i potęga modlitw 
Twoich, przewyższają liczbę i złość wszystkich mo
ich nieprawości. Wie o tem i niebo i ziemia, że kogo 
Ty wspierasz, ten pewnym być może że nie zginie; 
niechże o mnie wszystkie stworzenia zapomną, byle 
nie Ty o! Matko Wszechmocnego! Przemów do Boga 
żem sługą Twoim, że bierzesz mnie w obronę, azba-

95 
wioń będę. O! Maryo! Tobie się poruczam, i jak 
pragnę mieć ufność w Tobie w ciągu życia mojego, 
tak z takąż ufnością spodziewam się umierać, powta
rzając zawsze żeś Ty po Jezusie jodyną nadzieją 
moją. Tak jest: jedyną nadzieją moją Jezus, a po 
Jezusie Mary a. 

§ II. 

Marya jest nadzieją grzeszników. 
Po stworzeniu ziemi, Pan Bóg stworzył dwa świe

cące ciała, jedno większe, drugie mniejsze, to jest 
słońce, przyświecające dniom, i księżyc przyświeca-
jący nocom. 1 uczynił Bóg dwa światła wielkie; 
światło większe aby rządziło dzień, i światło mniejsze 
aby rządziło noc l). Słońce powiada Kardynał Hugo, 
było obrazem Pana Jezusa, który oświeca sprawie
dliwych żyjących wśród dnia łaski Bożej; księżyc 
zaś był obrazem Maryi, której łagodne światło jest 
udziałem nieszczęsnych grzeszników pogrążonych 
w nocy nieprawości. Gdy tedy Marya jest zbawczą 
planetą dla grzeszników, jeśli jaki nędznik widzi 
się otoczonym ciemną nocą nieprawości swoich, cóż 
czynić powinien? To co mu wskazuje Inocenty III 
Papież: Kto pogrążony jest, powiada on, w nocy 
grzechowej, niech podniesie oczy do księżyca, niech 
się modli do' Maryi 2). Ponieważ utracił światło sło
neczne, utrącając łasko Bożą, niech sio zwróci do 
księżyca, niech wzywa Maryi, oświeci go Ona żeby 
poznał szpetność nocy w jaką zapadła dusza jego, 
i udzieli mu siły do prędkiego wydobycia się z takiego 

1) Gen. 1. 1C. — 2) In Ass. ser. 2. 

I 
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stanu. Święty Metody twierdzi, że modlitwy Maryi co 
chwila prawie nieprzeliczone mnóstwo grzeszników 
nawracają. 

Z pomiędzy tytułów pod którymi Kościół święty 
każe nam wzywać Matkę Bożą, najbardziej ośmiela
jącym grzeszników, jest tytuł Ucieczki grzeszników, 
który Jej dajemy w Litaniach. Za dawnych czasów 
w ziemi Żydowskiej było kilka miast zwanych Mia
stami Ucieczki, gdzie skoro schronił się winowajca 
uwolnionym zostawał od kary jaką zaciągnął. Teraz 
jedno jest tylko Miasto Ucieczki, a toni jest Marya, 
prawdziwe Miasto Boże które Prorocy przecudnie 
wysławiali wołając: Sławne rzeczy powiedziano o To
bie miasto Boże 1). Marya jest przeto naszą ucieczką, 
lecz z tą różnicą: owe dawne miasta ucieczki nie 
były miejscem schronienia dla wszystkich winowajców, 
ani na każdy rodzaj przestępstwa; gdy tymczasem 
pod zasłoną opieki Maryi, wszyscy grzesznicy, jakie-
miby nie były ich przewinienia, pewni byC mogą że 
ujdą kary: dość by się uciekli do pośrednictwa tej 
potężnej Królowej, która, mówi święty Jan Dama
sceński może powiedzieć: Jam jest miasto Ucieczki 
dla wszystkich bez wyjątku uciekających się do Mnie 2) 
Byle się schronić do tego Miasta, skoro się dostępuje 
szczęścia wejścia do niego, już bez żadnych innych 
zachodów jest się uratowanym. Wnijdźmy do miazta 
obronnego, powiada Jeremiasz, i milczmy tam 3). 
A według błogosławionego Alberta wielkiego, tćm 
miastem obronnem jest przenajświętsza Panna, którą 
łaska i chwała otaczają, jakby mury warowne. A po
nieważ, przydaje tenże, nie ośmielamy się sami pro-

1) Vs, 86. 3.-2) De dormi. B. V. or. 2 . -3 ) Jer. 8.14. 

97 
sić Pana Boga o przebaczenie grzechów naszych, 
dość nam wnijść do tej Warowni w milczeniu, bo 
wtedy Marya za nas mówić będzie i wstawiać się. 
Dlatego pewien pobożny pisarz, w te słowa wzywa 
wszystkich grzeszników, aby się zabezpieczali, chro
niąc się pod płaszcz Królowej niebieskiej. Schrońcie 
się, woła on, schrońcie się o! Adamie, o! Ewo, 
schrońcie się i wy wszystkie ich dzieci któreście 
Boga zagniewali, schrońcie się wszyscy na łono tej 
najmiłościwszej Matki; pamiętajcie że Ona jest jedy-
nem miastem ucieczki, jedyną nadzieją grzrrzników *). 
Ztąd też święty Augustyn zowie Ją: Jedyną grze
szników nadzieją 2). 

Podobnież i święty Efrem przemawia do przenaj
świętszej Panny: Tyś jedyną Obronicielką grzeszników 
i pozbawionych wszelkiego ratunku. I przydaje: Bądź 
pozdrowiona grzeszników Ucieczko; w Tobie jedynie 
znaleść oni mogą schronienie. 3). A i Dawiu, według 
niektórych wykładów Pisma Bożego, toż samo chciał 
wyrazić gdy powiedział: Pan obronił mie. w skrytości 
PBZYBYTKU Swego *). Bo cóż jest w istocie P r z y-
by tk iem Boga, jeśli nie Marya? Tak właśnie nazywa 
Ją święty Andrzej Krenteński: Przybytek pisze on przez 
samego Boga zbudowany, do którego On Sam wstą
pił, dla spełnienia wielkich tajemnic tyczących sie 
zbawienia ludzi 5). 

Święty Bazyli zastanawiając się nad tem powiada, 
że Pan Bóg dając nam Marya otworzył jakby szpital 
publiczny, do którego przyjęci być mogą wszyscy 
chorzy pozbawieni wszelkich innych środków utrzy-

1). Ben. Fernand. In Gen. ser. 22. — 2). Ser. 194. — 3). Do laudi 
Dei. Gen. — 4). PB. 26. 5. — 5). In nativ. B. V. 31. or. 2. 

7 
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mania. Owóż, w szpitalach przeznaczonych wyłącznie 
dla ubogich pytam, którzyż to mają pierwsze prawo 
do tego aby przyjętymi zostali, jeśli nie ci, którzy są 
i biedniejsi i bardziej od innych schorzali? Ztąd, im 
kto jest biedniejszym, bardziej ogołoconym z zasług 
i bardziej przygnębionym chorobami duszy, któremi 
są grzechy, ten te*m większe ma prawo powiedzieć 
Maryi: Pani przenajświętsza! Tyś schronieniem bie
dnych chorych; nie odrzucaj mnie przeto, gdyż bie
dniejszy i bardziej od innych chory, tern większe mam 
prawo do togo byś mnie przyjęła. 

Zawołajmy przeto do Niej ze świętym Tomaszem 
z "Wilanowa: O! Maryo! my biedni grzesznicy, nie 
znamy innego prócz Ciebie schronienia. Tyś jedyna 
nadzieja w kterej pokładamy ufność co do naszego 
zbawienia; Tyś przed Jezusem jedyna Obrcnicielka 
nasza, do której wszyscy wznosimy oczy 1)* 

W objawieniach świętej Brygidy, Marya nazwaną 
jest: Gwiazdą p o z d r a w i a j ą c ą s łońce 2) . Przez co 
rozumieć się może, że gdy widzimy rozbudzające się 
w duszy grzesznika nabożeństwo do Matki Bożej, jest 
to niechybnym znakiem, że duszę tę niezadługo zbo-
gaci Pan Bóg Swoją łaską. Wielki święty Bonawen
tura, aby pobudzić grzeszników do ufności w opiekę 
Maryi, przedstawia nam morze rozburzone na którćm 
ci nieszczęśni wypadłszy już z korabia łaski, miotani 
to w tę to w ową stronę wyrzutami sumienia i obawą 
sprawiedliwości boskiej, wśród ciemności i bez prze
wodnika, bliscy są postradania i tej ostatniej iskierki 
nadziei, która ich przy życiu utrzymuje. Lecz oto 
Pan Bóg okazuje im Mana, zwaną powszechnie 

1). De natir. V. M. concl. 3. — 2). Rev. c. 50. 
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G w i a z d ą m o r z a , i jakby woła: „Westchnijcie do 
Niej zatraceni grzesznicy, a doprowadzi was do por
tu" 1). Nieszczęśni grzesznicy, którzy już macie się za 
straconych, nie rozpaczajcie1, wznieście oczy do tej śli
cznej Gwiazdy, odetchnijcie i nabierzcie odwagi. Ona 
bowiem wyratuje was od burzy i doprowadzi do portu 
zbawienia. Święty Bernard też samą myśl wyraża: Jeśli 
chcesz powiada, ujść nawałnicy morskiej, wejrzyj na 
Gwiazdę i wezwij na ratunek Maryą 2). 

Jakoż Marya, powiada Ludwik Bloziusz, jedyną 
jest ucieczką tych, którzy na nieszczęście obrazili Boga. 
Jest bezpiecznym schronieniem wszystkich, na których 
naciera pokusa, spada jakowa klęska albo prześlado
wanie, Ta Matka miłosierdzia jost pełną łaskawości 
i dobroci, nietylko dla sprawiedliwych, lecz i dla 
grzeszników i rozpaczających; tak dalece, iż skoro ujrzy 
ich z całego serca wołających do Niej o pomoc, wnet 
ratuje, przygarnia do Siebie i wyjednywa im przeba
czenie u najwyższego Sędziego Syna Swojego. Nie 
wzgardzą nikim chociażby najnędzniejszym; nie od
mawia się nikomu, nulli Se negał, pociesza wszyst
kich, i byle zawezwana wnet na ratunek śpieszy. 
O! jak często łagodnością Swoją, grzeszników najbar
dziej odwróconych od Boga, ku czci Swojej słodko 
pobudza, i przywraca do życia umorzonych grzechem; 
bo skłoniwszy ich ku Sobie, usposabia przez to do 
łaski i w końcu zdolnymi czyni osiągnięcia królestwa 
niebieskiego. Pan Bóg bowiem taką Ją uczynił, żeby 
nikt z braku ufności nie wahał się i nie obawiał wzy
wać Jej pośrednictwa. I kończy świątobliwy ten pisarz 

1). Psal. B. V. M. ps. 18. — 2). De land. V. M. liom. 2. 

7* 
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temi słowy: Być to nie może aby się potępił gorliwy 
i pokorny wielbiciel Maryi *). 

Porównaną jest do jaworu: Jako JAWOR wywyż
szona jestem, 2) a to aby dać do zrozumienia grze
sznikom, że jak jawor udziela podróżnym cienia, dla 
uchronienia ich od upałów słonecznych, tak Marya gdy 
widzi gniew Boży przeciw nich zapalający się, wzywa 
ich aby się schronili pod cieniem Jej opieki. Święty Bo-
nawentura zwraca uwagę na to, że już Prorok Izajasz 
utyskując wołał do Boga; Otoś sie Ty rozgniewał 
i zgrzeszyliśmy nie masz„.. ktoby poiostał i trzymał ' 
Ciebie 3). Jakoby mówił: Boże najwyższy! ściągnęliśmy 
grzechami naszemi gniew Twój na nas, a nie masz 
nikogo ktoby się wstawił za nami, by powstrzymać 
karę sprawiedliwości Twojej. I słusznie w ten sposób 
utyskiwał on, powiada święty Bonawentura, bo wtedy 
jeszcze Marya nie istniała, a przed Nią nie było ni
kogo, ktoby powstrzymać był zdolny wyroki sprawie
dliwości Bożej. Lecz teraz gdy Pan Bóg zagniewany 
jest na grzesznika, którego Marya bierze pod Swoją 
obronę, wtedy powstrzymuje ona prawice Syna Swo
jego, aby go nie karał i zbawia go. I żadna inna 
istota ani na ziemi ani w Niebie, mówi dalej tenże 
Święty, nie jest zdolna aż tego, żeby sięgnąć mogła 
do miecza sprawiedliwości Najwyższego, dla powstrzy
mania razów wymierzonych na grzeszników4). Nad 
czerń zastanawiając się Ryszard od świętego Waw
rzyńca powiada: że Pan Bog uskarżał się przed na
rodzeniem Maryi, że nikt nie powstrzymywał Go w ka
raniu grzeszników5). Bo dopiero gdy przenajświę-

1). Par. an. ful. p . 1. c. 18. — 2). Ekli. 24. 19. — 3). J. 64. 5. — 
4). Spec. B. V. M. 1. 7* Obacz obrazek jnerwszej edycyi. — 5). De 
laud. B. M. 1. c. 2. p. 5. 
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tsza Panna przyszła na świat, uśmierza Ona słuszny 
gniew Boży. 

Swiętjr Bazyli Seleucyjski, pociesza także grzesznika 
mówiąc: Nie trać ufności bracie, a w każdej okolicz
ności uciekaj się do Maryi i wzywaj Jej. Znajdziesz 
ją zawsze gotową nieść ci ratunek, bo jest wolą Bożą 
żeby nas wspierała we wszelkich potrzebach naszych !) . 
Ta matka miłosierdzia tak dalece pragnie zbawienia 
największych grzeszników, tych nawet o których zba
wieniu zdawałoby się że nadziei mieć już nie można, 
że Sama ich wyszukuje by ich ratować, i byle wezwali 
Jej pomocy, potrafi Ona przywrócić ich do łaski Boga. 
Izaak chcąc posilić się zwierzyną, przyrzekł Ezawowi 
że go pobłogosławi jeśli mu takową przyniesie; lecz 
Kebeka pragnąc aby to błogosławieństwo dostało się 
drugiemu jej synowi Jakóbowi, temu kazała przynieść 
dwa koźlęta, aby je przyrządziła tak jak tego chciał 
Izaak: Pójdź do trzody, rzekła do niego, i przynieś 
dwa koźlęta2). "Według świętego Antonina, Rebeka 
była w tej okoliczności obrazem Maryi, a koźlęta przed
stawiały grzeszników. Królowa niebieska mówi do 
Aniołów: „Przywiedźcie mi grzeszników: wyjednam 
im żal za grzechy z mocnym postanowieniem poprawy, 
a przez to uczynię ich miłymi i drogimi Bogu. Opat 
Frankoniusz też samą myśl rozwodząc, przydaje, że 
Marya umie tak doskonale przyrządzać potrawę z koźląt 
takowych, że nietylko wydają sie jak dzikie jelenie, 
lecz jeszcze smaczniejsze bywają: Prawdziwie zręczna 
to Gosposia, pisze ten autor, która tak wytwornie 
umie przyrządzać w potrawie koźlęta, że w smaku 
albo dorównywają, albo przewyższają sarny3). 

1). In Sal- Ang. es. c. 7. — 2). Gen. 27. 9. — 3). De grat. Di. I. 3. 
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Sama przenajświętsza Panna objawiła świętej Bry
gidzie, że nie masz na świecie grzesznika tak dalece 
odwróconego od Boga, któryby nie mógł uciekając 
się do Niej i wzywając Jej pomocy, nawrócić się 
i odzyskać łaskę Bożą *). Taż święta razu pewnego 
słyszała Pana Jezusa mówiącego do Swej przenaj
świętszej Matki, że Ona gotowa prosić o przebaczenie 
dla Lucyfera samego, gdyby on upokorzywszy się, 
Jej się polecił2). Ten duch pyszny i wyniosły nie 
uniży się nigdy do stóp Maryi, by Ją prosić o opiekę; 
wszakże gdyby to być mogło. Matce Bożej nie zabra
kłoby ani łaskawości ani potęgi do wyjednania mu 
u Boga i przebaczenia i zbawienia. Lecz co nie może 
mieć miejsca z szatanem, spełnia się codziennie 
z grzesznikami uciekającymi się do tej Matki miło
sierdzia. 

Arka Noego była bezwątpienia obrazem Maryi, bo 
jak Arka stała się miejscem schronienia wszystkich 
zwierząt ziemskich, tak opieka Maryi, jest schronie
niem dla wszystkich grzeszników, których grzechy 
zmysłowe podobnymi czynią zwierzętom. Zachodzi 
tu wszakże różnica: zwierzęta zamknięte w Arce nie 
przestały być tern czem były: wilk wyszedł z niej 
wilkiem; tygrys tygrysem; gdy tymczasem z pod 
opieki Maryi wilk wychodzi barankiem, tygrys gołą
bką. — Eazu pewnego święta Gertruda ujrzała prze
najświętszą Pannę z płaszczem roztwartym, a pod tym 
płaszczem kryło się wielkie mnóstwo dzikich zwierząt 
rozmaitego rodzaju: lampartów, lwów, niedźwiedzi, 
i zauważała że Marya nietylko nie odpychała je od sie
bie , lecz mile przygarniała i ręką głaskała. Święta zro-

1) Rev. 1. b. c. 10. — 2) Ker. extr. c. £0. 
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zumiała że te drapieżne zwierzęta przedstawiały nie
szczęsnych grzeszników, którzy skoro uciekają sie do 
Maryi, przyjmuje ich Ona z łaskawością i dobrocią. 

Słusznie przeto tak przemawiał do Matki Bożej święty 
Bernard: Ty Pani najmiłościwsza, nie odrzucasz ża
dnego grzesznika uciekającego się do Ciebie, chociażby 
był najobrzydliwszemi grzechami skalany: skoro we
stchnie do Ciebie wzywając Twojej pomocy, wyciągasz 
ku niemu miłościwą rękę, i wydobywasz go z otchłani 
rozpaczy. l) O! najdrosza Maryo! niech będzie Bogu 
zawsze cześć i dzięka, że Cię zrobił tak łaskawą, tak 
miłościwą nawet dla najnędzniejszych grzeszników. 
Biada temu który Cię nie miłuje, i który mogąc uciekać 
się do Ciebie, nie pokłada w Tobie całej ufności swojej. 
Kto nie ucieka się do Maryi ginie, lecz czyż kiedy zgi
nął kto z uciekających się do Niej? 

Czytamy w Piśmie Bożem, że Booz zezwolił Bu
cie zbierać kłosy, wypadłe ze snopów wiązanych przez 
żniwiarzy: Zbierała kłosy, za plecami znitoiarzy 1). 
O czćm święty Bonawentura robi następującą uwagę: 
Jak But znalazła łaskę u Booza, tak Marya u Boga, 
otrzymawszy pozwolenie zbieranie kłosów zgubionych, 
to jest dusz grzesznych opuszczonych przez żniwiarzy, 
aby je pojednać z Bogiem. '*) Żniwiarzami są to praco
wnicy Ewangeliczni, misionarze, kaznodzieje, spowie
dnicy, którzy trudem i pracą kapłańską, codziennie po
zyskują Bogu dusze. Lecz są dusze zbuntowane i za
twardziałe, które ciż żniwiarze Pańscy pomimo swojej 
gorliwości, w snopki wybranych związać nie mogą; Ma
ryi tylko dano jest, uratować przemożnem pośrednictwem 
Swojćm te kłosy uronione. Biada duszom które wymy-

1) Depr. ad B. V. M. — 2) Rut. 2. 3. 
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kają się nawet i z rąk Tej najmiłościwszej pośredniczki! 
nie masz wątpliwości że przeklęte one zostaną i zginą 
na wieki. A przeciwnie, błogosławione wszystkie ucie
kające się do naszej najlitościwszej Matki niebieskiej. 
Me masz w świecie, powiada pobożny Ludwik Bloziusz, 
tak ciężkiego grzesznika i tak pogrążonego w nieprawo
ści, żeby się nim brzydziła Marya i odepchnęła go od 
Siebie. O! niech tylko zawezwie Jej ratunku, a miło
sierna ta Matka dowiedzie mu że może, że potrafi i 
że chce pojednać go ze Swoim najdroższym Synem. *) 

O! Pani najłaskawsza! słuszne więc miał powody 
święty Jan Damasceński, pozdrawiając Cię, nazywać: 
Nadzieją rozpaczających: a święty Wawrzyniec Justy
nian: Nadzieją złoczyńców; święty Augustyn: jedyną 
Ucieczką grzeszników, święty Efrem: Portem najbez
pieczniejszym dla rozbitków morskich. A co większa 
tenże święty nazywa Cię nawet: Patronką potępieńców. 
Protectrix, damnalorum. 

Nakoniec, słusznie upomina grzeszników święty 
Bernard, żeby nie poddawali się rozpaczy, a pełen 
świętego wesela i miłości ku tej najmiłościwszej Matce, 
woła w uniesieniu: Panno przenajświętsza! któżby 
w Tobie nie pokładał ufności, gdy Ty ratujesz zroz
paczonych nawet? I przydaje: Nie wątpię że ile xazy 
do Ciebie sio udajemy, otrzymujemy czego tylko 
pragniemy; niech wiec w Tobie ma nadzieję i ten, 
który wszelką stracił nadzieję. 2) 

Pisze święty Antonin, że pewien człowiek będący 
w grzechu, dnia pewnego miał następujące widzenie: 
Zdało mu się że stawiony był przed trybunał Chrystusa 
Pana. Szatan go oskarżał a Marya broniła. Zły duch 

1) Sal. an. fid. p. 3. c. 5. — 2) Med. in Salv. Regi. 
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przedstawił spis jego grzechów, które położone na 
szali sprawiedliwości boskiej', ogromnie przeciążyły 
wszystkie jego dobre czyny. Cóż wtedy zrobiła jego 
przemożna Obronicielka ? Wyciągnęła przelitościwą 
dłoń Swoją, oparła ją na szali, i przechyliła na ko
rzyść tego którym się opiekowała. Przez to chciała 
mu dać do zrozumienia, że wyjedna mu przebaczenie 
jeżeli sio poprawi. Jakoż, grzesznik ten po one"m wi
dzeniu nawrócił się, i żył jak wzorowy chrześcijanin. 

Przykład. 
Wielebny Jan Horolt, który wydał znakomite dzieła 

pod pokornem nazwiskiem Ucznia, pisze, że pewien 
człowiek żonaty, wiódł życie zdrożne. Żona jego ko
bieta cnotliwa, nie mogąc przywieść go do opamiętania, 
prosiła aby pozostając w tak opłakanym stanie duszy, 
odprawiał przynajmniej jakie nabożeństwo do Matki 
Bożej: chociażby tylko to zachowując, żeby ile razy 
przechodzić będzie około Jej wizerunku odmówił Zdro
wa* Marya. Zgodził się on na to. Pewnej nocy gdy 
biedak miał znowu dopuścić się grzechu, spostrzegł 
w dali jakieś światło; a zbliżywszy się, obaczył iż była 
to lampa paląca się przed posągiem Maryi z dzieciątkiem 
Jezus na ręku. Odmówił Zdrowaś Marya jak to już zwy
kle c/.ynił, lecz potćm cóż ujrzał? Oto boskie Dziecią
tko, całe okryte krwawiącemi się ranami. Przerażony 
a oraz i silnie wzruszony, miarkując iż grzechy — to 
jego zadały te rany Zbawicielowi, rozpłakał się; lecz 
zauważał że Pan Jezus odwrócił się do niego plecami. 
Wtedy mocno przestraszony uciekł się do przenajświę
tszej Panny, i tak do Niej przemówił: „Matko miło
sierdzia! Syn Twój mnie odrzuca, nie mogę znaleść 
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łaskawszej i przemożni ej szej obronicielki nad Ciebie, 
Któraś Matką Jego; o! Pani moja! wspomóż mnie, 
wstaw się za mną do Niego." Na co Matka Boża od
powiedziała mu z posągu. „Wy grzesznicy" nazywacie 
Mnie Matką miłosierdzia; lecz oraz nie przestajecie 
czynić Mnie Matką bolesną, bezustannie ponawiając 
mękę Syna Mojego i moje własne boleści." Wszelako, 
ponieważ ta ncijlitościwsza Orędowniczka nasza, nie 
pozostawia nigdy bez pociechy upadającego do Nóg 
Jej , zwróciła się tedy do Boskiego Syna Swojego 
z prośbą aby przebaczył temu nieszczęsnemu czło- ' 
wiekowi. Zdawało się jednak, że Pan Jezus nie chciał 
tego uczynić. Lecz przenajświętsza Panna, stawiając 
przenajdroższe Dzieciątko Swoje w framudze, uklę
kła przed Niem mówiąc: „Synu mój, poty nie odstą
pię od nóg Twoich; aż przebaczysz temu grzesznikowi". 
A wtedy rzekł Pan Jezus: „Matko moja, niczego od
mówić Ci nie mogę; chcesz abym mu przebaczył; dla 
miłości Twojej przebaczam; niech przyjdzie i ucałuje 
rany moje." Grzesznik przystąpił we łzach się roz
pływając; a w miarę jak całował rany przenajświęt
szego Dzieciątka, zagajały się one od razu. Po czem 
Pan Jezus uściskał go na znak pojednania. Od tej 
chwili, człowiek ten zmienił się zupełnie i wiódł ży
cie najprzykładniejsze, "wiernie i gorliwie służąc Ma
ryi, która mu tak niezmierną wyjednała łaskę. 

M O D L I T W A . 

O! Panno niepokalana! cześć oddaję przeczystemu 
Sercu Twojemu, w którem Sam Bóg spoczął roz
kosznie, Sercu pełnemu pokory, czystości i miłości 
Boga. Ja zaś grzesznik, przystępuję do Ciebie z ser-
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cem ohydnie skażonćm i wrzodami pokrytćm. O! Ma
tko miłosierdzia! pomimo tego nie odrzucaj mnie, 
lecz owszem tern większą miej nademną litość i po
ratuj mnie. Aby pośpieszyć mi na pomoc, nie szukaj 
we mnie ani cnót ani zasług; zgubionym i wart 
tylko piekła. Patrz jeno, proszę, na ufność jaką mam 
w Tobie i na moje postanowienie poprawy. Patrz co 
Jezus zrobił i wycierpiał za mnie. a potem opuść 
mnie jeśli to możliwe: przedstawiam Ci wszystkie 
cierpienia całego życia Jego: zimno jakiego doznawał 
w stajence Betleemskiej; podróż którą odbył do Egy-
ptu, krew którą przelał, ubóstwo, trudy, cierpienia, 
śmierć którą poniósł w Twojej obecności z miłości 
ku mnie; a więc Ty z miłości Jezusa wesprzyj mnie 
i zbaw. 

O! Matko moja, nie chce i nie mogę obawiać się 
żebyś mnie odepchnęła, kiedy oto uciekam się do 
Ciebie i błagam Twego wsparcia; gdybym miał taką 
obawę, uwłaczałbym Twojemu miłosierdziu, które 
nawet wyszukuje nieszczęśliwych by ich wesprzeć. 
O! najlitosciwsza Pani moja, nie odmawiaj litości 
temu, któremu Pan Jezus krwi Swojej" nie odmówił. 
Lecz zasługi tej krwi przenajdroższej nie wyjdą mi 
na korzyść, jeśli mnie nie polecisz Bogu. 

Po Tobie spodziewam się zbawienia mojego: nie 
proszę Cię ani o dostatki, ani o zaszczyty, ani o ża
dne inne dobra ziemskie; proszę Cię o łaskę Bożą, 
o miłość Syna Twojego Jezusa, o spełnienie woli 
Jego, i w końcu o raj niebieski, abym Go miłował 
na wieki. Czyż sposób żebyś nie raczyła mnie wysłu
chać? Tak nie będzie, nie masz o tern wątpliwości; 
jużeś mnie w tej chwili wysłuchała, mam tego na-
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dzieję: już modlisz się za mną, już wyjednywasz mi 
łaski o które błagam, już mnie wzięłaś pod Swoją 
opiekę. Matko moja! nie opuszczaj mnie; nie prze
stawaj, o! nie przestawaj modlić się za mną, aż uj
rzysz mnie zbawionym, przyjętym do Nieba, gdzie-
bym u nóg Twoich wielbił Cię i dziękował Ci na 
wieki. Amen. 

ROZDZIAŁ IV. 
Ad Te cldmamus exules Mii Evae. 

Do Ciebie wołamy, wygnańcy dzieci Ewy. 

Marya naszym ratunkiem. 

§ L 
Jak skora Marya w niesieniu ratunku wzy

wającym Jej. 
Nieszczęsne dzieci nieszczęsnej Ewy, i jako tacy 

obciążeni przed Bogiem taż samą winą i skazani na 
też samą karę, błądzimy tu i owdzie po tern padole 
płaczu, wygnani z ojczyzny, jęcząc pod ciężarem nie
zliczonych nieszczęść dotykających nas i na ciele i na 
duszy! Lecz wśród tych utrapień, szczęśliwy kto 
zwraca oczy swe ku Pocieszycielce świata, Ucieczce 
nędzarzy, przenajświętszej Matce Boga, i pełen ufno
ści wzywa Jej i modli sio do Niej: Błogosławiony 
człowiek, który Mnie słucha i który czvje u drzwi 
moich na kaidy dzień, wzywając Mnie l). S/Xzęśliwy, 
powiada Marya, kto rad moich słucha i bezustannie 
czuwa u drzwi mojego miłosierdzia, wzywając mojego 
pośrednictwa i Mojej pomocy. 

1) Przy. 8. 34. 
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Kościół święty Matka nasza, naucza nas wyraźnie, 
jak skwapliwie i z jaką ufnością powinniśmy uciekać 
się bezustanie do tej łaskawej Opiekunki, a to przez 
cześć całkiem wyłączną jaką każe Jej oddawać; chce 
On aby w ciągu roku obchodzono wielką liczbę świąt 
na cześć Maryi, aby jeden dzień w tygodniu był 
szczególnie Jej służbie poświęcony, a w każdym roku 
jeden miesiąc Jej zaofiarowany; aby dnia każdego 
w pacierzach kościelnych duchowni i zakonnicy, wzy
wali Jej w imieniu całego ludu chrześcijańskiego; 
i aby trzy razy dziennie na głos dzwonu, wszyscy 
wierni Ją pozdrawiali. Ażeby poznać jakim duchem 
rządzi się Kościół co do tego, dość byłoby zauważać 
że w klęskach powszechnych, zawsze nakazuje ucie
kać się do Matki Bożej, przez odprawianie nowenny, 
odmawianie do Niej modlitw publicznych, i odbywa
nie processyi do Jej kościołów albo wizerunków. 
Marya ze Swej strony domaga się od nas abyśmy 
Jej wzywali i modlili się do Niej* we wszelkich wy
padkach, a to nie żeby żebrać miała naszych hołdów 
i czci dowodów, co wszystko nigdy wyrównaćby nie 
mogło Jej zasługom, lecz aby widziała że przez to 
pomnaża się w nas ufność i nabożeństwo ku Niej, 
i aby wtedy łatwiej mogła ratować nas i pocieszać, 
według tego co powiada święty Bonawentura: Sama 
szuka takich którzyby do Niej" pobożnie i z uszano
waniem przystępowali: tych bowiem miłuje, tych 
karmi i zasila, tych za dzieci przyjmuje *). 

Tenże święty Doktór powiada że But była obra
zem przenajświętszej Panny, gdyż imię Kut w ję
zyku biblijnym znaczy: W i d z ą c a i k w a p i ą c a się. 

1) Stim. div. ani. p. 3. c. 
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Tak i Marya, na widok nędz naszych kwapi się z nie
sieniem dla nas Swego miłosiernego ratunku 1). A zna
komity teolog Nawarinus przydaje, ze Marya, oży
wiona pragnieniem dobrze nam czynienia, nie cierpi 
żadnej w tćm zwłoki, i nictylko łask Bożych, do 
szafowania niemi Jej oddanych, nie skąpi, lecz jako 
Matka miłosierdzia, najprędzej jak tylko może, roz
daje pomiędzy sługi Swoje, skarby Jej dobrotliwości 
zwierzone 2). 

O! jak skorą jest ta miłościwa Matka, w niesieniu 
ratunku tym którzy Jej wzywają! Wykładając ten 
ustęp Pieśni nad Pieśniami: Dwie piersi Twoje, jako 
dwoje bliiniątek ti sarny 3), Ryszard od świętego Wi
ktora powiada, że piersi Maryi tak są skore do udzie
lania mleka miłosierdzia tym którzy o nie proszą, 
jak młode sarneczki skore są do skakania; i upewnia 
że dość jednego Zdrowaś Marya, aby mleko to ob
ficie wytrysnęło: Za lekkim naciskiem pobożnie od
mówionego Pozdrowienia Anielskiego, pisze on, ob
fite przeczyste łono niepokalanej Dziewicy wydaje 
strumienie 4). Zaś według wyżej przytoczonego Nawa-
rina, przenajświętszej Pannie nie dość jest biedź, 
lecz leci Ona na ratunek tych którzy Jej wzywają. 
W dopełnianiu miłosierdzia, powiada on, naśladować 
musi koniecznie Zbawiciela: jak Pan Bóg spieszy 
niezwłocznie na ratunek wzywających Go, według 
Swego własnego a niezawodnego przyrzeczenia: Pro
ście a otrzymacie, 5) tak i Marya, skoro Jej zawez-
wiemy, spieszy zaraz z ratunkiem, co tak ten autor 
wyraża: Skrzydeł używa Pan Bóg, i żeby Swoich 

1) fitim. am. p . 3. c.'16. — 2) Umbr. Yir. c. 75. — 3) Pies. 45.— 
4) De land. V. M. 1. 1. c. 8. — 5) Jan 16. 24. 
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poratować wnet nadlatuje: skrzydła bierze i prze
najświętsza Panna, gdy Jej pojnocy wzywamy *). 
Z czego łatwo zrozumieć, kto jest ona niewiastą 
o której mowa w objawieniach świętego Jana, gdzie 
powiedziano, że dano Jej dwa skrzydła orle aby ule
ciała na puszcze: I dano NIEWIEŚCIE dwa skrzydła 
orła wielkiego, aby uleciała na piistynir -). Przez te 
skrzydła Libeira rozumie miłość, przez którą Marya 
unosiła się zawsze do Boga: orle miała pióra, po
wiada, gdyż miłość Boga wysoko Ją nad ziemię uno
siła. Lecz błogosławiony Amedeusz, wykładając to 
odnośnie do naszego przedmiotu, utrzymuje że te 
orle skrzydła, oznaczają szybkość z jaką Marya, prze
wyższając pęd Serafinów, leci za każdą rażą, na ra
tunek Swych dzieci 3). 

Dlatego to czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, 
że gdy Marya poszła nawiedzić świętą Elżbietę i ob
darzyć hojnemi łaskami całą tę szczęsną rodzinę, nie 
zwolna postępowała, lecz bardzo szybko całą drogę 
odbyła: Powstawszy tedy Marya... poszła w góry 
SKWAPLIWIE, co nie powiedziano o Jćj powrocie. 
Ztąd tćż więc powiedziano w Pieśniach nad pie
śniami, że ręce Maryi są jakby na tokarni wytoczone 
ze złota: Ręce... utoczone złote 5). Jakoż, według 
uwagi Eyszarda od świętego Wawrzyńca, jak sztuka 
tokarska jest najprędszym i najłatwiejszym sposobom 
pięknego wykończenia różnych wyrobów, tak i Marya 
prędzćj i skuteczniej od wszystkich innych Świętych, 
ratuje swre sługi 6). Tak dalece pragnie każdego po-

1) Umbr. .Virg. exci. 75. — 2) Obj. 12. 14. — 3; De ludi V. BI. 
hom. 8. — 4) Łuk. 1. 39. — 5) Pieśni 5. 14. — 6) De laud. 
V. M. 1. 5. 
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cieszyć, przydaje Ludwik Bloziusz, że zaledwie Ją 
kto zawezwie, a wnet proźby wysłuchuje i przybywa 
na pomoc J). Słusznie przeto święty Bonawentura na
zywał Maryą: Zbawieniem Jej wzywających 2), dając 
przez to do zrozumienia, że dla dostąpienia zbawie
nia, dość jest wezwać tę Bożą Eodzicielke, zawsze 
gotową, według Eyszarda od świętego Wawrzyńca, 
ratować każdego który się do Nićj modli 3). Gdyż, jak 
powiada Bernardyn Busciusz: ta królowa niebieska, 
bardziej pragnie udzielać nam łask Swoich, aniżeli 
my pragniemy je otrzymać ł). Nawet mnogość grze-' 
chów naszych nie powinna umniejszać ufności naszej 
że wysłucha nas Marya, gdy się do nóg Jej rzucimy. 
Jest Ona Matką miłosierdzia; owóż, miłosierdzie do
pełnia się tam tylko gdzie wielka jest nędza do po
ratowania; i jak każda poczciwa matka, nie wyrzeka 
się dziecięcia chociażby obrzydliwą chorobą trądu 
było dotknięte i jakkolwiek trudnemi i wstrętnemi 
byłyby około niego starania, tak i Marya nie opu
szcza nas gdy się do Niej uciekamy, chociażby naj-
szpetniejszemi były choroby duszy naszej, z których 
ma nas wyleczyć; jestto myśl Eyszarda od świętego 
Wawrzyńca: Tą bowiem nasza niebieska Matka, po
wiada on, nie gardzi grzesznikami, jak każda przy
wiązana Matka nie gardzi dziecięciem, chociażby naj-
ohydniejszą chorobą dotkniętem. Dobrze bowiem pa
mięta o tern, że dla grzeszników postanowiona jest. 
Matką miłosierdzia: gdzie zaś nie ma grzechów, to 
jest najprawdziwszej nędzy, tam i miłosierdzie nie 
miałoby co do czynienia 5). I to właśnie chciała dać 

1) De laud. B. M. 1. 2. p . 1. — 2) Cant. p . Psalm. — 3) De laud, 
B. V. M. 1, 2. p. 1.—4) Marian, p. 25. 5 5) De laud. B. M. 1.4* 
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do zrozumienia Sama przenajświętsza Panna, kiedy 
okazała się świętej Gertrudzie w płaszczu, którego 
poły były rozwarte dla przyjęcia pod ich zasłonę 
wszystkich uciekających się do Jej obrony. Wtedy 
Święta widziała także, jak Aniołowie pilnie strzegą 
i bronią od napaści piekła, pobożne sługi Swojej 
Królowej. 

I tak wielką jest litość tej najdroższej Matki nad 
nami, taką miłość ku nam, że aby nas ratować, nie 
czeka aż Ją prosić będziemy; uprzedza nasze prośby 
skoro pragniemy Jej obrony, powiada śwK-y Anrelm, 
te słowa z ksiąg Mądrości stosując do Niej: Uprze
dza którzy Jej pożądają 9 aby sie im pierwej ukazała *). 
Przez co zrozumieć się ma, że otrzymuje dla nas 
wiele łask u Boga, zanim Ją o nie poprosimy. Dla
tego według świętego Eyszarda od świętego Wa
wrzyńca, słusznie Marya porównaną jest do księżyca, 
Piękna jako księżyc 2), gdyż posiada szybkość biegu 
księżyca, a nietylko gdy idzie o niesienie ratunku 
tym którzy Jej wzywają, lecz prócz tego tak gorliwą 
jest o dobro nasze, że uprzedza nasze prośby i że 
szybszem jest Jej miłosierdzie w niesieniu nam 
ratunku, aniżeli samo objawienie Jej przez nas na
szej biedy wymagającej pomocy. I to pochodzi z te
go, przydaje tenże autor, że łono Maryi tak dalece 
przepełnionem jest litością, iż samo uznanie naszej 
nędzy, dostatecznem jest aby z niego wypłynęło mleko 
miłosierdzia. Niemożliwem jest, aby ta najmiłości-
wsza Pani nie poratowała duszę jaką, skoro ją widzi 
ratunku potrzebującą 3). 

1) Madr. 6. 14. — 2) Pleśni G. 19. — 3) In Canti. c. 22. 

8 
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Ta niewymowna dobroć skłaniająca Maryą do ta
kiego litowania się nad naszemi cierpieniami i osła
dzania ich wtedy nawet kiedy Ją o to nie prosimy, 
objawiała się już i za czasów gdy żyła na ziemi: 
mamy tego dowód w zdarzeniu zaszłem na weselnych 
godach w Kanie Galilejskiej, o którem wspomina Ewan
gelia świętego Jana. Ta kochana Matka, widząc cię
żkie zakłopotanie nowożeńców, zasmuconych i zawsty
dzonych że już miało zabraknąć wina dla zaproszo
nych gości, nie czekała aż się do Niej uciekną. Idąc 
za popędom serca, któremu niemożliwem jest patrzeć 
na frasujących się bez ulitowania się nad nimi, zaraz 
wstawiła się do Swego boskiego Syna, prosząc aby 
ich u kłopotu wyprowadzić raczył, i w tym celu po
przestała na samem przedstawianiu Mu ich potrzeby 
mówiąc: Wina nie mają l). A wtedy Zbawiciel, dla 
poratowania tej rodziny, a jeszcze bardziej dla zado
wolenia litościwego serca Swojej Matki, uczynił cud 
wszystkim wiadomy: przemienił wodę w wino, którem 
napełniono sześć wielkich konewek. Nawarinus nastę
pujący robi z tego wywód: Jeśli Marya nawet nie
proszona skorą się okazuje w niesieniu nam ratunku 
w potrzebach naszych, jakżeż tćm bardziej skłonną 
być musi w udzielaniu pociechy tym którzy Jej wzy
wają i proszą Ją o pomoc 2) . 

A gdyby jeszcze kto wątpił o tern czy go Marya 
poratuje gdy ucieknie się do"Niej, niech posłucha Ino-
centego III Papieża, który powiada: Czyż jest kto 
któryby wezwał tę Panią najmiłościwszą i nie został 
od Niej wysłuchany 3)? Niech posłucha błogosławio
nego Eutychiusza, który podobnież woła: Któż o! Panno 

1) Jan. 23. — 2) Umbr. Virg. ex. c. 75. — 3) De Assupt. ser. 2. 
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przenajświętsza, któż wezwawszy Twego wszechmo
cnego pośrednictwa *), a którem ratujesz nawet i zroz
paczonych grzeszników, został opuszczonym? To nigdy 
się nie zdarzyło i nie zdarzy 2). 

I świętego Bernarda który powiada: Niech nie 
wierzy w Twoje miłosierdzie i nie uwielbia go o! Bło
gosławiona Dziewico,ten tylko (ataki być nie może) 
który wezwawszy Cię w ciężkiej potrzebie, nie otrzy
małby od Ciebie pomocy 3). 

I pobożnego Ludwika Bloziusza, który twierdzi 
stanowczo: że prędzej niebo i ziemia się zapadną, 
aniżeliby Marya miała nie wyratować tego który na 
szczere pomocy Jej wzywa'1). 

Zaś święty Anzelm pobudza nas do jeszcze większej 
ufności, przydając że gdy uciekamy się do tej miłoś
ciwej Matki, nietylko wątpić nie powinniśmy że nam 
nie odmówi Swojej opieki, lecz niekiedy rychlej wy
słuchani zostaniemy, aniżeli wzywając przenajświęt
szego imienia Jezus Zbawcy naszego 5). Co znaczy: 
że jeżeli łatwiej dostępujemy zbawienia uciekając się 
do Matki, aniżeli uciekając się do Jej boskiego Syna, 
to nie dlatego żeby Marya większą od Niego posiadała 
władzę, wiemy bowiem że Pan Jezus jest jedynym 
Zbawcą naszym, że On jeden zasługami Swojemi 
otrzymał nam i otrzymuje zbawienie, lecz uciekając 
się do Chrystusa Pana Odkupiciela naszego i Sędziego 
do którego jak wiadomo należy karać niewdzięczników, 
może nam zabraknąć ufności, potrzebnej do tego 
aby modlitwy nasze wysłuchanemi zostały. Gdy tym
czasem udając się do Maryi, której jako Matki miło-

1) omnipotentem Tnam opem. — 2) Vit. s. Teoph. — 3) De As-
sum. ser. 1. — 4) Consol- pass- c. 35. —5) De excel. V. c. 6. 

8* 
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sierdzia jedynem zadaniem jest litować się nad nę w 

naszą, i jako Obronicielki naszej bronić nas, zdaje 
się, że ufność nasza powinna być i zupełniejszą i ni-
czeni zachwiać się niedającą. 

Zresztą zwróćmy uwagę na to co powiada Nicefor: 
O wiele rzeczy, pisze on, prosi się Boga i nie otrzy
muje się tego; prosi się otóż samą Maryą, i otrzymuje 
się. Jakże się to dzieje? Dzieje się to wcale nie dla
tego, żeby Marya była potężniejszą od Boga; lecz że 
spodobało się Bogu tak dalece Ją uczcić, żeby modli
twy nasze Jej pośrednictwem poparto, były najsku
teczniej szemi. Co Sam Pan Jezus przyrzekł świętej 
Brygidzie. Czytamy w jej objawieniach, że razu pe
wnego usłyszała Pana Jezusa w te słowa przemawia
jącego do Swej najdroższej Matki: „Matko,proś Mnie 
o co chcesz tylko, każda prośba Twoja wysłuchaną 
zostanie." I przydał: „Bądź pewną że każdy wzywa
jący w imię Twoje Mojego miłosierdzia, chociażby 
największym był grzesznikiem, byle miał chęć poprawy 
łaski dostąpi." 1). Toż samo miała sobie objawionem 
i święta Gertruda. Słyszała jak Zbawiciel mówił do 
Maryi, że Swoją wszechmocnością udzielił Jej tej 
władzy, że raoże dopełniać największego miłosierdzia 
nad wszystkimi grzesznikami którzy Ją wzywać będą, 
a dopełniać takowego najzupełniej, według upodobania 
własnego 2). 

Tak tedy niech każdy % wielką ufnością wzywając, 
tę Matkę miłosierdzia, powtórzy za świętym Augusty
nem: „Pomnij o! najlitościwsza Panno Maryo! iż od 
wieków nie słyszano, aby, kto pod Twoją ucieka się 
opiekę, został opuszczonym". Wybacz mi więc co po-

1). Bevel. I. 1. c. 50. — 2). In sign. m. c. 53. 
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wiem o! Pani moja! że co do mnie, nie chcę być 
pierwszym z tych nieszczęsnych, któryby uciekając 
się pod Twoją obronę, został opuszczonym. 

P r z y k ł a d . 

Święty Franciszek Salezy, jakto dowiadujemy sip 
z jego Żywotu, doznał bardzo wyraźnie skuteczności 
modlitwy świętego Augustyna, którąśmy dopiero przy
toczyli. Mając lat siedmaaście mieszkał w Paryżu, 
gdzie słuchał wyższych nauk, a gdy nie ostygając 
w pobożności, coraz większy czynił w miłości Boga 
postęp i niebieskich zażywał pociech, spodobało się 
Panu Bogu dla lepszego oczyszczenia duszy jego i ści
ślejszego zjednoczenia z Sobą, dopuścić aby szatan 
wbił go w przekonanie, że cokolwiek czyni było to 
na próżno, gdyż już w wyrokach boskich był wska
zanym na potępienie. Co przy tern pokusę tę uczyniło 
silniejszą i tern dotkliwszą dla świętego młodzieńca, 
to że towarzyszyły jej oschłości i wewnętrzne ciemności 
które w tejże porze do tego stopnia go ogarnęły, że 
wszelkie najbardziej pocieszające myśli o dobroci Bo
żej, nie miały żadnego przystępu do serca jego. Nie
pokój takowy i utrapienie doszły w końcu do tego 
stopnia, że oddziałało to na stan jego zdrowia; stra
cił apetyt, sypiać nie mógł, odstąpiła go zwykła mu 
wesołość, i znikła nawet świeżość jego młodzieńczego 
oblicza; tak że litość brała patrzeć na niego. W ciągu 
tej* okropnej burzy, Święty o niczem innem nie myślał 
o niczem innem nie mówił, jak o tern co go tak ciężko 
trapiło. „Będę więc, powtarzał boleśnie, pozbawionym 
na wieki łaski Boga mojego, który przed tćm bj*ł 
dla mnie tak łaskawym i słodkim! O! Miłości! o Pię-
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kności, której całe serce moje oddałem! już tedy nie 
dano mi będzie cieszyć się Tobą? O! przenajświętsza 
Matko Boga mojego, najpiękniejsza z córek Jerozo
limskich! więc Cię ^nigdy oglądać nie będę na tam
tym świecie? O! moja Pani, jeśli tedy nie mam wpa
trywać się w przecudne oblicze Twoje w niebie, nie 
dopuszczaj przynajmniej żebym miał bluźnić i prze
klinać Cię w piekle." I takie to były serdeczne skargi 
tej duszy strapionej, pełnej miłości Boga i Maryi. 

Pokusa trwała miesiąc przeszło; lecz nakoniec, 
raczył Pan Bóg uwolnić go od niej, za pośrednictwem 
Pocieszycielki wszystkich ludzi, przenajświętszej Panny 
której już nasz Święty poślubił był czystość, i w któ
rej jak mawiał, złożył wszelkie swoje nadzieje. Pewnego 
wieczora wracając do mieszkania, zaszedł do kościoła 
i ujrzał tam tablicę przybitą na murze, a przypatrując się 
jej , odczytał wypisaną na niej modlitwę świętego 
Augustyna: Pomnij, o! najlitościwsza Panno Maryo, 
i& od wieków nie słyszano, aby kto pod Twoją ucieka 
się opiekę, został opuszczonym. W tejże chwili upadł
szy na kolana przed ołtarzem Matki Bożćj, z wielką 
gorącością ducha odmówił tę modlitwę, ponowił ślub 
czystości, przyrzekł codziennie odmawiać koronkę 
i temi słowy zakończył: „Pani najdroższa! bądź Obro-
nicielką moją przed Synem Twoim, do którego nie 
mam odwagi przystąpić. O! Matko moja, jeśli nie
stety! nie mam miłować" Boga mojego na tamtym, 
świecie, chociaż wiem jakiej miłości jest godzien, wy
jednaj mi to przynajmniej, abym w tern życiu kochał 
Go z całćj duszy; o tę łaskę Cię proszę i spodziewam 
się Jej od Ciebie." W ten sposób przemówiwszy do 
przenajświętszej Panny, poruczył się miłosierdziu Bo-
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żemu, zdając się zupełnie na wolą Bożą. Lecz zale
dwie modlitwę tę ukończył, a oto w tejże chwili ta 
miłościwa Matka jego, uwolniła go od pokusy, która 
go dręczyła. Odzyskał niezwłocznie pokój wewnętrzny 
a z nim i zdrowie; i odtąd miał zawsze serdeczne 
nabożoństwo do Matki Bożej, której chwałę przez całe 
życie głosił gorliwie i w kazaniach i w dziełach które 
pozostawił. 

M O D L I T W A . 

O! Matko Boga, Królowo Aniołów i Nadziejo wszy
stkich ludzi! wysłuchaj jednego z nich wzywającego 
Cię i uciekającego się do Ciebie. Otom teraz u nóg 
Twoich. Ja nędzny niewolnik piekła, poświęcam się 
Tobie na zawsze jako sługa Twój, i ofiaruję się na 
usługi Twoje i na oddawanie Ci czci najgłębszej przez 
całe życie moje. Wiem dobrze że zaszczytu Ci nie 
przynoszą uwielbienia takiego jak ja przewrotnego 
nikczemnika, który tyle razy obrażał Pana Jezusa 
Syna Twojego a swojego Odkupiciela; lecz jeśli, acz
kolwiek niegodnego, przyjmiesz mnie za Swojego 
sługę, przemieniając i czyniąc, za Twojćm pośredni
ctwem, godnym tego, sam taki czyn Twojego miło
sierdzia przyniesie Ci chwałę, której nie mógłby w ża
den sposób przyczynić Ci taki jak ja nędznik. Przyjm 
mnie więc o! Matko moja a nie odrzucaj. Dla odszu
kania to owieczek zaginionych, zestąpił Syn Boży 
z nieba na ziemię; dla zbawienia ich stał się Synem 
Twoim, i Ty byś miała wzgardzić jedną z tych bie
dnych owieczek uciekających się do Ciebie aby zna-
leść Jezusa? Już należność za moje zbawienie jest 
wypłaconą; już Zbawca mój wylał krew Swoją za 
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mnie, tę Krew która wystarcza na odkupienie światów 
niezliczonych; idzie teraz oto tylko abym i ja z już 
nabytych skarbów korzystał, co właśnie od Ciebie za
leży o! Dziewico błogosławiona! Tak jest jak powiada 
święty Bonawentura: zbawić możesz kogo tylko 
zechcesz, a więc o! Pani moja, wesprzyj mnie; naj-
miłościwsza Matko! zbaw mnie. Oto w Twoje ręce 
oddaje całą duszę moją, i dozwól żebym tak się wy
raził: pamiętaj żebyś ją zbawiła. O! zbawienie wzy
wających Ciebie, powiem jeszcze wraz ze świętym 
Bonawenturą, o! Zbawienie wzywających Ciebie, zbaw 
mnie. 

§-IL 
Jak przemożną jest Marya w bronieniu 

wzywających Jej przeciw napaściom szatana. 
Przenajświętsza Panna nie jest Królową tylko 

nieba i wszystkich Świętych, lecz jest i Władczynią 
piekieł i szatanów, nad którymi odniosła tryumf bo
haterstwem cnót Swoich. Na samym początku świata, 
Pan Bóg zapowiedział wężowi piekielnemu zwycięztwo 
i władzę jaką Królowa nasza otrzyma nad nim; 
a było to wtedy, gdy Stwórca oznajmił kusicielowi, 
że przyjdzie na świat N i e w i a s t a , która go po
gromi: Połoze nieprzyjaźń między tobą a NIEWIASTĄ; 
Ona zetrze głowę twoja *). ' 

Bo jakaż to w istocie niewiasta była tą Niewiastą 
wrogą wężowi, jeśli nie Marya, która Swoją przecu
dną pokorą i świętością życia, zwyciężała goinaza-
wsze zgnębiła jego potęgę? Tego naucza nas święty 

1) Gen. 3. 15. 
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Cypryan ' ) , a po nim wielu innych pisarzy kościel
nych. Matka-to Pana naszego Jezusa Chrystusa, po
wiada on, w niewieście onej przyrzeczoną nam jest. 
I zwraca uwagę na to: że Pan Bóg nie przemawia 
tu w trybie teraźniejszym k ł a d ę , lecz w przyszłym 
p o ł o ż ę . A dlaczego? Oto aby dać poznać, że tą 
zwycięzką Niewiastą nie miała być Ewa, wtedy ży
jąca, lecz miała nią być inna niewiasta z niej pocho
dząca a przenajświętsza, przydaje święty Wincenty 
Fereriusz, przynosząca światu większe dobro jak to 
które utracili pierwsi nasi rodzice 2) . Marya więc jest 
ona niewiastą mężną, która zwyciężyła szatana i zgnio
tła mu głowę, zgnębiając jego pychę, jak Sam Stwór
ca zapowiedział: Ona zetrze głowę twoja. Niektórzy 
powątpiewają, czy słowa te odnoszą się do przenajświę
tszej Panny czy do Pana Jezusa, gdyż w wykładzie 
Biblii przez Siedmdziesięciu znajduje się wyraz O n 
zamiast O n a ; lecz w wydaniu naszem zwanem 
W u l g a t a , które to wydanie jest jedynie zatwier
dzone przez Sobór Trydencki, stoi wyraźnie O n a 
a nie O n , i w takiem znaczeniu biorą ten ustęp 
Święty Ambroży, święty Hieronim, święty Augustyn, 
święty Jan Złotousty i wielu innych. Cokolwiekbądź, 
nie masz wątpliwości, że albo Syn zwyciężył Lucyfera 
przez Matkę, ale Matka zwyciężyła go potęgą Swego 
Syna, tak, że ten duch pyszny, ujrzał się, zgrzytając 
od złości zębami, pognębionym u nóg tej błogosła
wionej Dziewicy, powiada święty Bernard, i podobnie 
jak jeniec wzięty w niewolę na prawach wojennych, 
skazanym jest na zawsze na uległość rozkazom na-
szśj Królowej3). Święty Bruno powiada: że Ewa 

J) Test. 1- 2. c. 9. — 2) Ser. do Conc. V. M. — 3) In sign. magu. 
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ulegając namowom węża, przyniosła nam śmierć 
i ciemnotę; a Marya, zgnębiwszy szatana, obdarzyła 
nas życiem i światłością *). I przenajświętsza Panna 
w taki sposób uwięziła naszego wroga, że odtąd naj
mniejszej szkody zadać on nie może tym, którzy 
wiernie Jej służą. 

Eyszard od świętego Wawrzyńca stosując do Ma
ryi ten ustęp Przypowieści Salomonowych: Ufa 
w niej serce męża jej, a korzyści mu nie zabraknie 2), 
tak to tłomaczy: Gdyż wszyscy ci, powiada, których 
Marya Swojemi modlitwami, zasługami i przykładami 
wyzwala od szatana, stają się k o r z y ś c i ą , to jest 
własnością Ducha - Świętego Jej niebieskiego Oblu
bieńca 3). Pan Bóg złożył w ręce Maryi serce Jezusa, 
aby starała się rozbudzać w ludziach miłość ku temu 
sercu Bożemu, a jestto myśl ojca Korneliusza a La-
pide. Owóż tym sposobem nie zabraknie korzyści Bo
gu, to jest dusz zbawionych, bo Go Marya obdarza 
temi wszystkiemi, których przemożną opieką Swoją wy
zwala od piekła. 

Wiadomo, że palma jest godłem zwycieztwa, dla 
tego Królowa nasza umieszczoną została na wynio
słym tronie wobec wszystkich mocarzy, jakby palma, 
oznaka zwycieztwa zapewnionego wszystkim ucieka
jącym się pod Jej opiekę. Można więc uważać jakby 
z ust Jej wychodzące te słowa Pisma Bożego: Wy
wyższyłam się jako PALMA w Kades 4), a to dla obro
ny waszej, przydaje błogosławiony Albert wielki. 
Jakoby mówiła: „Dziatki moje, gdy naciera na was 
nieprzyjaciel, uciekajcie się do mnie; popatrzcie na 

1) De B. V. ser. 2..— 2) Przyp. 31. 11. — 3) De laud. B. M. I. 6. 
4) Ekli. 24. 18. 
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mnie i nabierzcie odwagi, bo we mnie znajdziecie 
obronę i zwycięztwo". — Ucieczka więc do Maryi 
jest najpewniejszym środkiem do przezwyciężania 
wszelkich napadów piekielnych. Albowiem panuje Ona 
powiada święty Bernardyn Seneński, nawet nad pie
kłem; Władczynią jest nawet szatanów; Ona ich 
odgania i gromi1). Powiedziano też o Maryi, że dla 
mocy piekielnych jest straszną jakby najsilniej
sza armia: Ogromna jak wojska postawione w szyki 
bojowe2), albowiem przedziwnie s z y k u j e Swoią 
potęgę, Swoje miłosierdzie i Swoje za nas do Boga 
modlitwy, aby pogromić Jej i zbawienia naszego 
wrogi, i ratować sługi Swoje wzywające Jej wszech
mocnej pomocy w chwili doznawanych pokus. 

Ja jako winne drzewo, wypuściłam wdzięczną won
ność 3), powiada w Jej imieniu Duch-Święty. Owóż, 
robi tu uwagę święty Bernard, że jak utrzymują iż 
podczas gdy winne latorośle kwitną, wszystkie gady 
się chowają4), tak szatani uchodzą od tych dusz 
szczęsnych, w których czują wonność nabożeństwa 
do Maryi. Jest Ona porównaną także do cedru: 
Jako cedr wywyższona jestem na Libanie 5 ) ; a to nie 
tylko dlatego że jak cedr nie podpada zepsuciu, tak 
i Marya była wolną od grzechu, lecz i dlatego także 
powiada Kardynał Hugo rozbierając te słowa Pi
sma Bożego, że jak od woni cedru uciekają węże, tak 
świętość Maryi odgania szatanów. » 

Arka przymierza zapewniała Izraelitom zwycięztwo. 
Do niej się uciekał Mojżesz gdy chciał rozproszyć 
nieprzyjaciół: Gdy wznoszono to górę Arkę, mówił 

1) Pro fest. B. M. ser. 3. — 2) Pies. 6. 3. — 3) Ekle. 24. 23. — 
4) In Cant. ser. 60. — 5) Ekle. 24. 17-
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Mojżesz: powstań Panie, a rozproszą sie nieprzyja
ciele l). W ten sposób runęły mury Jerychąckie, w ten 
sposób pobici zostali Filistynowie: Była tam bowiem 
Arka Boża 2). Owóż, wiadomo że Arka święta była 
obrazem Maryi. Jak w Arce zawierała się Manna, po
wiada ojciec Korneliusz, tak w Maryi zawierał się 
Jezus, którego obrazem była Manna; i za pośredni
ctwem to tej Arki dostępujemy zwycięztwa nad nie
przyjaciółmi, których i ziemia i piekło przeciw nam 
uzbraja. To też święty Bernardyn Seneński twierdzi, 
że gdy Marya, ta Arka Nowego Testamentu, wynie
sioną została do godności Królowej niebieskiej, potęga 
piekła została zwyciężoną i podkopaną 3). 

O! jak na samo wspomnienie Maryi, jak na potę
żne imię Maryi drżą szatani! woła święty Bonawen
tura. Tenże święty, wrogów duszy naszej porównywa 
do tych o których Hiob wspomina w jednym z ustę
pów księgi swojej: Podkopują w ciemności domy; 
lecz jeśli sie prędko okaże Zorza, mają Ją za cień 
śmierci 4). Złodzieje wśród nocnych ciemności wcho
dzą do domów aby je rabować; lecz skoro z okaza
niem się zorzy dzień nastaje, uchodzą, jakby ujrzeli 
obraz śmierci im grożącej. Zupełnie toż samo dzieje 
się z szatanami, powiada święty Bonawentura: wcho
dzą do domu duszy naszej wśród nocy nieświadomości. 
Lecz skoro w duszy jakiej zaświta łaska i miłosier
dzie Maryi, rozpraszają się- cienie za nadejściem tej 
ślicznej Zorzy, a złe duchy uchodzą, jak uchodzą lu
dzie przed widmem śmierci5). O! szczęśliwy kto w wal-

1) Num. 30. 35. — 2) Reg. 14. 18. — 3) Pro. fest. B. M. ser. 12.— 
4) Job. 24. 16. — 5) Spec. B. M. lec. 3. 
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kach jakie staczać musi z piekłem, wzywa przenaj
świętszego imienia Maryi. 

Stwierdza to wszystko jedno z objawień jakie miała 
święta Brygida, a w którern powiedział jej Anioł, że 
Pan Bóg obdarzył przenajświętszą Pannę tak wielką 
potęgą nad wszystkimi szatanami, że ilekroć który ze 
sług Jej będąc przez nich napadnięty, wzywa Jej 
pomocy, za najlżejszem skinieniem tej błogosławio
nej Dziewicy, uchodzą oni przerażeni; bo woleliby 
większych mąk w piekle doznawać, aniżeli ulegać wła
dzy przenajświętszej Panny ]). 

Duch-Swięty wychwalając Maryą, Swoją przeczystą 
Oblubienicę, powiada że jako lilia rosnąca pomiędzy 
cierniami, tak Ona jaśnieje pomiędzy innemi dziewi
cami: Jako lilia miedzy cierniami, tak przyjaciółka 
moja pomiędzy córami2). A Korneliusz robi o tem 
ustępie następującą uwagę: Jak lilia jest lekarstwem 
przeciw ukąszeniom węża i przeciw truciznom, podo
bnież wezwanie Maryi jest szczególnem środkiem 
do przezwyciężania wszelkich pokus, a głównie zmy
słowych, jakto powszechne doświadczenie stwierdza. 

Święty Jan Damasceński tak przemawiał do Maryi, 
a ktokolwiek ma szczęście służyć tej wielkiej Królowej 
może toż samo powtórzyć: O! Boża Eodzicielko! po
kładając niezachwianą w Tobie nadzieję, nie zginę; 
pod obroną Twoją natrę na nieprzyjaciół moich 
a zasłaniając się od nich jakby puklerzem Opieką 
Twoją, nie wątpię że ich zwyciężę 3). Znany pomiędzj^ 
Ojcami Greckimi świątobliwy i uczony mnich Jakób, 
tak się wyraaża dziękując Bogu za obdarzenie nas 
opieką Maryi: Tyś nam Ją dał, za Zbroję najdziel-

1) Ser. Ang. c. 20. — 2) Pies. 22. — 3) In ann. Dei Geni. 
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niejszą jaka być może, i za niechybny zadatek zwy-
cięztwa *). 

Czytamy w Starym Testamencie, że Pan Bóg wiódł 
Swój naród wybrany z Egiptu aż do ziemi obiecanej, 
w dzień przewodnicząc mu kolumną z obłoku, a w nocy 
kolumną ognistą: We dnie w słupie óbłohu, a w nocy 
w słupie ognistym 2). Eyszard od świętego Wawrzyńca 
powiada, że ta cudowna kolumna już to obłokowa 
już ognista, była obrazem Maryi i dwoistego rodzaju 
miłościwej pomocy jakiej nam Ona udziela: jako Obłok 
zasłania nas od płomieni Sprawiedliwości boskiej, 
a jako Ogień i Światło od szatanów, rozświecając 
przed nami tę drogę z której chcą oni nas sprowa
dzić3). Albowiem jak wosk topnieje od ognia, po
wiada święty Bonawentura, tak szatani tracą swą 
siłę i możność szkodzenia duszom tych, którzy zaw
sze mają na pamięci imię Maryi, którzy wzywają Ją 
pobożnie, a przytem starają się Ją naśladować4). 

O! jak drżą szatani, pisze święty Bernard, byle 
posłyszeli wyrzeczone imię Maryi5). Obawiają się 
Królowej niebieskiej, przydaje Tomasz Akempis, 
i posłyszawszy wyrzeczone Jej imię, uchodzą jakby 
przed ogniem, którego światłości znieść nie mogą. 
A jak ludzie padają z przerażenia, gdy blisko nich 
uderza piorun, tak szatani pogromieni zostają, sa
mem wezwaniem imienia przenajświętszej Panny 6). 

I ileż to świetnych zwyoięztw odniesionych zostało 
nad tymi wrogami zbawienia ludzkiego, przez sługi 
Maryi, jedynie mocą Jej przenajświętszego imienia! 
W tento sposób zwyciężał ich święty Antoni Padew-

1) Ora. in Nati. deip. — 2) Exod. 13. 21. — 3) De laud. B. M. L— 
4) Spec. B. V. tect. 3. —5) Apud. Lyr&c. Tris. Mar. 1. —6) Ad 
uovit. Ser. 23. 
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ski, błogosławiony Henryk Suzo, i tylu innych miło
śników Maryi! Dowiadujemy się ze sprawozdań misyo-
narzy Japońskich, że razu pewnego, w krainie tej, 
pewnemu chrześcijaninowi wielki tłum szatanów oka
zał się pod postacią zwierząt drapieżnych, strasząc 
go i grożąc. Lecz on rzekł do nich: „Nie mam broni 
którejbyście się ulękli; jeśli Najwyższy zezwala na to, 
czyńcie ze mną co się wam spodoba; na obronę moją 
wezwę tylko słodkie imiona Jezusa i Maryi." A zale
dwie wyrzekł te słowa, zaledwie brzęk tych potężnych 
imion wstrząsł powietrzem, a oto rozwarła się ziemia 
i duchy przeklęte w tejże chwili wrzuciły się w prze
paść *). Święty Anzelm twierdzi z własnego doświad
czenia, że wiele osób które znał i które mu to po
wiadały, odrazu uwolnionych zostało od grożących 
im niebezpieczeństw, przez samo wezwanie imienia 
Maryi2). 

Jak chwalebnem i przecudnem jest imię Twoje 
o! Maryo! Ci którzy pamiętają o tern żeby je wymó
wić w chwili śmierci, niczego obawiać się nie powinni 
chociażby całe piekło na nich nacierało. Szatani bo
wiem skoro posłyszą wyrzeczone imię Maryi, wnet 
duszę odstępują. Tak przemawia święty Bonawentura, 
i przydaje że mniejszą obawę obudzą w zabierających 
się do walki widok nieprzeliczonego mnóstwa uszyko
wanych do boju nieprzyjaciół, aniżeli w duchach pie
kielnych wyrzeczenie imienia Maryi i wezwanie Jej 
obrony3). O! Dziewico przemożna! powiada święty 
German, za samem wezwaniem imienia Twojego, Ty 
bezpiecznymi czynisz sługi Twoje, od wszelkiej na
paści wrogów 4). 

1) Lyraeus ut supra.—2) De excell. V. c. 6 .-3) Spec. B.V. lec. 3.— 
4) De zona Deip. 
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O! gdyby chrześcianie, w chwilach gdy pokusy na 
nich nacierają, nie omieszkiwali wzywać z ufnością 
imienia Maryi, nie masz wątpliwości że nie zgrzeszy
liby nigdy. Tak jest, powiada błogosławiony Alan, 
nie zgrzeszyliby nigdy: skoro bowiem grom tego imie
nia przenajświętszego uderza, szatani uchodzą, i byłem 
wymówił: Zdrowaś Maryaldrży piekło całe fj. Nie
bieska Królowa raczyła objawić świętej Brygidzie, że 
nawet co do grzeszników najbardziej zrozpaczonych, 
najbardziej oddalonych od Boga, najbardziej opano
wanych przez szatana, ci wrogowie piekielni odstę
pują ich, skoro słyszą wzywających pomocy tego 
wszechmocnego imienia, a ze szczerą chęcią poprawy. 
Lecz przydała, że jeśli dusza grzeszna nie poprawia 
się, i przez żal nie uwalnia się od grzechu, zaraz 
szatani wracają do niej i znowu ją opanowują: Wra
cają do niej, są słowa objawienia, chyba że jakaż-
kolwiek poprawa nastąpiła 2), 

Przykład. 
W klasztorze Eeichenberskim w Bawaryi, mieszkał 

kapłan należący do zgromadzenia Kanoników regu
larnych, nezwiskiem Arnold, który miał wielkie nabożeń
stwo do przenajświętszej Panny. Blizkim będąc śmierci 
przyjął Sakramenta święte, i zwoławszy braci, prosił 
aby go nie odstępowali w ostatnich jego chwi
lach. Zaledwie to wyrzekł, a oto dostał drżenia na 
wszystkich członkach; oczy przewracał, zimny pot' 
lał się z niego, i rzekł z przerażeniem: „Czy widzicie 
szatanów usiłujących porwać mnie do piekła? Bracia, 
wzywajcie dla mnie ratunku Maryi, ufam że mi da 

1) De Psalt p. 4. c. 30. — 2) Rev. 1. 1. c. 9. 
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odnieść zwycięztwo." Na te słowa obecni zaczęli od
mawiać Litanię do przenajświętszej Panny, a gdy 
przyszli do słów: Swirta Maryo módl sie za nim, 
umierający rzekł: „Powtarzajcie, powtarzajcie imię 
Maryi; bom już przed trybunałem Bożym." Co powie
dziawszy zamilkł na chwilę, a potem przydał: „Prawda 
żem się tego dopuścił, alem za to pokutował." 
I zwracając się do Matki Bożej zawołał: „O! Maryo, 
uratuję się jeśli mi na pomoc przybedziesz." Nastę
pnie szatani jeszcze natarli na niego, lecz się im obro
nił, modląc się do Pana Jezusa ukrzyżowanego 
i wzywając Maryi. Tak przebył noc całą. Nakoniec 
nad rankiem, Arnold z obliczem rozjaśnionem zawołał 
radośnie: „Marya moja obrouicielka, moja Ucieczka, 
wyjednała mi przebaczenie i zbawienie." Następnie 
patrząc w przenajświętszą Pannę która wzywała go 
aby szedł za Nią, rzekł: „Idę Pani moja, idę" i uniósł
szy się trochę na łóżku jakby chciał powstać, skonał 
spokojnie. Chociaż ciałem nie mógł pójść za Maryą, 
mamy nadzieję że dusza jego poszła za Nią do kró
lestwa wybranych.1). 

M O D L I T W A . 

Oto u stóp Twoich o! Nadziejo moja Maryo! 
oto biedny grzesznik, który nie raz jeden, z wła
snej winy, stał się niewolnikiem piekła. Wyznaję, żem się 
dał zwyciężyć szatanowi przez to , żem sio nie 
uciekał do Ciebie, któraś jest ucieczką moją. Gdy
bym zawsze był uciekał sio do Ciebie, gdybym Cię 
był wzywał, byłbym nigdy nie zgrzeszył. Teraz 
ufam, o! najdroższa Pani moja! że dzięki Twojej 

1). Ludę wig. Chroń. Reichens; an. 116G. 
9 
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pomocy, wydobyłem sic z rąk szatanów i że Pan 
Bóg mi przebaczył: wszakże lękam sic, żebym 
znowu nie popadł w ich więzy. Wiem, że nieprzy
jaciele moi nie stracili nadziei pobicia mnie powtór
nie, i że już gotują mi nowe napaści i nowe po
kusy. O! Pani i Ucieczko moja! ratuj ranie; weź 
mnie pod Twoją obrono, nie dopuszczaj, abym 
znów został więźniem. Wiem, że mnie wspierać 
bodziesz, i że udzielisz mi zwycięztwa, ile razy 
Cie za wezwę; lecz jednej rzeczy się obawiam: oba
wiam się, żebym w chwilach pokusy nie zapomniał 
o Tubie, i nie zaniecha! uciec się do Ciebie. A więc 
o! Panno przenajświętsza! łaska o którą błagam, 
którą pragnę otrzymać od Ciebie jest: żebym za
wsze pamiętał o Tobie; a zwłaszcza w walkach, 
jakie przyjdzie mi staczać, spraw abym wzywał 
Cię jak najczęściej mówiąc: Maryo ratuj mnie; ra
tuj mnie Maryo! — A gdy nakoniec nadejdzie chwila 
ostatniej mojej walki z piekłem, w godzinie śmierci 
mojej, o! Pani moja, wtedy najpotężniej mnie wspie
raj, i Sama pobudź mnie do jak najczęstszego wzy-
wania Cię, jeśli nie usty to przynajmniej sercem, 
abym umierając z przenajsłodszem imieniem Twojem 
i Twego boskiego Syna Jezusa na ustach, dostał 
się do nieba, i u stóp Twoich wielbił Was tam 
i chwalił na wieki. Amen. 
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ROZDZIAŁ V. 

Ad te su-ypiraTAus, gementes et flent^s 
in hac lacryniarum valle. 

Uo Cithie wzdychamy, jccząc i pła
cząc na tej te dolinie. 

Marya Pośredniczką naszą. 
§• I. 

Jak potrzebne nam do zbawienia pośre
dnictwo Maryi. 

Wzywać Świętych i modlić się do nich, a zwła
szcza do Królowej wszystkich Świętych Maryi, aby 
nam wyjednywali łaskę Bożą, jest rzeczą ww tylko 
godziwą, lecz pożyteczną i świętą. Jest to prawdą 
wiary orzeczoną przez soboiy przeciw karerzom, któ-
rzy naganiają wzywanie Świętych, jako rzecz uwłacza
jącą Chrystusowi Panu, jedynemu Pośrednikowi na
szemu. Jeśli Prorok Jeremiasz po śmierci modli 
się za Jerozolimę x ) ; jeśli starcy, o których mowa 
w Objawieniach świętego Jana, przedstawiają Bogu 
modlitwy świętych2); jeśli Piotr Apostoł przyrzeka 
uczniom swoim pamiętać o nich przed Bogiem po 
zejściu z tego świata3); jeśli święty Szczepan modli 
się za swoich prześladowców4); jeśli święty Paweł 
modli się za swych towarzyszy i przyjaciół5); sło-
wem jeśli Święci mogą modlić sio za nas, dla czego-
byśmy nie mogli prosić ich, by się za nami wsta
wiali ? Święty Paweł polecał się modlitwom uczniów 
swoich: Módlcie się za nasil). Święty Jakób nakazuje 
wiernym, aby jedni za drugich się modlili: Módlcie 
się nawzajem, abyście byli zbawieni7). Możemy więc 
i my tożsamo czynić. 

1). 2. Macliab. 153. — 2). Obj . «. 8. — 3). 2. Piotr . 1. 15. — 4) . Dz i e 
7. 59. — 5). D z i e . 27. 24. — C). 1. Tes . 5. 25. — 7). J a k . 5. lfi. 

9* 
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Ze Pan Jezus jedynym jest Pośrednikiem naszym 
w porządku sprawiedliwości ? ze On jeden otrzymał 
nam Swemi zasługami pojednanie z Bogiem, któż 
temu przeczy? Lecz z drugiej strony, bezbożnością 
jest zaprzeczać, żeby Pan Bóg nie miał upodobania 
w uzielaniu nam łask Swoich przez wzgląd na pośre
dnictwo Świętych, a zwłaszcza przenajświętszej Maryi 
Panny, Matki Zbawiciela, Którą boski Syn Jej tak 
bardzo pragnie mieć umiłowaną, czczoną i wielbioną 
od wszystkich. Któż nie wie o tern, że cześć odda
wana mutkom, spływa na ich dzieci? Chwata synów, 
rodzice ich {). To też powiada święty Bernard: Bądź 
pewnym że nie uwłaczasz wcale Synowi wychwalając 
Matkę, gdyż im więcej uwielbiasz Matkę, te'm większa 
ztąd chwała Synowi 2). Toż samo powiada święty Il
defons : Spływa na Syna cześć, jaka się oddaje Ma
tce; hołduje się Królowi uniżenie służąc Królowej3). 
Jakoż, nie masz najmniejszej wątpliwości, że zasługom 
to Chrystusa Pana zawdzięcza Marya wyniesienie 
Swoje do szcz3-tu godności Pośredniczki naszego zba
wienia, a Pośredniczki nie w porządku sprawiedliwo
ści, lecz w porządku miłosierdzia i wstawiennictwa. 
Tak właśnie nazywa Ją święty Bonawentura: Marya 
jes t , pisze on, najmiłościwszą Pośredniczką naszego 
zbawienia Ą). A święty Wawrzyniec Justinian tak się 
wyraża: Jakżeby nie miała być ł a s k i p e ł n ą Ta, 
która stała się Schodami do raju, Bramą niebieską, ■ 
między Bogiem a ludźmi najprawdziwszą Pośredni
czką. Verissima Mediatrix.h). 

1). Przy. 17. 6. — 2). De laud. B. M. hom. 4. — 3). De virginit. 
B. M. c. 12. — 4). Spec. B. M. lec. 9. — 5). Ser: in Ann. B. M. 
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Słuszną co do tego robi uwagę Suarez. Gdy pro
simy przenajświętszą Pannę o wyjednanie nam łaski, 
powiada on, nie czynimy tego z braku ufności w mi
łosierdzie Boże, leez z powodu nie ufania sobie 
samym, wiedząc jak dalece niegodni jesteśmy tego 
aby nas Pan Bóg wysłuchał. Polecamy się tedy Ma
ryi, aby Jej godność zastąpiła naszą niegod/.iwość *). 

Że przeto jest rzeczą pożyteczną i świętą uciekać 
się do pośrednictwa Maryi, wątpić o tćm mogą ci 
tylko, którzy się wyrzekają wiary. Lecz czego prócz 
tego chcemy tu dowieść, to że pośrednictwo Maryi 
jest nawet koniecznem, niezbednem, dla naszego zba
wienia: n i e z b ę d n e m , powiadam, nie bezwzglę
dnie, lecz według dokładnego teologicznego wyraże
nia m o r a l n i e , to jes t : że lubo w t e o r y i bez 
takowego pośrednictwa może dusza dostąpić zbawie
nia, to jednak w p r a k t y c e jestto jakby niemożli-
wem. I powiadam, że takowa niezbędność wypływa 
z woli i rozporządzenia Samego Boga, który chce, 
aby wszelkie łaski, jakich nam udziela, przechodziły 
przez ręce Maryi, według zdania świętego Bernarda, 
a które to zdanie już dziś uważać można za zdanie 
powszechne pomiędzy teologami i najuczeńszymi pi
sarzami Kościoła, jak je już takiem nazywa znakomi
ty i wielkiej powagi autor dzieła pod tytułem Królo
wanie Maryi. To utrzymują stanowczo Wega, Men-
dozza, Paciuchi, Segneri, Puariusz, Krasset, i bardzo 
wielu innych uczonych teologów, a nawet ojciec Xot:l 
Aleksander, tak znany przecież ze ścisłości w swoich 
orzeczeniach. On także twierdzi, że wolą jest Boga, 
abyśmy wszelkich łask Jego oczekiwali za pośredni-

1). De In. p . 2. ser. 3. — 



134 

ctwem Maryi 2) i na poparcie tego przytacza ów sła
wny ustęp świętego Bernarda: Taka jest wolą Boga, 
abyśmy wszystko mieli przez MaryęJ). Ojciec Kon-
tenson toż samo mówi, rozbierając słowa Pana Je
zusa wyrzeczone z krzyża do s'więtego Jana: Oto 
Matka Twoja2). Ustęp ten parafrazuje on w nastę
pujący sposób: Zbawiciel wyrzekłszy słowa te do 
ukochanego ucznia, zdaje się jakby mówił: „Nikt 
uczestniczyć nie będzie w zasługach krwi którą prze
lewam inaczej, jak za pośrednictwem Matki moje']. 
Eany moje są źródłami łask; lecz strumieniem, któ
rym jedynie one płynąć będą, jest Mary a. Janie, 
ulubiony uczniu mój, miłować cię będę w stosunku 
i według miary twojej synowskiej miłości ku Niej : t)". 

Zdanie to, że wszelkie łaski, jakie otrzymujemy 
od Boga, dostają się nam za pośrednictwem Maryi, 
nie podoba się wcale pewnemu tegoczesnemu autoro
wi 4). Lubo dowodzi on w sobie wysokiej pobożności 
i znakomitej nauki, w tern co napisał o prawdziwej 
i fałszywej pobożności, to jednak mówiąc o nabożeń
stwie do Matki Bożej, bardzo skąpym się okazuje, 
gdy idzie o to aby Jej nie odmawiać przywilejów, 
których nie wahają sie przyznawać Maryi tacy pisa
rze jak święty German, święty Anzelm, święty Jan 
Damasceński, święty Bonawentura, święty Antonin, 
święty Bernardyn Seneński, świątobliwy Opat Cełej-
ski, i tylu innych uczonych autorów, którzy najwy
raźniej utrzymują, że z powodów wyżej wyłuszczo-
nych, pośrednictwo Maryi, jest nietylko przydatnem, 

1). Epis. 30. in. eccus. Theol. — 2) De Aquael. — 3) Jan 19, 27.— 
4) Theol. ment. t. 2. I. 10. — 5) Mowa tu o sławnym pisarzu 
Kościelnym Muratorym. 
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lecz nawet niezbędnie potrzebnem. Ów autor powiada, 
że zdanie takowe, to jest , że Pan Bóg nie obdarza 
nas żadną łaską bez pośrednictwa Maryi, jest wyra
żeniem hyperbolicznem, przypuszczeniem tylko; wy
rażeniem przesadnem, które pod wpływem gorącosci 
ducha wymknęło się z ust niektórych Świętych; lecz 
że pojmując je właściwie, ma się to rozumieć jedynie 
w tern znaczeniu, żeśmy otrzymali przez Maryą Je
zusa, z którego następnie otrzymujemy wszelkie łaski. 
Błędem byłoby, przydaje on w końcu, sądzić że Pan 
Bóg nie może udzielić nam łask Swoich bez pośre
dnictwa Maryi, gdyż Apostoł !) powiada stanowczo, 
że jedynego Boga uznajemy i jedynego między Bo
giem a ludźmi pośrednika Chrystusa Pana. Tak tedy 
twierdzi autor, o którym mowa. 

Lecz, niech mi pozwoli, żebym mu na to odpo
wiedział tak jak sam mnie tego w dziele swojem 
nauczył, że co innego jest pośrednictwo w odno
szeniu do s p r a w i e d l i w o ś c i , a co innego po
średnictwo w odnoszeniu do m i ł o s i e r d z i a , dro
gą ■ zanoszonej prośby. Co innego jest powiedzieć, 
że Pan Bóg n i e m o ż e , a co innego że Pan Bóg 
n i e c h c e udzielić nam łask bez pośrednictwa Ma
ryi. Przecież wyznajemy to głośno, że Bóg jest 
źródłem wszelkiego dobra, i Posiadaczem najwyż
szym i samowładnym łask wszelkich, i że Marya 
jest tylko stworzeniem otrzymującym jedynie z ła
ski i dobroci Boga, cokolwiek otrzymuje. Lecz któż 
mógłby kiedy zaprzeczyć, że jest rzeczą i bardzo 
rozsądną i bardzo właściwą utrzymywać, że Pan 
Bóg, aby przymnożyć chwały tej najwznioślejszej 

1) Tym. 2. 5. 
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z istot wyszłych z rąk Jego , a którą za Jej życia 
na ziemi uczcił i umiłował więcej jak wszystkie 
inne ziemskie i niebieskie stworzenia, i którą wy
brał na Matkę Syna Swojego, Zbawcy nas wszy-
stkich, — że mówię Pan Bóg chce, aby wszelkie 
łaski przeznaczone dla dusz odkupionych przez Pa
na Jezusaj przechodziły i rozszafowywane zostawały 
przez ręce Maryi. Wyznajemy, że Chrystus Pan jest 
jedynym Pośrednikiem do sprawiedliwości boskiej, 
zasługami Swojemi otrzymującym dla nas zbawienie; 
lecz powiadamy że Marya jest Pośredniczką do mi
łosierdzia boskiego, i że chociaż wszystko co otrzy
muje , otrzymuje to przez zasługi Chrystusa Pana 
i na mocy prośby zaniesionej w imię Chrystusa 
Pana, to jednak, wszelkie łaski, o jakie prosimy, 
udzielane nam bywają drogą Jej pośrednictwa. 

I w tern nie masz z pewnością nic przeciwnego 
dogmatom wiary; wszystko odpowiada duchowi Ko
ścioła, który w publicznych modłach, zarwierdzonych 
jego władzą, poleca nam jakby bezustanne uciekanie 
sin do Matki Bożej, przez wzywanie Jej jako Uzdro
wienie chorych, jako Ucieczki grzeszników, jako Wspo
możenie wiernych, jako Zycie nasze i Nadzieja nasza 
i tym podobnie. Tenże Kościół święty w pacierzach 
kanonicznych przepisanych na jedną z uroczystości 
przenajświętszej Panny, stosując do Niej ustępy 
z ksiąg mądrości, daje "nam do zrozumienia, że 
w Maryi wszelkie nadzieje nasze pokładać powin
niśmy : We mnie wszelka nadzieja życia i mocy *), 
to jest wszelkiej łaski; We Mnie łaska tvszelkiej 
drogi i prawdy _2) jednem słowem zbawienia: Kto 

1) Ekii . 24. 25. — 2) Ek l i . 21 . 2;">. 
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Mnie znajdzie, znajdzie życie i zaczerpnie zbawienie 
od Pana1); i znowu że przez Nią możemy ustrzedz się 
grzechu: Którzy działają dla Mnie, nie zgrzeszą; 
i wreszcie przez Nią dostąpić życia wiekuistego: 
Którzy Mnie rozkwiecają; życie wieczne mieć bcdą 2). 
Co wszystko wyraża potrzebę, jaką mamy pośre
dnictwa Maryi. 

Zresztą, jest to zdanie stwierdzono mnóstwem teo
logów i Ojców świętych, a bezzasadnym jest, jakto 
uczynił wyżej wzmiankowany autor, utrzymywać że 
dla uwielbienia Maryi, dopuszczali się oni wyrażeń 
hyperboliczuych, i że z przesadą się wyrażali. Prze
sadzać i mówić hyperboiicznie, jestto poprostu roz
mijać się z prawdą, co nie wypada przypuszczać 
w Świętych, którymi kierowa! Duch Boży, będący 
Duchem Prawdy. A tu niech mi wolno będzie odstą
pić na chwilę od przedmiotu, dla wyrażenia mojego 
osobistego przekonania, a tern jest: że skoro zdanie 
jakowe przyczynia chwały przenajświętszej Pannie, 
a nie jest bez podstawy, byle ma się rozumieć nie 
sprzeciwiało się wierze, ani orzeczeniom Kościoła, ani 
prawdzie, nie podzielać takowego, a nawet zbijać je , 
z powodu że i zdanie przeciwne może także być pra-
wdziwem, jestto objawiać słabo nabożeństwo do Matki 
Bożej. Owoż, co do mnie, niechce być z liczby mają
cych mało nabożeństwa do przenajświętszej Panny, 
i nie życzyłbym sobie, żeby mój czytelnik był z tej 
liczby; wolę należyć do liczby tych którzy mocno 
i zupełnie wierzą w to wszystko, w co bez błędu 
można wierzyć o wielkich przywilejach Maryi, według 
uwagi opata Euperta, który do hołdów najmilej przyj-

1) P r z y p . 8. 35 2) — Ekl i . 24. 30. 
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mowanjTh przez Królowo niebieską, zalicza silną wiarę 
we wszystko co się przyczynia do tern większej Jej 
chwały. Zresztą powaga świętego Augustyna, gdyby 
nie było i innych, powinna odjąć nam wszelką obawę 
przebrania miary w uwielbianiu Maryi: on zaś upe
wnia, że cokolwiekbyśmy dla podniesienia czci Jej 
powiedzieli, będzie to zawsze za mało w porównaniu 
z tern na co Ona zasługuje, z powodu Swojćj godności 
jako Rodzicielka Boga. To te*ż w pacierzach kanoni
cznych i Mszach świętych na Jej cześć ułożonych, 
Kościół głosi Ją godną czci wszelkiej, z powodu że 
wydała na świat Zbawiciela: Błogosławionaś Ty i prze
najświętsza Maryo Dzieroico i wszelkiej chwały naj
godniejsza } albowiem z Ciebie się narodziło Słońce 
sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz *). 

Lecz wróćmy do naszego przedmiotu, i obaczmy 
co o tćra mówią Święci? Według świętego Bernarda, 
Pan Bóg napełnił Marya wszelkiemi łaskami, aby 
ludzie za Jej pośrednictwem, jakby przez wodociąg 
zaczerpywali wszelkie dobro ze źródła w Samym Bogu 
będącego. Przytćm tenże Święty robi wielkiej donio
słości uwagę. Jeśli, powiada on j>i'zed narodzeniem 
przenajświętszćj Panny, nie było na ziemi potoku 
łask którymby rozchodziły się onepo wszystkich duszach 
ludzkich, to dla tego że tego pożądanego Wodociągu 
jeszcze wtedy brakowało -). Marya w tym celu dana 
została światu, pisze on na innem miejscu, aby przez ' 
ten jakby Wodociąg łask, dary niebieskie ciągle spły
wały na nas. 

To też podobnie jak Holofernes, aby zmusić do 
poddania się mu miasto Betulię, kazał poprzerywać 

1) Antyf. in offic. Kati. B. V. U. — 2) De Aquaed. 
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wodociągi dostarczające mieszkańcom wodę, tak i szatan 
o ile to tylko jest w jego mocy, stara się ogołocić 
duszę z nabożeństwa do Matki Bożej; byle bowiem 
przerwał w niej ten zbawczy Wodociąg, łatwo inu 
już całą ją zdobyć. Dalej tak pisze tenże święty Doktór: 
Uważajcie przeto, dusze wierne, jak dalece chce Pan 
Bóg abyśmy z jaknajwiększem nabożeństwem i naj
serdeczniej czcili Maryą, uciekając się pod Jej opiekę 
zawsze i z ufnością, kiedy oto złożył w Niej pełność 
dóbr wszelkich, abyśmy odtąd cokolwiek mieć możemy 
nadziei, łaski i zbawienia, wiedzieli że wszystko to 
z rąk Jej" otrzymujemy *). Święty Antonin podobnież: 
wszelkie łaski, powiada, udzielone ludziom, dostają 
się do nich za pośrednictwem Maryi 2). 

Dla tego porównaną jest Ona do księżyca: albo
wiem, a są to słowa świętego Bonawentury, podobnie 
jak księż}Tc umieszczony pomiędzy ziemią a słońcem, 
pośrednicząc miedzy niemi, światło jakie odbiera od 
słońca roztacza po ziemi, tak i Boga Rodzica Dzie
wica, Królowa niebieska, między nami a Bogiem bę
dąc pośredniczką, promieniami łaski Bożej, Słońca 
wiekuistego, jakby odbijając je na Sobie, nas obdarza 
i oświeca 3). 

Dla tego także Kościół nazywa Ją Brama niebieską. 
Jakoż, według uwagi świętego Bernarda, podobnie 
jak każda łaska udzielona przez Króla, dostając się 
do jego poddanych, przejść musi przez bramę jego 
pałacu, tak żadna łaska nie spływa z nieba na ziemie 
inaczej, jak przez ręce Maryi4). A święty Bonawen
tura przydaje, że Marya i dla tego nazwaną jest 

1) Tamże — 2) F . 4. h. 15. c. 20.— 3) Ser. 74. de Nattv. —4) Pro 
fest. B. M. ser. 5. 
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Bramą niebieska, ze nikt do nieba dostać się nie 
może, nie przechodząc przez Nią, jakby przez Bramę '). 

Takowe przekonanie nasze, stwierdza i święty He-
ronim, albo jakto utrzymują niektórzy, inny z pierw
szych wiekówr Ojciec Kościoła, któremu zawdzięczamy 
kazanie na Wniebowzięcie, zamieszczone pomiędzy 
dziełami tegoż Świętego. Powiada on, że łaska jest 
zawarta w Chrystusie Panu, jako w głowie, z której 
wypływają i rozchodzą się po nas, (którzy jesteśmy 
członkami tego ciała którego On jest głową) wszy
stkie siły ożywcze: to jest pomoce boskie niezbędne ' 
do otrzymania zbawienia, i że taż sama pełność za
wiera się w Maryi, jako w szyi, przez którą one soki 
ożywcze, dostają się do innych członków mistycznego 
ciała Chrystusowego. Święty Bernardyn Seneński przy
taczając te słowa, potwierdza i rozwija myśl w nich 
zawartą. Powiada że wierni, którzy stanowią mistyczne 
ciało Chrystusowe, otrzymują przez pośrednictwo 
Maryi wszelkie łaski życia duchowego, pochodzące 
pierwotnie od Pana Jezusa jako tego ciała głowy. 
A następnie chcąc wTykazać powody takiego przywileju 
Matki Bożej, przydaje: Ponieważ cała natura Boska 
raczyła zamknąć się w przeczystem łonie niepokalanej 
Dziewicy, przeto nie waham się powiedzieć, że otrzy
mała Ona jakby władze nad wszelkiemi wypływami 
łaski, gdyż Syn Boży wychodząc na świat z Jej bło
gosławionego żywota, sprawił że z niego wypłynęły-
potoki wszelkich darów niebieskich. I jest to tylko 
powtórzeniem tego co tenże Święty wyraża w tym 
samym rozdziale a jeszcze dobitniej. Twierdzi on, że 
od chwili jak Dziewica Matka poczęła w łonie Swo-

1) In Lnc. c. 1. 
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jem Słowo Boże, nabyła poniekąd, jakby władzę nad 
wszelkimi darami wypływającymi od Ducha-Świętego, 
tak, że żadne stworzenie nie otrzymało od Boga ja
kowej łaski inaczej, jak według samejże przenaj
świętszej Matki rozszafowywania. Nisi secundum ipshis 
plae Matris dispensationern, *j. 

W takimże znaczeniu ojciec Kraset wykłada ten 
ustęp Pisma Bożego, w którym Prorok Jeremiasz, 
mówiąc o wcieleniu Słowa Bożego i o Maryi Matce 
Jego, powiada że: Białogtoioa ogarnie męża-). Oto * 
jest jego wykład: podobnie jak linia idąca ze środka 
koła, nie może wyjść po za jego obręb bez przejścia 
przez obwód, tak żadna łaska nie może dostać się 
do nas od Pana Jezusa, środka dobra wszelkiego , 
nie przechodząc przez Maryą, która posiadając Syna 
Bożego w Swe m łonie, ogarnęła Go rze czy wiście: 
Białogłoroa ogarnęła Meza. 

Z tego więc według świętego Bernardyna wynika, 
że wszelkie dary, wszelkie cnoty, wszelkie łaski, roz
daje Mary a komu chce, kiedy chce i jak chce 3). Ey-
szard od świętego Wawrzyńca powiada także, że Pan 
Bóg postanowił aby wszelkie dobra jakie udziela Swoim 
stworzeniom, przechodziły przez ręce MaryiA). Toteż 
pobożny opat Celejski wszystkim zaleca aby się uciekali 
do tej, jak Ją nazywa łask Szafarki, albowiem świat 
i wszyscy ludzie, nie posiadają innego środka otrzy
mania dóbr jakich pragną i spodziewają się h). 

Okazuje sio tedy wyraźnie, że wszyscy ci Święci 
i różni znakomici autorowie, utrzymując że wszelkie 
łaski dostają się donas zapośrednictwemMaryi,nie mieli 

1) Pro fesii. B. M. ser. 5. — 2) Jer. 31. 23. — 3) Pro fest. B. V. 
ut supra.—4) D t laud. B. M. 1. 2. p.—4=) Gont. cle B. V-in prol. 
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na myśli wyrażać sio w ten sposób jedynie dlafcego 
żeśmy od Niej otrzymali Jesusa, Źródło dobra wszel
kiego, jak to chciałby rozumieć autor wyżej przez 
nas wspomuiony, lecz że prócz tego twierdzą oni sta
nowczo, iż Pan Eóg dawszy nam Chrystusa Pana za 
Odkupiciela, postanowił aby wszelkie łaski jakie były 
i będą udzielane ludziom do końca świata na mocy 
Jego zasług, udzielane zostały przez ręce Maryi. 

Z tego ojciec Suarez wyprowadza wniosek, że jest 
• to dziś powszechnie WT Kościele całćm przyj et em zda

niem, iż pośrednictwo Maryi jest nam nie tylko po- ' 
żytecznein lecz niezbednem *), a n i e z b ę d n e m powie
dzieliśmy, nie bezwzględnie, bo takiem jest tylko po
średnictwo Pana Jezusa, lecz niezbednem odnośnie 
do tego jak rzeczy stoją, albowiem według pojęcia 
Kościoła, orzeczonego przez świętego Bernarda: Pan 
Eóg postanowił, że żadna łaska nie będzie nam udzie
loną inaczej jak za pośrednictwem Maryi: Nihil nos 
Deus habere voluiti quod per manus Mariae non 
transiret2). A i przed świętym Bernardem, toż samo 
utrzymywał święty Ildefons, który w te słowa przema
wia do przenajświętszej Panny: O! Maryo! spodo
bało się Stwórcy złożyć w ręce Twoje wszelkie dobra 
zgotowane przez Mego dla ludzi; Tobie zwierzył 
wszystkie skarby i wszystkie bogactwa łask Swoich. 3)a 

Według świętego Piotra Damiana, Pan Bóg nie chciał 
stać się człowiekiem bez - przyzwolenia Maryi, a to. 
z dwóch powodów: najprzód abyśmy wszyscy tak 
wielkie dobrodziejstwo zawdzięczali tej Boga Rodzi
cielce; powtóre aby nam dać poznać że zbawienie 

1) De Inc. ser. 3.—2) I n Vir . na t i . ser. 3.—1) D e Corde . Virg. c. 15. 
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wszystkich ludzi całkiem zdane zostało Jej rozstrzy
gnięciu : Comissum est totaliter decisioni Ipshis l). 

Święty Bonawentura rozbiera ustęp Pisma Bożego, 
w którym Prorok Izajasz zapowiada, że z pokolenia 
Jessego ma wynijść Latorośl oznaczająca Maryą, 
a z tej Latorośli Kwiat to jest Syn Boży wcielony, 
na którym spocznie Duch-Święty: Wynijdzic BószczJea 
z korzenia Jessego; a Kwiat z korzenia Jego wyrośnie 
i spocznie na Nim Dach Pański 2), i oto uwaga jaką 
robi nad temi ślicznerni słowami: Ktokolwiek pragnie 
otrzymać łaskę Ducha-Świętego powiada on, powi
nien szukać kwiatu na Latorośli to jest Jezusa u Maryi 
przez Latorośl bowiem do Kwiatu, a przez Kwiat do 
Boga się dostajemy. I w końcu przydaje: Jeśli pra
gniesz mieć Kwiat ten, Latorośl Jego nachyl ku so
bie modlitwą, a wtedy dopiero dosięgniesz Kwiatu3). 
A wykładając te słowa Ewangelii na uroczystość 
Trzech Króli przypadającej: I znaleźli Dziecię z Maryą 
Matką JegoĄ), doktór Seraficki powiada: Nie znaj
dziesz Jezusa inaczej jak z Maryą i przez Maryą, 
i kończy tern, że napróżno szuka Jezusa, kto aby Go 
znaleść nie szuka z Maryą. Z tego to powodu i święty 
Ildefons mówi: Pragnę być sługą Syna; a że nie można 
dostać się do służby Syna, bez służenia Matce, więc 
chcę być sługą Maryi 5). 

Przykład. 
Wincenty Belweciusz (i) i Cezariusz 7) opowiadają, 

że pewien młodzieniec szlachetnego rodu, który po 
ojcu wielkie bogactwa odziedziczył, puścił się na 

1). Facincb. in psa l . 8G. — 2). Iz . 11. 1. — 3). Spec. B . M. lect . 6. 
i). Mat. 2. 11 . — 5). D e virgi . B . M. c. 12. — G). Spec . his. 1. 7. 
7J Dial . l i . 4. 



144 

bezprawie, i wkrótce do takiego doszedł niedostatku, 
że zmuszony był żebrać. Wtedy postanowił opuścić 
ojczyznę, z zamiarem udania się do dalekiej krainy 
gdzie nieznany nikomu, mniejby się tego wstydził Pu
ściwszy się w drogo, spotkał jednego z dawnych sług 
ojcowskich, który widząc go srodze stroskanym smutnym 
położeniem w jakim się znajdował, starał sio go pocie
szyć, mówiąc iż go zaprowadzi do wspaniałomyślnego 
książecia, który hojnie zaopatrywać będzie jego wszel
kie potrzeby. Sługa ten był bezbożnym czarnoksię
żnikiem, zawiódł więc nieszczęsnego młodzieńca do 
lasu nad morzem i tam począł rozmawiać z kimciś 
kogo nie było widać. Młodzieniec spytał go z kim 
rozmawia. Odpowiedział że z szatanem; a widząc że 
go to przeraziło, uspakajał i polecał aby sio niczego 
nie obawiał. Po czćni rzekł do złego ducha: „Panie, 
młodzieniec ten przyszedł do ostatniej nędzy, a pra
gnąłby wrócić do dawnego stanu.„ — „Byle był 
mi posłusznym, — odpowiedział teu wróg zbawie
nia naszego, — uczynię, go jeszcze bogatszym 
aniżeli był przed tein; lecz trzeba aby najprzód 
wyrzekł się Boga." Na te słowa ten biedny mło
dzieniec zgrozą został przejęty; lecz za nalega
niem czarnoksiężnika, dopuścił się czego po nim 
wymagano: wyrzekł się Boga! „Na tem nie dość, 
powiedział znowu szatan; trzeba abyś się wyrzekł 
i Maryi; wiemy bowiem dobrze że Ona to największe-
wyrządza nam szkody: ileż to dusz wyrywa z rąk 
naszych, aby je nawrócić do Boga i zbawić!" — 
O! co tego to nie, zawołał młodzieniec, nie wyrzeknę 
się Matki mojej, która jest całą Nadzieją moją; wolę 
raczei całe życie żebrać." I to rzekłszy odszedł. Przy 
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drodze którą zdążał wracając do ojczyzny, stał ko
ściół poświęcony Maryi; wchodzi weń ciężko stra
piony, pada na twarz przed obrazem przenajświętszej 
Panny, i błaga Ją ze łzami aby mu w)7jednała od
puszczenie grzechów. I Matka najmiłosierniejsza 
zaraz zaczęła wstawiać się za tego nędznika do Swego 
Boskiego Syna; lecz zrazu Pan Jezus rzekł do Niej: 
„Przecież niewdzięcznik ten, Matko moja, niedawrno 
się mnie zaparł" poczem widząc że Marya nie prze
stawała modlić się za nim, przydał: „O! Matko, jam 
Ci nigdy niczego nie odmówił, przebaczam mu kiedy 
Mnie o to prosisz." Tymczasem w tejże porze znaj
dował się w tymże kościele człowiek, który ukryty 
w kącie wszystko co się działo widział i słyszał, 
a był to ten właśnie, który nabył majętność rozrzu-
tnika. Będąc świadkiem miłościwego ulitowania się 
Maryi nad tym grzesznikiem, a mając jedną tylko 
córkę, wydał ją za niego, i uczynił spadkobiercą ca
łego swego majątku. A tak tedy młodzieniec teu, za 
pośrednictwem Maryi, odzyskał łaskę Bożą, a przy 
tem i dobra doczesne. 

MODLITWA. 
O! duszo moja! widzisz przeto jaką nadzieją zba

wienia i życia wiekuistego obdarzył cię Pan Bóg, po
budzając cię z miłosierdzia Swego do ufności w opiekę 
Matki przenajświętszej, gdyś grzechami swoimi tyle 
razy zasłużyła na gniew Jego i piekło. Dziękuj więc 
Bogu twojemu, i dziękuj także niebieskiej Opiekunce 
twojej Maryi, która cię przygarnąć raczyła pod płaszcz 
Swój, jak cię o tćm zapewniają niezliczone łaski któ
reś otrzymał za Jej pośrednictwem. 

10 
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O! najiniłościwsza Matko moja! składani Ci dzięki 
za wszystkie dobrodziejstwa jakieś wyrządziła takiemu 
jak ja nędznikowi, który na piekło zasłużył. Z iluż 
to niebezpieczeństw wyrwałaś mnie o! Królowo prze
można! ileż oświeceń na umyśle, ileż zmiłowań się 
Bożych nademną otrzymałaś dla mnie! Cóż za drogie 
dary, cóż za świetne hołdy odebrałaś odemme, żebyś 
mnie tak hojnie Twojemi dobrodziejstwy obsypywała? 
Jedynie więc dobroci Twojej zawdzięczam to wszy
stko. O! gdybym za Ciebie krew przelał i życie od
dał, niczemby to było w porównaniu tego com Tobie 
winien; wybawiłaś mnie od śmierci wiecznej; dałaś 
mi odzyskać, jak mam tego nadzieję, łaskę Bożą: 
słowem wszystko mam przez Ciebie! O! najiniłościwsza 
Dobrodziejko moja! biedny ja i nędzny, jedyna rzecz 
którą Ci odpłacie się mogę, jest, żebym Cię wielbił 
i miłował na zawsze; o! nie gardź więc hołdem bie
dnego grzesznika przejętego miłością ku Tobie. Jeśli 
serce moje niegodne miłowania Cię, pełne będąc 
skażenia i uczuć ziemskich, Ty możesz je przemienić. 
Zmiłuj sie przeto i przemieli je : przywiąż mnie do 
Boga i przywiąż tak, abym już nigdy nie mógł od
łączyć się od Jego miłości. Ty domagasz sie odemnie 
abym Boga mojego miłował, a i ja tejże łaski do
magam się od Ciebie; spraw abym miłował Go całem 
sercem, miłował Go zawsze, a niczego więcej" nie 
pragnę. 

§ U. 
Dalszy ciąg tegoż. 

Według świętego Bernarda, ponieważ jeden czło
wiek i jedna niewiasta współuczestniczyli w naszej 
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zgubie, wypadało aby jeden człowiek i jedna nie
wiasta współuczestniczyli w sprawie naszego odkupie
nia, i tego dopełnili Jezus i Marya. Bez wątpienia, 
powiada ten święty, Sam Pan Jezus wystarczał naj
zupełniej* dla dokonania odkupienia naszego, lecz 
właściwiej było aby i płeć męska i płeć żeńska współ
uczestniczyły w sprawie naszego zbawienia, gdy do 
zguby naszej jedno i drugie sie przyczyniło *). Z tego 
to powodu błogosławiony Albert wielki, nazywa Marya: 
Wspomożycie lką w sprawie zbawienia. Adjutrixre-
demptionis 2). I Sama też w objawieniu powiedziała 
świętej Brygidzie: r Jak Adam i Ewa zaprzedali świat 
za jedno jabłko, tak Syn Mój i Ja , odkupiliśmy 
świat jakby jednćm sercem3). Mógł Pan Bóg, powiada 
święty Anzelm, stworzyć świat z niczego; lecz gdy 
tenże świat zgubił się grzechem, spodobało się Panu 
Bogu nie wyratować go inaczej, jak za współuczestni
czeniem Maryi 4). 

Trojakim sposobem, według ojca Suareza, Matka 
Boża współuczestniczyła w sprawie naszego zbawie
nia: najprzód że godną się stała, według teologi
cznego wyrażenia d e c o n g r u o to jest dostatecznie, 
aby Syn Boży wcielił się w Jej przeczystym łonie; 
powtóre że żyjąc jeszcze na ziemi bardzo wiele mo
dliła sie za nami; po trzecie że przyzwoliła na stanie 
się Matką Zbawiciela i chętnie zaofiarowała Bogu zje
cie Sjaia Swego za nasze zbawienie. I dlatego, we
dług wszelkiej słuszności, postanowił Stwórca, że 
ponieważ Marya współdziałała z takiem przymnoże-
niem Mu chwały i z taką miłością ku nam, w spra-

1) In sign. maga. — 2) uper. Miss. est. § 3.-3) Re vel. 1. 1. 33— 
4) Orati. 31. 

10* 
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wie odkupienia rodu ludzkiego, — więc wszyscy lu
dzie dostępować mają zbawienia nie inaczej' jak za 
Jej pośrednictwem. 

Przenajświętsza Panna dlatego nazwaną jest Współ-
odkupicielką, powiada święty Bernard Buściusz, ze 
Pan Bóg Jej zwierzył wszelkie łaski, jakie ma nam 
udzielać l). Z tego powodu święty Bernard twierdzi, 
że po wszystkie czasy, wszyscy wierni poczytywali, 
poczytują i poczytywać Ją powinni jako Pośredniczkę 
zbawienia na wszystkie wieki. Oto są słowa jego: Do 
Niej jako do środka głównego, jako do załatwiającej 
sprawę największą po wszystkie wieki, podnoszą bła
galne oczy i ci którzy przed nami byli, i my którzy 
teraz jesteśmy, i ci którzy po nas będą 2). 

Pan Jezus zapowiedział, że nikt nie może dostą
pić połączenia się z Mm przez wiarę, miłość i na
dzieję, jdśli Bóg ojciec nie dotknie go Swoją łaską: 
Żaden do Mnie przyjść nie może , jeżeli go Ojciec, 
który Mię posłał, nie pociągnie3). A według Ky-
szarda od świętego Wawrzyńca, Pan Jezus powiada 
podobnież: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli 
Matka moja nie przyciągnie go Swojemi modlitwa
mi4). — Jezus jest owocem żywota Maryi według 
wyrażenia Ewangelii świętej: Błogosławionaś Ty 
między niewiastami, i błogosławiony OWOC żywota 
Twego5). Owóż kto pragnie owocu, musi pójść do 
drzewa: podobnież kto pragnie Jezusa, musi iść do 
Maryi, a kto znajdzie Maryą, znajdzie także bez-
wątpienia Jezusa. Święta Elżbieta ujrzawszy prze
najświętszą Pannę przybywającą do niej w odwie-

l)Marial. M. 1. — 2) In Pent. ser. 2. — 3) Jan 6. 44. — 4) De 
laud. B. M. 1. 12. — 5) Łuk. 4. 42. 
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dżiny, i nie wiedząc jakby Jej za to podziękować, 
zawołała w wielkiej pokorze: A zkadze mnie to, ze 
przyszła Matka Pana mojego do mnie *) f Czemże 
mogłam zasłużyć na to, żeby Kodzicielka Boga dom 
mój nawiedzała? — Lecz, spyta kto: czyż święta 
Elżbieta nie wiedziała że w owe'] chwili gościła u siebie 
nietylko Maryą, lecz i Jezusa? Dlaczegóż uznaje się 
niegodną goszczenia Matki, a nieraczej tego, żeby 
Syn do niej przybywał? O! dlatego, że ta Święta 
wiedziała doskonale, iż gdy przychodzi Marya, spro
wadza z Sobą i Jezusa, a ztąd dość jej było dzię
ki złożyć Matce, nie wymieniając Syna. 
, Powiedziano w Piśmie Bożem o Niewieście mę
żnej, że podobną jest do okrętu z odległych krain 
przywożącego zapasy żywności : Stała się jako okręt 
kupiecki, zdaleka przywożący żywność srooją 2). Taką 
właśnie jest Marya, która przyniosła światu Jezusa, 
Chleb żywy z nieba zstępujący, dla obdarzenia nas 
życiem wiekuistym jak to Sam oznajmił: Jam jest 
chleb iywy, który z nieba zstąpiłem; kto jeść będzie 
tego chleba, zyć będzie na wieki3). Prócz tego Ky-
szard od świętego Wawrzyńca robi tu uwagę, że 
na morzu życia doczesnego, zginą wszyscy ci którzy 
się na ten okręt nie dostaną, to jest którymi nie 
będzie opiekować się Marya. I przydaje: A ztąd ile 
razy narażeni się ujrzymy na zgubę, w chwili gdy 
bałwany tego. morza uderzać na nas będą, uciekać 
się powinniśmy do Maryi wołając: Pani! giniemy, 
ratuj 4). 

A zwróćmy tu mimochodem uwagę na t o , że Ky-
szard nie waha się mówić wprost do Maryi: Matuj 

1) Łuk. 1. 43. —2) Przy. 31. 14.—3) Im. G. 51. — 4) Mat. 5. 6. De 
laud. B. M. 1. 11. 
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nas giniemy. Znać więc nie podziela obawy autora, 
już kilkakrotnie wzmiankowanego w paragrafie po
przednim. Autor ten nie pozwala w ten sposób prze
mawiać do przenajświętszej Panny, gdyż, powiada 
on, Bóg tylko może nas ratować i zbawiać. Lecz jeśli 
skazany na śmierć, może przecież powiedzieć ulubień
cowi króla aby go ratował wstawiając sio za nim do 
panującego dla uproszenia mu życia, dlaczegóż nie 
moglibyśmy prosić Matkę Bożą, aby nas ratowała, 
wypraszając nam życie wiekuiste ? Święty Jan Da
masceński nie wahał się wcale prosić Ją, aby go 
zbawiła, aby go uchroniła od potępienia: Królowo 
niepokalana i przeczysta! wroła, zbaw mnie, uchowaj 
mnie od potępienia wiecznego *). — Kie wahał się 
i święty Bonawentura nazywać Ją : Zbawieniem tych, 
którzy Jej wzywają. Kościół wreszcie pozwala nazy
wać Maryą Salus infirmorum co można tłomaczyć 
Zbawienie słabych, A nam by miało się niegodzić 
powiedzieć Jej, że nas zbawia, kiedy według oto je
dnego z najpoważniejszych kościelnych pisarzy, nikt 
zbawienia nie dostępuje jedno przez Kią: Nikomu, 
pisze on, inaczej jak przez Maryą nie masz otwartej 
drogi do nieba2), co już przed nim mówił święty 
German, odzywając się wprost do przenajświętszej 
Panny: Nie masz, ktoby się inaczej zbawił, jak 
przez Ciebie 3). 

Lecz posłuchajmy, co jeszcze mówią Święci o po
trzebie pośrednictwa Maryi. Według świętego Kaje
tana wolno nam wprawdzie prosić o łaski, lecz nie 
otrzymamy ich nigdy bez poparcia próśb naszych 

1) Paraclet: in Deip. — 2) Paciunch. In Psal. 86. — 3) De zon. 
Deip. 
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przez Matkę Bożą. Co stwierdza święty Antonin tćm 
pięknem wyrażeniem: Modlić się bez uciekania sio 
do pośrednictwa Maryi, jestto chcieć latać bez skrzy
deł 1). Bo jak Faraon nadał Józefowi zupełną władzę 
nad ziemią Egipską, i do niego wszystkich proszą
cych go o wsparcie odsyłał, mówiąc Idźcie do Józefa2), 
tak podobnie kiedy prosimy o łaski, Pan Bóg nam 
powiada: Idźcie do Maryi. Jakoż, Stwórca postano
wił, powiada święty Bernard, abyśmy wszystko mieli 
przez Maryę 3). Tak dalece że, przydaje tu Ryszard 
od świętego Wawrzyńca, te słowa: Zbawienie nasze 
w reku Twojem jest 4), powiedzieć mogą Maryi chrze
ścijanie jeszcze właściwiej, jak to mówili Egipcyanio 
do Józefa Patryarchy. Błogosławiony Rajmund Zur-
dan podobnież powiada: Zbawienie nasze w ręku Jej 
jest5). A Kasian jeszcze silniej to wyraża mówiąc 
bezwzględnie : całe zbawienie rodu ludzkiego zależy 
od łaski i względów Maryi. Tota salus humani gene-
ris, consistit in multitudine gratiae Mariae et favoris ,;). 
A przeto kim Marya się opiekuje, ten się zbawia, ten 
któremu tej opieki brakuje gubi się. Podobnież 
i święty Bernardyn Seneński odzywa się do Niej: 
Tyś Rozdawczynią łask wszelkich, że zaś łaski zba
wienia nie możemy inaczej* dostąpić inaczej jak przez 
Twoje ręce, przeto zbawienie nasze od Ciebie zależy. 

Słusznie więc mówi Ryszard: że jak kamień spada 
na dół skoro wyjąć z pod niego to co go podtrzymuje, 
tak dusza pozbawiona wsparcia Maryi, zapada naj
przód w grzech, a następnie w piekło 7). Święty Bo-

1) Ps. 4. 1. 15.—2) Gen. 41. 55.—3) De Aquaed.—4) Gen. 47. 26.— 
5) Conc. de B. M. in prolo. — 6) Palbert Stell. I. IZ. — 7) D e 
laud. B. M. 1. 8. 
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nawentura przydaje, że Pan Bóg nie zbawi nas bez 
pośrednictwa Maryi: Sam bez Niej,są słowa tego Do
ktora Kościoła, nie zbawi cię. A następnie powiada: 
Jak dziecię bez mamki żyć nie może, tak i dusza bez 
wsparcia Maryi zbawić się nie zdolna. I kończy na
stępującym upomnieniem: Niech przeto dusza twoja 
wzdycha do Maryi, niech stara się mieć do Niej ser
deczne nabożeństwo; a rzuciwszy się do nóg Jej, po
wiedz jak Jakób powiedział do Pana Boga: Nie od
puszczę Cięt az rai pobłogosławisz *). 

Posłuchajmy także godnych szczególnej uwagi słów 
świętego Germana, któremi on przemawia do Maryi: 
Nie masz nikogo o! przenajświętsza, ktoby dostąpił 
poznania Boga inaczej jak przez Ciebie. Nikt się nie 
zbawia inaczej jak przez Ciebie o! Boga Kodzicielko! 
Nikt wolny od niebezpieczeństw życia tego, inaczej 
jak przez Ciebie Dziewico-Matko!.. I także powiada: 
Jeśli bowiem Ty nie otworzysz nam drogi zbawienia, 
nikt się nie otrząśnie z chuci cielesnych, i nie potrafi 
żyć duchownie 2). Nie mamy przystępu do Ojca przed
wiecznego, jeno przez Chrystusa Pana i podobnież, 
nie mamy przystępu do Chrystusa Pana, jeno przez 
Maryę. Twierdzi to stanowczo święty Bernard, i oto 
według niegoż oczywisty powód dla którego upodobało 
się Stwórcy, abyśmy wszyscy dostępowali zbawienia 
za pośrednictwem przenajświętszej Panny: chce bo
wiem Pan Bóg, aby tenże boski Zbawca, który nam . 
dany został przez Maryą, przyjął nas także za Jej 
pośrednictwem, i dlatego święty ten nazywa Maryą 
Matką łaski i naszego zbawienia: Przez Ciebie, po
wiada, przystęp mamy do Syna, o! Wynalazczym 

1) Gener. Cant. p. Ps. — 2) In dormit. B. M. ser. 2. 
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(Inventrix) łaski, Matko zbawienia! aby przez Ciebie 
nas do Siebie przygarnął Ten, który przez Ciebie nam 
dan !). Jakiżby los nas spotkał, woła święty German, 
zkądże mielibyśmy nadzieję zbawienia, gdybyś nas 
odstąpiła o! Maryo! któraś życiem każdego chrześcia-
nina 2). 

A więc, powiada znowu na to tegoczesny autor 
% którym się spieramy, jeśli wszelkie łaski przechodzą 
przez ręce Maryi, więc kiedy wzywamy pośrednictwa 
Świętych, potrzeba żeby i oni sami uciekali się do po
średnictwa Maryi, dla wyjednania nam łaski. A przecież 
jestto rzecz w którą nikt nie wierzy, którą nikt nie 
roił sobie. Tak utrzymuje ten autor, a na to mu od
powiadamy : 

Co do tego żeby w to wierzyć, nie byłoby w tem 
nic błędnego ani niewłaściwego. Bo pytam: cóż nie
właściwego być może w twierdzeniu, że Pan Bóg dla 
uczczenia Matki Swojej postanowiwszy Ją Kólową 
wszystkich Świętych, i chcąc aby wszelkie łaski prze
chodziły przez Jej ręce, chce także aby Święci uda
wali się do Niej, dla otrzymania łask o które proszą 
dla tych którymi się opiekują. 

Co do drugiego przypuszczenia, że nikt coś podo
bnego nie roił, widzę przeciwnie że jest to przekona
nie przyjęto i popierane przez świętego Bernarda: 
świętego Anzelma, świętego Bonawenturę, ojca Sua-
reza i wielu innych. Oto słowa świętego Bernarda 
Napróżno byłoby prosić Świętych o jakowe łaski, 
gdyby do tego nie przyszła w pomoc Marya. Pewien 
autor w takiemże znaczeniu wykłada ten ustęp Pisma 
świętego, gdzie Dawid powiada że bogacze ludu kła-

1) De Adv. D. ser. 2. — 2) De Zona Deip. 
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niać się będą Królowej i zanosić do Niej prośby. 
Obliczu Twojemu modlić sie będą wszyscy bogaci 
z ludu *). Owoż, b o g a c z e z wielkiego ludu Bożego, 
są to Święci, którzy chcąc otrzymać jakową łaskę 
dla tych którymi się opiekują, polecają sie Maryi, 
aby im takową wyjednała. Słusznie przeto wnosi 
z tego ojciec Suarez, że możemy prosić Świętych aby 
się wstawiali za nami do Maryi ich Władczyni i Kró
lowej: Z pomiędzy innych Świętych, pisze ten uczony 
a świątobliwy teolog, nie udajemy się do którego z nich 
jako pośrednika do drugich, gdyż wszyscy są jednako
wej' godności; do przenajświętszej Panny zaś jako do 
ich Królowej i Pani, innych wzywamy pośredników2). 
I to właśnie jak o tern wspomina ojciec Markiezi, 
przyrzekł święty Benedykt świętej Franciszce Kzy-
miance. Objawił się jój razu pewnego, i biorąc ją pod 
swoją opiekę, przyrzekł że będzie się wstawiał za nią 
do Matki Bożej. 

Na poparcie tego wszystkiego, posłuchajmy świę
tego Anzelma przemawiającego do przenajświętszej 
Panny: Królowo nieba! powiada, to co może wsta
wianie się wszystkich Świętych w połączeniu z Tobą, 
to również może samo Twoje pośrednictwo bez ich 
udziału. A dlaczego tak jest? Oto dlatego żeś Ty 
jest Matką Zbawiciela naszego, Oblubienicą Boga, 
Królową nieba i ziemi. Jeśli Ty zamilkniesz, żaden 
Święty nie wstawi się za nami, żaden nas nie wspo-. 
może. Lecz gdy Ty o! Pani moja, pomodlisz się za 
nami, wszyscy Święci wnet pomodlą się także, wszy
scy Święci pośpieszą wstawiać się za nami 2). 

1) Pss. 44. 13. — 2) De Inc. ser. 3 .-3) Orat. 45. 
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To też ojciec Segneri l), stosując do Maryi, jak 
to Kościół czyni, te słowa Mędrca Pańskiego: Sa-
mam obeszła okrąg niebios 2), powiada: że jak naj
wyższa sfera niebieska ruchem swoim porusza wszy
stkie inne sfery, podobnież, skoro przenajświętsza 
Panna modli się za jaką duszę, cały raj niezwłocznie 
łączy z Jej modlitwami swoje modlitwy. Co większa 
jak utrzymuje święty Bonawentura: Gdy przenajświę
tsza Panna przystępuje do Boga wstawiając się za 
nami, nakazuje Aniołom i Świętym aby sie z Nią 
łączyli, i razem z Nią błagali za nas Najwyższego3). 

Nakoniec, z tego miarkujemy dlaczego Kościół 
święty każe nam wzywać Matkę Bożą pod wzniosłym 
tytułem Naszej nadziei. Bezbożny Luter mówił, iż 
znieść tego nie może że Kościół Kzymski tak nazywa 
proste stworzenie, gdyż, powiada, Bóg tylko i Chry
stus Pan jako nasz pośrednik, są nadzieją naszą, i 
Pan Bóg przekleństwem grozi każdemu pokładającemu 
nadzieję w stworzeniu, jak to wyraźnie powiedziano 
w Piśmie świętem; Przeklęły człowiek, który ufa w czło
wieku 4). A jednak Kościół poleca nam w każdej po
trzebie wzywać przenajświętszą Pannę, i nazywa Ją 
Nadzieją naszą: Spes nostra salve\ Bo oto jest roz
różnienie jakie co do tego zachodzi: Kto pokłada na
dzieje swoje w stworzeniu niezależnie od Boga, ten 
bezwątpienia przeklętym jest od Boga; albowiem Pan 
Bóg jest jedynem Źródłem i jedynym Dawcą wszel
kiego dobra: bez Boga stworzenie nic nie posiada 
i nic nie może. Lecz gdy Stwórca postanowił, jak to 
uzasadniliśmy, że wszelkie łaski przechodzić mają 

1) Div. di. Mar. c. —2) Ekli. 21. 8. — 3) Super. sal. ang. c. 19. — 
4) Jer. 17. 5. 
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przez ręce Maryi, jakby przez strumień którym spły
wają miłosierdzia Boż na ludzi,—możemy przeto,a na 
wet powinniśmy twierdzić, że Marya, przez którą otrzy
mujemy wszelkie łaski od Boga, jest naszą Nadzieją. 

Ztąd też święty Bernard nazywał Ją całą Pod
stawą swojej nadziei. Synaczkowie moi, pisze on do 
swoich zakonników, Marya jest całą ufnością moją 
Ona jest cala Podstawą mojej nadziei *). Święty Jan 
Damasceński toż samo utrzymywał, mówiąc do prze
najświętszej Panny: Pani moja! jam w Tobie całą 
duszą złożył nadzieję moją, i z oczami w Ciebie wle-
pionemi, ocl Ciebie wyczekuję zbawienia 2). Święty 
Tomasz twierdzi podobnież, że Marya jest całą na
dzieją zbawienia naszego, nazywa Ją: jedyną Nadzieją 
życia 3). A święty Efrem tak się do Niej odzywa: My 
nie mamy innej nadziei prócz w Tobie, o! Panno 
przeczysta! Pod skrzydłami litości Twojej strzeż nas 
i zasłaniaj, gdyż innej nadziei zbawienia nie mamy 4). 

Zakończmy przeto słowami świętego Bernarda: 
Z całej więc siły serca, czcijmy i miłujmy tę Bożą 
Eodzicielkę Maryą przenajświętszą, albowiem to jest 
wola Stwórcy, który postanowił, abyśmy wszelkie od 
Niego dobro przez Jej ręce otrzymywali '5). A tak, ile 
razy pragniemy łask jakowych i o nie prosimy, nie 
omieszknjmy polecać się Maryi, z ufnością że takowe 
otrzymamy za Jej wstawieniem się. Starajmy się o ła
skę, powiada dalej tenże Święty, lecz starajmy się 
o nią przez Maryą. Jeśli bowiem niegodniśmy otrzy
mania ocl Boga tego o co Go błagamy, Marya zawsze 
godna aby wysłuchaną była, i za nas prosić będzie: 

1) De Aquaed. — 2) Paraelet. in Deip.—3) Exp. in salut. ang. — 
4) De laud. Dei. Gen.—5) De Aquaed. 
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Ponieważ nie godnym jesteś aby tobie dano, pisze 
przy końcu wyżej przytoczony Święty, dano jest Maryi 
żebyś przez Nią otrzymywał co tylko mieć pragnizsz %). 

P r z y k ł a d , 

Znaną jest pewszechnie historya Teofila, opisana 
przez Eutychiusza Patryarchę Carogrodzkiego, a świad
ka naocznego zdarzenia które tu opowiemy. Zaś zda
rzenie to stwierdzają także święty Piotr Damian, 
święty Bernard, święty Antonin i wielu innych, przy
toczonych przez ojca Krasseta 2). 

Teofil był Archidyakonem przy katedrze w mieście A-
dana w Cylicyi położonćm. Tak go powszechnie poważa
no, że lud życzył sobie mieć Go Biskupem. Lecz przez 
pokorę oparł się temu. Jednak wkrótce potem za
zdrośni ludzie oskarżyli go o jakieś przeniewierstwo, 
i złożony został z godności którą piastował; co go 
tak ciężko trapiło, że zaślepiony namiętnością, udał 
się do żyda czarnoksiężnika, który ułatwił mu zada
nie się z szatanem, w celu aby go w smutnera poło
żeniu, wjakićm się znajdował, poratował. Zły duch 
powiedział mu, że jeśli życzy sobie pozyskać jego 
pomoc, tedy trzeba aby się wyrzekł Jezusa i Maryi 
Matki Jego, i wręczył mu takowe wyrzeczenie się 
spisane własnoręcznie. Teofil napisał ten obrzydliwy 
cyrograf, a nazajutrz Biskup przekonawszy się o nie
sprawiedliwym ukaraniu Teofila, przeprosił go i przy
wrócił do dawnej godności. Lecz on dręczony wy
rzutami sumienia, z powodu ciężkiego grzechu jakie
go się dopuścił, ciągle rzewnemi zalewał się łzami. 

1) In Vig- nativ. ser. 3. — 2) Ver. Dev. p. 1. tr. 1. 
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Nareszcie cóż począł ? Oto poszedł do kościoła prze
najświętszej Panny, i tam upadłszy na kolana przed 
obrazem Maryi z płaczem rzekł do Niej : „O! Matko 
Boga! nie chcę poddawać się rozpaczy, kiedy wiem 
że mam w Tobio ratunek, któraś litości nieprze
branej i możesz mnie wesprzeć". I w ten sposób przez 
całe czterdzieści dni opłakiwał swoją" winę i modlił 
się do przenajświętszej Panny. Poczem ta Matka Miło
sierdzia okazała się mu wśród nocy, i w te słowa do 
Niego przemówiła: „O! Teofilu, czegożeś się ty dopu
ścił! wyrzekłeś się Mnie i Syna mojego; a dla kogo? 
dla twojego i Mojego wroga!" — „Najmiłościwsza 
Pani moja, odpowiedział grzesznik skruszony; Tyś-to 
powinna zaradzić złemu, którem wyrządził; już teraz 
zajmij się tylko tern, żebyś mi i Sama przebaczyła 
i wyjednała przebaczenie u boskiego Syna Swojego". 
Widząc tedy taką w nim ufność, Marya rzekła do 
niego: „Nie trać nadziei; pomodlę się za ciebie do 
Boga". Teofil widzeniem takowem pokrzepiony na 
duchu, podwoił łez, pokuty i modlitw, od obrazu 
na krok nie odchodząc. Aż oto niespodzianie Marya 
powtórnie mu się objawiła, i wesoło rzekła do nie
go : „Pociosz się Teofilu; przedstawiłam Bogu łzy 
twoje i modlitwy; przyjął je łaskawie i przebacza 
ci. Bądźże odtąd wdzięcznym i wiernym".—„O! Pa
ni moja najdroższa! zawołał Teofil, tego nie dość 
dla mojej" zupełnej pociechy; wróg trzyma jeszcze 
w ręku bezbożne pismo, w którćm wyrzekłem się 
i Ciebie i boskiego Syna Twojego; Ty przecież 
możesz go zmusić żeby. mi je oddał". We trzy dni 
potem Teofil przebudziwszy się w nocy, znalazł to 
pismo na własnych piersiach. Nazajutrz podczas 
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gdy Biskup był w kościele otoczony licznym ludem, 
Teofil upadł mu do nóg, a zanosząc się od płaczu, 
opowiedział wszystko co z nim zaszło, i wręczył 
niegodziwe pismo , które Biskup kazał zaraz spalić 
wobec licznie zebranych. Wszyscy płakali z rozrze
wnienia i radości, wielbiąc dobroć Bożą i miłosier
dzie, jakie okazała Marya nad tym nieszczęśliwym 
grzesznikiem. Poczem on wróciwszy do kościoła 
przenajświętszej Panny, pozostał w nim przez dni 
trzy, po upływie których umarł spokojnie, dzięki 
składając Jezusowi i Jego Przenajświętszej Matce. 

Kościół umieścił tego pokutnika w liczbie Świę
tych kanonizowanych. Żywot jego znajduje się uBo-
landystów pod dniem 4 lutego. 

M O D L I T W A . 
O! Królowo i Matko miłosierdzia! która skoro 

uciec się do Ciebie, tak hojnie szafujesz łaskami 
dlatego żeś Królową, a z taką miłością boś naszą 
Matką, a Matką najlitościwszą; polecam się dziś 
Tobie j a , którym tak ogołocony ze wszelkich cnót 
i zasług, a obciążony tylu przestępstwami przed Spra
wiedliwością boską. OIMaryo! w Twoich rękach klucze 
od skarbów miłosierdź boskich; pomnij na moje ubó
stwo i nie opuszczaj mnie w tak wielkiej nędzy bę
dącego. Tyś tak hojną dla wszystkich, zwykłaś udzie
lać wiece*] jak to o co Cię proszą, okaż się takąż 
i dla mnie. Jeśli mnie weźmiesz w Swoja opiekę, nie lę
kam się niczego: nie lękam się szatanów, boś Ty potę
żniejszą od piekła całego; nie lękam się grzechów 
moich, bo Tobie dość jedno słowo przemówić do 
Boga, aby otrzymać dla mnie zupełne odpuszczenie; 
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nie lękam się nawet, jeśli mi łaskawą będziesz, gniewu 
Bożego, bo byłeś raz j"eden pomodliła się za mnie, 
gniew Jego wnet się uśmierzy. Słowem, jeśli mnie 
weźmiesz w opiekę, spodziewam się wszystkiego, bo 
Ty wszystko możesz. O! Matko miłosierdzia! wiem 
że zakładasz i pociechę i chlubę własną w wspieraniu 
największych nędzników, i że możesz ich wyratować 
byle nie byli zatwardziali w grzechach. Jestem grze
sznikiem, lecz nie zatwardziałym, chcę się poprawić, 
możesz przeto mnie poratować! O! poratuj mnie 
i zbaw. Dziś wszystek oddaję się w ręce Twoje, po
wiedz mi co mam czynić dla przypodobania się Bogu; 
chcę to spełnić i spodziewam się tego dokazać Twoją 
pomocą o! Maryo, Matko moja, Światłości moja, 
Pociecho moja, moja Ucieczko i Nadziejo moja. Amen. 
Amen. Amen. 

ROZDZIAŁ VI. 
Ęja ergo Advocata nostral 
Nuże tedy! Obronicielko nasza. 

Marya- Obronicielką naszą. 

§ I. 
Marya jest Obronicielką zdolną zbawić nas 

wszystkich. 
Władza matek nad synami jest tak wielką, że cho

ciażby byli panującymi, i chociażby mieli zwierzchni
ctwo nieograniczone nad wszystkiemi osobami w krainie 
im podległej, nigdy matki nie mogą stać się poddan-
kami własnych synów. Prawda, że Chrystus Pan 
przebywający obecnie w Niebie, gdzie zasiada na 
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prawicy Boga Ojca, a jak to wyjaśnia święty Tomasz [) 
nawet jako człowiek z powodu hypostatycznego połą
czenia ze Słowem Bożem posiada najwyższą władzo 
nad wszystkiemi stworzeniami, nie wyjmując i prze
najświętszej Panny; jednak i to prawdą być nie prze
staje. że był czas w którym Zbawiciel żyjąc na ziemi 
raczył do tego stopnia się zniżyć, że się poddał władzy 
Maryi: lbyl Im PODDANY^). A nawet święty Am
broży powiada, że gdy raz Pan Jezus raczył obrać 
Marya za Matkę Swoją, już wtedy postawił się rzeczy
wiście w obowiązku być Jej posłusznym. Zt.-id według 
Eyszarda od świętego Wawrzyńca, o innycli Świętych 
mówimy że są z Bogiem, a jedynie Marya dostąpiła 
aż tego, że nietylko Sama poddaną jest woli Bożej, 
lecz że Sam Bóg Jej" woli poddany: Sed etiam Do-
minus, voluntati Ipsius subjicitur. I gdy O innych 
Dziewicach, przydaje tenże autor, powiedziano że: 
Chodzą za Barankiem gdziekolwiek idzie 3 ) , o przenaj
świętszej Pannie powiedzieć można że Baranek Boży 
chodził za Nią, bo mówi Ewangelia świętego Łukasza: 
/ był im poddany l). 

Z tego wnosimy że w Niebie, chociaż Marya nie 
może rozkazywać Swemu Synowi, prośby Jej są to 
zawsze prośby Matki, a więc bezwątpienia mogące 
wyjednywać wszystko o co proszą. Marya, powiada 
święty Bonawentura, ten wielki posiada przywilej, 
że przed Bogiem jako Synie Swoim, jest wszechmo
cną5). A dlaczego? oto właśnie z powodu o którym 
nadmieniliśmy, a który niżej obszerniej rozwinieni3r, 
a tym jest: że prośby Maryi są to prośby Siatki. 

1) De Immau. J . C. c. 23. — 2) Łuk. 2. 51. — 3) Olij. 14. 4. — 
4) De laud. B. M. I. 1. p . 5. — 5) Spec B. M. 1. 0. 

11 
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I dlatego święty Piotr Damian wręcz powiada, że 
przenajświętsza Panna wszystko może: Dana jest 
Tobie o! Matko Boga, pisze on, wszelka władza 
wr niebie i na ziemi. Nie masz nic niemożliwego 
Tobie której możliwem jest nawet zrozpaczonych 
grzeszników, pocieszać pobudzając ich do nad/M 
zbawienia. I przydaje: Ty bowiem przystępujesz do 
Syna Twojego, który zasiada na prawicy Ojca przed
wiecznego; przystępujesz do tego jakby Ołtarza na
szego przymierza z Bogiem, z powagą i przywilejami 
Matki, dla której tenże Syn Twój tyle ma względów 
i tak dalece pragnie spełnić Twoje wszelkie życzenia, 
że wtedy zdaje się jakbyś raczej rozkazywała aniżeli 
prosiła, jakbyś była nie poddanką lecz Królową. JVOB 

solum rogans, sed irnperans; Domina non ancilla. 
Albowiem Zbawiciel chce najdroższą Matkę Swoją, 
która Go tak czciła na ziemi, uczcić w Niebie, przez 
spełnianie jak najśpieszniejsze wszelkich Jej życzeń ł). 
To podobnież wyraża i święty German mówiąc: O! Ma-
ryo! Tyś wszechmocną w ratowaniu grzeszników; dość 
żebyś się za nimi wstawiła, albowiem jesteś Matką 
Życia 2). 

Świoty Bernardyn Seneński nie waha się powie
dzieć że: Panowaniu przenajświętszej Panny wszystko 
podlega, nie wyłączając Boga: Imperio Virginis 
omnia famulantur, etiam Deus 3). Co właściwie zna
czy, że Pan Bóg spełnia tak niechybnie wszelkie Jej 
prośby, jakby to były rozkazy. To też woła święty 
Anzelm: Ciebie o! Pani moja tak dalece Bóg wy
wyższył, że dał Ci być z Nim wszechmocną: Omnia 
Tibi posibilia secum dontmit 4) : to jest, że dla wier-

1) In nativ 15. M. ser. 1. — 2) In Dorm. B. M. ser. 2. — 3) Pro 
fest. B. SI. ser. 3. — 4) De excel. V. c. 12. 
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nych sług Swoich, mocna jesteś wszelkie możliwe 
łaski wyjednywać, albowiem jak o tern upewnia Kozma 
Patryarcha Jerozolimski, wstawienie się Twoje jest 
wszechwładnym *)• Tak jest , Marya jest wszechwła
dną, powiada na to Ryszard od świętego Wawrzyńca, 
gdyż według wszelkiego prawa, i Król i Królowa tychże 
samych przywilejów zażywają. I przydaje: Matka sta
ła się wszechmocną wszechmocnością Syna2). Tak 
dalece, że według świętego Antonina, Pan Bóg umie
ścił Kościół nietylko pod opieką, lecz i pod władzą 
Maryi 3). 

Gdy przeto matka powinna mieć taką władzę jaką 
ma syn, więc Chrystus Pan wszechmocny, uczynił 
też wszechmocną i przenajświętszą Pannę; lecz obok 
tego jestto niewątpliwą prawdą, że Syn jest wszech
mocny ze Swojej natury, a Matka jedynie przez ła
skę. I to się spełnia w ten sposób, że o cokolwiek 
prosi Matka, niczego nie odmawia Jej Syn, jakto 
objawionem było świętej Brygidzie, która razu pe
wnego słyszała Pana Jezusa tak przemawiającego do 
Maryi: „Matko moja, wiesz jak Cię miłuję: proś 
mnie wiec o co chcesz tylko; a każda Twoja prośba 
wysłuchaną będzie". I Sam Zbawiciel zaraz wyłu-
szczył tego powody, przydając: „Ponieważ Tyś mi 
niczego z miłości ku Mnie nigdy nie odmówiła na 
ziemi; słuszna więc abym Ja teraz niczego z miłości 
ku Tobie nie odmówił. Ci w niebie" 4). Marya tedy 
nazywamy wszechmocną, lecz w znaczeniu w jakiem 
można używać tego wyrażenia w odnoszeuiu do isto
ty stworzonej, która nie może posiadać przymiotów 

1) Hymn. 6. — 2) De laud. B . M. 1. 4. — 3) P. 4. 1. iv 6. 2. — 
4) Rev. c. b . 1. 25. 

11* 
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samemu Bóstwu właściwych: Marya jest wszechmo
cną przez to, że modlitwami Swojemi wszystko upro
sić może. 

Słusznie więc o! potężna Obronicielko moja! woła 
do Ciebie święty Bernard, że byłeś chciała, a wszy
stko sio stanie. Grzesznika najbardziej zrozpaczonego 
wynieść do szczytu świętości, zależy to od Ciebie. 
Toż samo powiada święty Anzelm: Byłeś zapragnęła 
naszego zbawienia, nie sposób abyśmy zbawieni nie 
zostaliJ); z czego błogosławiony Albert wielki wy
prowadza wniosek, że powinniśmy prosić Maryą żeby 
tego właśnie, to jest naszego zbawienia zachcia ła , 
gdyż czego tylko chce, to się spełnia niechybnie 2). 

Zastanawiając się też nad takową najwyższą wszech-
mocnością Maryi, święty Piotr Damian w te słowa 
prosi Ją o litośćnadnami: Niech Cię poruszy naturalna 
skłonność Twoja, niech poruszy potęga: albowiem im 
potężniejszą jesteś, tern litościwszą być powinnaś3). 
Jakby mówił: O! najdroższa Obronicielko nasza! po
nieważ posiadasz serce tak miłosierne że nie możesz 
patrzeć na nieszczęśliwych bez ulitowania się nad ich 
nieszczęściem, a że obok tego posiadasz takie u Boga 
względy, że możesz zbawić wszystkich tych których 
■w obronę Swoją weźmiesz, o! raczże i nas wziąść 
w obronę, jakkolwiek wielkimi nędznikami jesteśmy, 
nas którzy w Tobie całą nadzieję pokładamy. Jeśli 
nasze prośby nie warte tego byś się niemi wzruszyła,. 
pójdź więc tylko za popędem własnego serca, i użyj 
swojej potęgi; albowiem Stwórca uczynił Cię tak po
tężną, abyś im możniejszą jesteś w obdarzaniu nas 
dobrodziejstwami, była tćm litościwszą i tern skłon-

1) De excel. V. c. 12.2) De land. B.M-1. 2. c. 1. 3) In nativ B. s. 1. 
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niejszą do niesienia nam ratunku. A że taką jest ta 
najlitościwsza nasza Matka niebieska, upewnia nas 
o tćm święty Bernard, który powiada: że Marya jest 
i niezmiernie potężną i niezmiernie miłosierną; że 
miłości Jej ku nam nie brakuje ani litości nad nami, 
ani potęgi do niesienia nam ratunku, i tego nam 
ciągle w skutkach, jakich z Jej łaski doświadczamy, 
dowodzil). 

Odkąd Marya pojawiła się na ziemi, głównem Jej 
zadaniem, po szerzeniu chwały Bożej, było wspieranie 
nieszczęśliwych. Wiadomo że od tej pory posiadała 
już ten przywilej, że wszelkie Jej prośby otrzymywa
ły niechybny skutek, jak tego dowodem zdarzenie 
zaszłe na Godach Galilejskich. Gdy zabrakło tam 
wina, przenajświętsza Panna ulitowawszy się nad 
zakłopotaniem weselnej rodziny, prosiła boskiego Sy
na Swego, aby dla poratowania gospodarzy uczty 
cud uczynił, mówiąc Mu: Wina nie mają. Lecz Pan 
Jezus odrzekł: Co Mnie i Tobie Niewiasto, jeszcze 
nie przyszła godzina moja 2). Jakby mówił: O ! Nie
wiasto ! co Mnie i Tobie do tego że wina brakuje. 
Nie w)'pada mi uczynić cud teraz, bo na to jeszcze 
czas nie nadszedł. Właściwa na to pora będzie gdy 
zacznę kazywać, i wtedy będę potrzebował stwierdzać 
cudami naukę Moją". A chociaż zdawaćby się mogło 
że przez takową odpowiedź Zbawiciel odmówił prze
najświętszej Matce tego o co Go prosiła, to jednak 
uważajmy, że Marya nie zwątpiła wcale o skutku 
Swojej prośby, i postąpiła tak jakby zapewnienie otrzjr-
mała, że to co żąda stanie się: kazała bowiem usłu
gującym przy uczcie, aby spełnili to co im poleci 

1) In Asscmp. ser. 4. —2) Jan. 2. 3. 
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Syn Jej, przyrzekając że ich poratuje. Jakoż, Pan 
Jezus, aby zadośćuczynić życzeniu Swojej Matki, ka
zał napełnić wodą kilka wielkich naczyń, poczem 
wodę te zamienił w wyborne wino. Lecz jakże to 
sobie wytłumaczyć? jeżeli czas właściwy do czynie
nia cudów miał być dopiero w porze gdy Pan Jezus 
ogłaszać będzie Swoją naukę, jakże mógł ten pierw
szy cud poprzedzić wyroki Boże w tym względzie? 
Odpowiadam, że nic tu nie zaszło niezgodnego z wy
rokami boskimi: wprawdzie, mówiąc w powszechności, 
czas czynienia cudów jeszcze b}'ł nie nadszedł; lecz 
od wieków Pan Bóg postanowił innym wyrokiem po
wszechnym, że o cokolwiek poprosi Marya, nigdy Jej 
to odmówionem nie bodzie, I dlategoto przenajświę
tsza Panna świadoma tego przywileju Swojego, nie 
zafrasowała się wcale że , jak się zdawało, Chrystus 
Pan odrzucił Jej prośbę, i postąpiła tak jakby łaska 
udzieloną Jej została. W tern znaczeniu wykłada 
i święty Jan Złotousty te słowa Pana Jezusa: Co 
mnie i Tobie Nietciasto, i powiada: że lubo Zbawi
ciel w ten sposób odpowiedział, jednak dla uczczenia 
Matki, to co prosiła, uczynił 1). Święty Tomasz tako
wy wykład potwierdza mówiąc, że przez słowa te: 
Jeszcze nie przyszła godzina Moja, Syn Boży okazał, 
że uczynienie cudu byłby odłożył na później, gdyby 
o to kto inny prosił; lecz że prosiła Matka, dopełnił 
go niezwłocznie. Święty Cyryl i Heronim tegoż są 
zdania, równie jak i Janzeniusz Ganclawski, który 
powiada: Aby uczcić Matkę, Zbawiciel uprzedził czas 
czynienia cudów 2). 

1) In Joan. bom. 21.—2) In Conc. Ewcng. 18. 
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Jednem słowem, nie masz ani na ziemi ani w nie
bie żadnej istoty, któraby mogła otrzymać dla nas 
biednych grzeszników tyle łask, ile ta najmiłościwsza 
Obronicielka: chce bowiem Pan Bóg uczcić Ją przez 
to, nietylko jako Swoją naj ulubi eń sza Służebnicę, 
lecz oraz jako i prawdziwą Matko. To właśnie po
wiada Wilhelm Paryzki odzywając się do Xiejże Samej 
w te słowa: Żadne stworzenie tak łatwo i tak wiele 
łask nie może nam biednym wyprosić u Syna Two
jego, ile Ty o! Wspomożycielko nasza! przez co On 
bezwątpienia chce uczcić Cię nietylko jako Służe
bnicę najwierniejszą, lecz jako i Matkę najrzeczywi-
stszą x). Dość aby Marya przemówiła, a boski Syn Jej 
wnet spełnia to czego żąda. Pan Bóg powiada do 
Oblubienicy Pieśni nad Pieśniami, a która wyobraża 
Maryą : Która przebywasz w ogrodach, przyjaciele 
słuchają, daj mi ttsłyszeó głos Twój 2). Owoż, przy-
jaciełe o których tu mowa są to Święci, którzy gdy 
wstawiają się o jakowe łaski dla tych którymi się 
opiekują, czekają aby ich Królowa poprosiła o nie 
Boga, i wtedy je otrzymują; albowiem jak to wyka
zaliśmy w Rozdziale V, żadna łaska nie bywa udzie
loną bez pośrednictwa Mar}ri. A jakimze sposobem 
Marya otrzymuje łaski? Oto byle się odezwała: Daj 
mi usłyszeć głos Twój: skoro przemówi, Syn Jej 
wnet wysłuchuje. Opat Wilhelm wykładając ten ustęp 
Pieśni nad Pieśniami, wyobraża sobie że Pan Jezus 
w te słowa przemawia do przenajświętszej Matki: 
Która przebywasz w ogrodach niebieskich l ze wszelką 
ufnością wstawiaj się za kogo chcesz tylko; albowiem 
nie mogę zapomnieć żem Synem Twoim i odmówić 

1) De Rhelj. donl. 18. — 2) Fieś. 8. 13. 
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czegokulwiek Matce." I żeby otrzymać to czego pra
gnie, przydaje inny autor przytaczający powyższy 
ustęp ksiąg Pisma Bożego, dość żeby Marya jedno 
słowo wyrzekła: bo dla Niej byle być słyszaną od 
Syna, jest to już przez to samo być i wysłuchaną 1). 
Według opata Godfryda, chociaż przenajświętsza 
Panna dla otrzymania jakowej łaski prosi o takowTe, 
prośby jednak Swoje zanosi z niejaką powagą Matki, 
i dlatego one są tak przemożuemi. Przenajświętsza 
Marya Panna, pisze ten świętobliwy Opat, z powodu 
że Pan Jezus jest człowiekiem i z Niej się narodził, 
władzą Matki może otrzymać wszystko cokolwiek 
zechce, i o tern wątpić nie powinniśmy2). 

AVałery Maksymiusz pisze o Koryolanie, że gdy 
Kzym oblegał, prośby współobywateli i przyjaciół nie 
mogły go skłonić aby ustąpił. Lecz gdy matka jego 
Weturia stanęła przed nim, nie mógł się oprzeć jej 
pośrednictwu, i niezwłocznie miasto oswobodził. O wóz, 
modlitwy przenajświętszej Panny nierównie skute-
czniejszemi są od próśb Weturyi i są takiemi o tyle 
o ile Pan Jezus jest synem bardziej przywiązanym 
i bardziej wdzięcznym Swojej najdroższej Rodzicielce, 
aniżeli był nim Koryolan względem swojej matki. 
Jedno westchnienie Maryi, pisze ojciec Justynian 
Miechowita, większćj jest wagi przed Bogiem, aniżeli 
modlitwy wszystkich Świętych razem wziętych h). A co 
razu pewnego na rozkaz świętego Dominika wyznał 
sarn szatan przez usta opętanego, którego ten Święty 
exorcyzmował, jak to opisuje ojciec Paczukelli 4). 

Święty Antonin powiada, że prośby przenajświętszej 
Panny, będące prośbami Matki, mają w sobie coś 

1) Paciuch. In Salut Ang. — 2) In Fest. B. M. ser. 8. — 3) Sup 
Lit. ser. 270. — 4) In sal. Ang. 
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jakby rozkazującego; tak, że nie sposób jest aby 
Marya nie była wysłuchaną, kiedy się modli *). Z te
go powodu święty German tak do Niej przemawia, 
a co powinno pobudzać nas do polecania się tej 
przemożnej Opiekunce naszej: O! Maryo, woła, po
nieważ zażywasz powagi Matki przed Bogiem, otrzy
mujesz przeto przebaczenie dla największych grze
szników; gdyż Zbawiciel j^oczytując Cię zawsze za 
najrzeczywistszą Rodzicielkę Swoją, nie może odrzu
cić żadnej Twojej prośby2). To też razu pewnego 
święta Brygida słyszała jak Błogosławieni w Niebie 
mówili do swojej przenajświętszej Królowej: rPani 
błogosławiona! cóż jest czegobyś Ty nie mogła? Co 
bowiem chcesz, to wnet się staje 3). Co pięknie wy
raża ów piękny wiersz, w którym powiedziano, że co 
Bóg władzą Swoją, to Maiya prośbą Swoją może: 

Quod Deus imperlo, Ta prece, Virgor potes ! 
Jakżeż! wroła święty Augustyn, nie jestże to rze

czą godną doskonałości Pana naszego, aby w ten 
sposób uczcił Matkę Swoją, kiedy Sam oświadczył, 
że na ten świat przyszedł nie żeby znieść, lecz żeby 
dopełnić Przykazania Boże, które pomiędzy innemi 
nakazują cześć dla rodziców 4). Święty Jerzy Arcybi
skup Nikomedyjski twierdzi nawet, że Pan Jezus, 
spełniając wszelkie żądania Matki Swojej, spłaca nie
jako dług wdzięczności względem Tej, która za wła-
snem przyzwoleniem obdarzała Go naturą ludzką ^). 
Toż samo chce wyrazić święty Metody Męczennik, 
tak odzywający się do Maryi: Eaduj się i wesel 
o! Pani moja! bo masz dłużnikiem Syna, któremu 

1) P. 4, t. 15. § 4 . -2 ) In dormit. B. M. ser. 2 . -3) Rev. 1. 4. c. 74.— 
4) Lib. de Ass. B. M. c. 5. — 5) Or. de Ingr. B. M. 
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wszyscy są dłużni. Wszyscyśmy bowiem dłużni Bogu 
tego wszystkiego cokolwiek posiadamy, gdyż cokol
wiek mamy, Jemu to winniśmy. Względem Ciebie 
zaś Sam Bóg raczył stać się dłużnikiem, biorąc 
z Ciebie ciało ludzkie '). Albowiem nie masz wątpli
wości, pisze święty Augustyn, że Ta która godną się 
stała za mających być odkupionymi wydać zapłatę, 
może więcej jak wszyscy inni Święci już odkupio
nym przynieść pomocy 2). Ponieważ Marya godną 
się stała obdarzyć ciałem Słowo Boże i przez to 
przygotowała cenę naszego odkupienia, abyśmy wy
bawieni zostali od śmierci wiecznej*, przeto więcej 
jak ktokolwiek inny może dopomódz nam do osią
gnięcia zbawienia. A święty Teofil, Patryarcha Ale-
xandryjski żyjący za czasów świętego Heronima, pi
sze: Syn podoba sobie w tern aby Go prosiła Ma
tka; gdyż chce na Jej prośby udzielać wszystko co 
ludziom udziela, aby przez to uznać dobrodziejstwo, 
jakie Jej zawdzięcza za otrzymanie od Niej ciała lu
dzkiego 3). I dlatego w obrzędach swoich Kościół 
Grecki odzywając się do przenajświętszej Panny, 
śpiewa: „Możesz przeto o ! Maryo, któraś jest Matką 
Boga. możesz nas zbawić modlitwami Swojemi, po-
partemi powagą macierzyństwa4)." 

Zakończmy tady słowami świętego Bonawentury, 
który rozważając jak wielkiem dobrodziejstwem ob
darzył Stwórca ludzi, dając im za Obronicielkę Marya, 
tak do Niej przemawia: O! bezwątpienia, przedziwna 
Boga naszego -łaskawość, gdy tym którzy przeciw 
Niemu zawinili, Ciebie o! Pani! dał za Obronicielkę, 

1) Ora. de Sini. et Anna.—2) Ser. 20. 8.-3) Salezar. In ProvI. 8.— 
d) Menu. Grace- 20. jan. ad Mat. 
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ażebyś dla nas u Syna, cokolwiek zechcesz, uprosić 
mogła. O! przedziwne i niewymowne Boga naszego 
nad nami zmiłowanie, który abyśmy Mu nie uszli, 
zbytnie obawiając się Jego wyroku jaki nas za grze
chy nasze czeka, raczył własną Matkę Swoją i Wład
czynię łask Jego postanowić Obronicielką naszą '). 

P r z y k ł a d . 
Ojciec Eaci Kameduła 2) opowiada następujące zda

rzenie. Pewien młodzieniec po śmierci ojca wysłanym 
został przez matkę na dwór panującego książęcia; lecz 
gdy się z nim żegnała ta pobożna matka, która wiel
kie miała nabożeństwo do przenajświętszej Panny, 
wymogła na nim przyrzeczenie, że codziennie odma
wiać będzie Z d r o w a ś M a r y a, przydając w końcu 
te słowa: „Panno błogosławiona nie opuszczaj mnie 
w godzinę śmierci". Po niedługim pobycie na dworze 
tym, młodzieniec idąc za złemi skłonnościami tak się 
rozpuścił, że go książę wydalił. Wtedy nie mając 
z czego się utrzymać, poddawszy się rozpaczy, ją? 
się zbrodniczego rzemiosła zbójców i z innymi zabi
jał, nie omieszkując wszelako polecać się przenaj
świętszej Pannie, jak to mu zaleciła matka. W końcu 
ujęty został przez władzę i skazany na śmierć. W wi
gilią dnia w którym miał być straconym, będąc w więzie
niu a zastanawiając się nad niesławą jaką ściągnął na 
siebie, nad ciężką boleścią matki i nad śmiercią ja
ka go czekała, gorzko płakał i uspokoić się nie mógł 
tak, że szatan chcąc korzj stać z wielkiego smutku 
w jakim go widział, okazał się mu w postaci pię
knego młodzieńca, i przyrzekł że go uwolni z więzie-

1) Stim Amor. am. p . 3. c. 19.—2) Mir. de X. M. 1. 3. 
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nia i od śmierci uchowa, byle zrobił co mu powie. 
"Więzień oświadczył że gotów na wszystko. Wtedy 
złudny młodzieniec oznajmił mu, że jest szatanem 
i że przybywa mu na ratunek. Wymagał, aby się wy
rzekł Pana Jezusa i Sakramentów świętych, a nę
dznik ten zgodził się na to. Potem powiedział mu, 
żeby się wyrzekł Maryi i Jej opieki. „O! co do tego, 
odpowiedział winowajca, tego nigdy nie uczynię". 
I zaraz odmówił modlitwę, której go matka wyuczy
ła: „Panno błogosławiona, nie opuszczaj mnie w go
dzinę śmierci". Na te słowa szatan znikł, lecz mło
dzieniec nadzwyczaj sio zmartwił ciężką zbrodnią, 
jakiej się dopuścił wyrzekając sie Chrystusa Pana, 
Jednak uciekł się do przenajświętszej Panny, a Ona 
wyjednała mu szczery żal za wszystkie grzechy tak, 
że wyspowiadał się z najżywszą skruchą i rzewne 
łzy wylewając. Gdy go prowadzili na miejsce strace
nia, zdarzyło się, że przechodził koło posągu Matki 
Bożej, której pokłonił się odmawiając swoją zwykłą 
modlitwę: „Panno błogosławiona, nie opuszczaj.mnie 
w godzinie śmierci" , a posąg w oczach wszystkich 
obecnych nachylił głowę jakby kłaniając sie mu na
wzajem. Wtedy nadzwyczaj wzruszony poprosił, aby mu 
dozwolono ucałować nogi świętego wizerunku. Opra
wcy sprzeciwiali sio temu, lecz że lud zaczął szemrać, 
zezwolili. Gdy przybliżył się do posągu, aby dopełnić 
to swoje nabożeństwo, Marya ożywiając w tejże chwili 
Swój wizerunek, wyciągnęła ręce, ujęła skazanego /a 
ramie i tak go silnie trzymała, że nie sposób było 
oderwać go ztamtąd. Na widok tego cudu wszyscy 
zaczęli wołać: „Ułaskawić, ułaskawić" i ułaskawienie 
nastąpiło. Powróciwszy w rodzinne strony, młodzie-

173 

nieć ten wiódł życie przykładne i wiernie służył 
przenajświętszej Pannie, która go uratowała i od do
czesnej i od wiecznej śmierci. 

M O D L I T W A . 

Przenajświętsza Matko Boga! odezwę się do Ciebie 
słowy świętego Bernarda1): Przemów o! Pani! bo 
wysłucha Syn Twój, i o cokolwiek poprosisz otrzy
masz. Przemów wiec o! Maryo, Obronicielko nasza, 
przemów za nami nędznymi grzesznikami. Pomnij, że 
nietylko dla Siebie Samej, lecz i dla nas otrzymałaś 
tak wielką potęgo i tak szczytną godność. Jeśli Sam 
Stwórca raczył stać się Twoim dłużnikiem otrzymując 
od Ciebie człowieczeństwo, to na to, abyś mogła we
dług woli rozdawać biednym grzesznikom skarby 
zmiłowań się boskich. Myśmy słudzy Twoi, myśmy 
się Tobie na szczególną służbę oddali, albowiem 
cieszę się ufnością, że i sam do tej liczby należę; 
cłilubiemy się nadzieją, że żyjemy pod Twoją opieką; 
gdy tedy dobroczynną jesteś dla wszystkich, dla tych 
nawet, którzy Cię nie znają albo żadnej czci Ci nie 
oddają, a co większa i dla tych, którzy Cię obrażają 

f i 

i bluźnią przeciw Tobie, — jakżeż tern więcej spo
dziewać sie możemy po Twojej dobroci wyszukującej 
nieszczęśliwych, aby ich wsporaódz, my, którzy Cię 
czcimy, którzy Cię miłujemy i którzyśmy całą ufność 
naszą w Tobie złożyli! Wielcyśmy grzesznicy; lecz 
Pan Bóg obdarzył Cię litością i potęgą przewyższającą 
nieprawości nasze. Możesz i pragniesz nasz zbawić, 
a my tern bardziej się tego spodziewamy, im bardziej 
się czujemy niegodnymi aby Cię wielbić i wychwalać 

1) Depr. ad glor. V. 
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w niebie, gdy się tam dostaniemy za pośrednictwem 
Twojem. O! Matko miłosierdzia! przedstawiamy Ci 
dusze nasze niegdyś omyte i wypiększone Krwią 
Chrystusa Pana, lecz potem szkaradnie zeszpecone 
grzechem; przedstawiamy Ci je, abyś powtórneni ich 
oczyszczeniem najmiłościwiej się zajęła. Wyjednaj 
nam szczerą poprawę; wyjednaj nam miłość boską, 
wytrwałość w cnocie i niebo. O wielkie rzeczy Cię 
prosimy, lecz cóż ? czyż nie możesz otrzymać wszy
stkiego? czyżby to było za wiele dla miłości jaką 
Bóg Cię miłuje? Dość byś otworzyła usta i pomodliła 
się do Twego boskiego Syna; On Ci nie odmawia 
niczego. Pomódl się za nami o ! Maryo, pomódl się 
za nami; pomódl się, a bezwątpienia wysłuchaną 
będziesz i my niechybnie zbawieni zostaniemy. 

§ II. 
Mary a jest Obronicielką najlitościwszą, podej
mującą się obrony największych grzeszników. 

Tyle jest powodów dla których powinniśmy miło
wać naszą najmiłościwszą Królowę niebieską, że gdyby 
na całym świecie wielbiono Maryą, gdyby we wszy
stkich kazaniach mówiono t3'lko o Mar}7i, gd}rby wszy
scy ludzie wydali życie swoje za Maryą, jeszcze by 
to było za mało w porównaniu z gotowością z jaką 
powinniśmy wszystko dla Niej poświęcić, i wdzięczno
ścią jakąśmy Jej winni, za niezmierną miłość jaką 
jest przejętą ku wszystkim ludziom, nawret najwię
kszym grzesznikom, mającym do Niej byle trochę na
bożeństwa. 
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Błogosławiony Eajmund Żurdan, który przez po
korę wydał znakomite dzieła pod nazwiskiem Idjoty, 
(niedołęgi), powiada, że Marya nietylko miłujących Ją 
miłuje, lecz nawet służy tym którzy Jej służą; a je
śli są to grzesznicy, wtedy całą. potęgą Swojego po
średnictwa wstawia się do zagniewanego na nich Syna 
Swojego aby wyjednać dla nich przebaczenie. 

Tak jest dobrą, łaskawą i miłosierną, że nikt 
w jakkolwiek opłakanym stanie b}rłaby jego dusza, 
nie powinien obawiać się upaść do stóp Jej, gdyż 
nie odpycha od Siebie nikogo z uciekających się pod 
Jćj opiekę. Marya jako nieustająca a najgorliwsza Obro
nicielką nasza, Sama przedstawia Bogu modlitwy 
sług swoich, a zwłaszcza te które do Niej zanosimy. 
Albowiem podobnie jak Syn wstawia się za nami do 
Ojca, tak ona wstawia się za nami do Syna; owszem, 
bezustannie wnosi sprawy nasze to do Ojca to do 
Syna, i popiera prośby nasze o łaski potrzebne d 
zbawienia 1). 

Słusznie też Dyonizy Kartuziański nazywa Maryą, 
jedyną Ucieczką zatraconych, Nadzieją nieszczęliwych 
i Obronicielką wszystkich największych niegodziwców 
garniących się do Jej miłosierdzia 2) A gdyby zna
lazł się jaki grzesznik, który nie wątpiąc o potędze 
Maryi, nie miałby jednak dość ufności w Jej miłosier
dziu, obawiając się może że nie zechce go wesprzeć 
z powodu ogromu jego przewinień, niechże mu doda 
odwagi to co pisze święty Bonawentura: Wielki i szcze
gólny jest to przywilej, powiada ten Doktór Kościoła, 
na mocy którego Marya otrzymuje od Syna prośbami 
Swojemi, co tylko zechce. Lecz cóżbyśmy za pożytek 

1) Cont. de B. M. inprolo. — 2) De laud. V. 1. a. a. 23. 
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odnosili z tak niezmiernej potęgi przenajświętszej Panny, 
gdyby się o nas wcale nie troszczyła? Ale tak nie 
jest najmilsi, i wątpić nie powinniśmy, (a dzięki bez
ustanne składajmy za to i Panu naszemu i Matce 
Jego) że jak jest Ona potężniejszą przed Bogiem od 
wszystkich Świętych, tak również jest Obronicielką 
naszą także od nich wszystkich i gorliwszą i troskli-
wszą *). 

Bo w istocie, o! Matko miłosierdzia! woła radośnie 
święty German, któż po Synie Twoim Jezusie tak 
troskliwie zabiega około zbawienia naszego jako Ty 
to czynisz? Któż tak jak Ty ratuje nas w smutkach ' 
i troskach naszych? Któż tak dalece broni grzeszni
ków jak Ty, która że tak powiem, bojujesz za nich? 
Zaiste o! Maryo, opieka Twoja nad nami i potężniej
szą jest i troskliwszą i uczynniejszą, jak to wyobrazić 
sobie i pojąć możemy. AVszyscy Święci, przydaje bło
gosławiony Eajmund, mogą rozciągać opiekę swoją 
w sposób wyjątkowy nad tymi tylko którzy ich czczą 
wyłącznie; gdy tymczasem Matka Boża będąc Królo
wą wszystkich ludzi, jest również Opiekunką i Obro
nicielką wszystkich, i troszczy się o zbawienie każdej 
duszy bez żadnego wyjątku 3). 

Tak jest, przenajświętsza Panna troszczy się o zba
wienie wszystkich wiernych, a także i grzeszników. 
A nawet cieszy się głównie z tego, że tych ostatnich jest 
Obronicielką, jak to Sama oświadczyła w objawieniu 
wielebnej siostrze Maryannie Wiliam mówiąc: „Po go
dności mojej jako Boga Eodzicielki, najzaszczytniejszą 
dla Mnie poczytuję nazwę Obronicielki grzeszników". 

1) Spec. B. JI- lec. G. — 2) De Zona Vir. — 3) Cont. de V. M. 
in Prolo. 
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Błogosławiony Amedeusz powiada, że nasza Matka 
niebieka stoi bezustannie przed obliczem Stwórcy, 
bezustannie wstawiając się za nami. I przydaje tenże 
autor, iż z wyżyn niebieskich doskonale dopatrując 
nędz i potrzeb dusz naszych, tern serdeczniej li
tuje się nad nami i wszelkich dokłada starań, by 
nas ratować i zbawiać l). Dlategoto Kyszard od świę
tego Wawrzyńca pobudza każdego z nas , chociażby 
najcięższego grzesznika, do uciekania się z ufnością 
do tej miłościwej Obronicielki, nie wątpiąc, że znaj
dziemy Ją zawsze w każdej chwili gotową do udzie
lenia nam Swego wsparcia 2). Albowiem według słów 
Opata Godfryda: Mary a zawsze gotową jest do mo
dlenia się za wszystkich 3). 

A z jakążto miłością i jak skutecznie ta najmiło-
ściwsza Obronicielką zajmuje się sprawą naszego 
zbawienia! bo jak sie wyraża święty Bernard: Marya 
stała się, jak to wiemy, Obronicielką naszą, która 
przed Bogiem najskuteczniej załatwia sprawę zbawie
nia naszego 4). A święty Augustyn rozważając, z jaką 
miłością i gorliwością Marya bezustannie prosi Boga 
aby nam grzechy odpuścił, wspierał łaską Swoją, 
wybawił nas od niebezpieczeństwa i pocieszył wśród 
utrapień, — tak do Niej przemawia: Ciebie Samą 
o! Maryo! o Kościół święty troskliwszą niżeli wszy
scy inni Święci być znamy 5 ) ; co znaczy: Wprawdzie 
o! Pani moja! wszyscy Święci pragną naszego zba
wienia i modlą się za nas, lecz miłość i łaskawość, 
jaką okazujesz otrzymując nam od Boga tyle zmiło-

1) De laud. V. bom. 8. — 2) Dc laud. B. M. I. 2- p . 1- — 3) In 
festi. B. M. ser. 8. — 4) In. Ass. ser. 1. — 5) Apud. s. Bonar. 

' Spec. B. V. 1- G. 
12 



178 

wań się Jego nad nami, zmusza nas wyznać, ze w Nie
bie jedną tylko mamy Obronicielkę, a Nią Ty jesteś, 
i że Ty sama masz prawdziwą gorliwość i prawdziwą 
troskę o nasze dobro. 

I któż w istocie mógłby pojąć troskliwość, z jaką 
Marya bezustannie wstawia się za nami do Boga? 
Gorliwość Jej w obronie naszej jest n i enasyconą '), 
jak się pięknie wyraża święty German. Tak jest bez-
wątpienia: tak dalece lituje się Ona nad nędzą na
szą, tak niezmiernie nas miłuje, że modli się ciągle 
i ciągle wraca do tego, i nie przestaje się modlić, 
aby nas zasłaniać od grożących nieszczęść i wyjedny
wać nam łaski, jakich potrzebujemy: Gorliwość Jej 
jest n i e n a s y c o n ą . 

O! jak godni pożałowania bylibyśmy biedni my 
grzesznicy, gd3'byśmy nie mieli tak potężnej Obroni-
cielki! Jest zaś tak potężną, tak miłosierną, a oraz 
tak roztropną i mądrą, powiada Eyszard od świętego 
Wawrzyńca, że najwyższy Sędzia, Syn Jćj, nie może 
potępić winowajców7, których obronę Ona bierze na 
Siebie 2). Z tego powodu Jan Geometrus pozdrawia 
Ją w te słowa: Witaj P r a w o , wszelkie sprawy ko
rzystnie rozstrzygające 3), albowiem wszystkie sprawy 
podjęte przez tę Obronicielkę przezręczną bywają 
niechybnie wygrane. 

Dlatego święty Bonawentura nazywa Marya Abi-
gail mądra 4). Wiadomo zaś, że w pierwszej księdze 
Królewskiej opowiedziano, iż ta niewiasta wymownie 
przedstawionemi prośbami tak potrafiła złagodzić Da
wida zagniewanego na Nabola, że król ten pobłogo-

\) De Zona Deip. — 2) De laud. B. M. 2. p. 1. 1. — 3) In V. 
Deip. hyn. 4. — 4) 1. Król. 25. 30. 
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sławił ją, jakby dziękując za to że wstawieniem się 
swojćin nie dopuściła żeby się mścił własną ręką, 
jak to już zamierzał: Błogosławiona^ ty, rzekł do 
niej , któraś przeszkodziła mi dzisiaj , żebym nie . . . 
mścił sie ręką własną 1). I to właśnie przenajświętsza 
Panna bezustannie czyni w Niebie dla nieprzebranej li
czby grzeszników. Wymownemi i serdecznemi pro
śbami Swemi tak umie załagadzać sprawiedliwość 
Bożą, że Sam Stwórca błogosławi Ją, i poniekąd 
dziękuje Jej, że przez to nie dała mu potopić wi
nowajców i ukarać ich, jak na to zasługiwali. 

Przedwieczny Ojciec, "według uwagi świętego Ber
narda, chcąc spełnić nad nami miłosierdzie Swoje 
największe jakie tylko być może, prócz Chrystusa 
Pana głównego przed Nim Ezecznika naszego, dał 
nam Maryą za Obronicielkę przed Panem Jezusem. 
Nie masz wątpliwości, powiada on, że Pan Jezus 
jedynym jest Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi; 
On tylko może, na mocy własnych zasług, i chce 
tego stosownie do danego przyrzeczenia, otrzymać 
nam przebaczenie i łaskę u Boga; lecz że w Panu 
Jezusie ludzie uznają i obawiają się majestatu Bo
skiego, znajdującego się w Nim, jako w Bogu, za
chodziła więc potrzeba wyznaczyć innego obrońcę, 
do którego moglibyśmy uciekać sio z niniejszą obawą 
a większą ufnością; — i wTłaśnie przenajświętszej-to 
Pannie zwierzył Stwrórca ten urząd. Nie możemy tedy 
znaleść skuteczniejszej i potężniejszej obrony przed 
Majestatem boskim, nad obronę przez Samegoż Boga 
zwierzoną Maryi, tak niezmiernie na nas miłosiernej. 

1) 2. Król. 25. 33. 
12* 
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Uwłaczałby Jej dobroci, ktoby obawiał sie upaść 
do nóg tak litościwej Obronicielki: Blaczegóżby, pisze 
dalej wyżej przytoczony Święty, ułomność ludzka 
miała się obawiać przystąpić do Maryi V przecież nic 
w Niej nie masz coby jakową surowość objawiało; 
nic coby nas przerażać mogło; jest Ona jakby uoso
bioną łaskawością, dobrocią, słodyczą i miłosierdziem. 
Czytaj i odczytuj, badaj najpilniej wszystkie dzieje 
spisane w Ewangieliach świętych, a jeżeli napotkasz 
tam coś coby dowodziło surowości w Maryi, lękaj 
się do Ni-'j przystąpićJ). Lecz nie znajdziesz tam 
ani śladu czegoś podobnego; śmiało przeto uciekaj 
się do Niej, a Ora Cię zbawi pośrednictwem Swojem. 

Oto w jaki sposób Wilhelm Paryzki każe przema
wiać grzesznikowi uciekającemu się do Maryi: Pójdę 
do Ciebie, owszem polecę, przechwalebna Boga Ro
dzicielko, którą Matką miłosierdzia nazywa, owszem 
z całej siły ogłasza Kościół powszechny. O! Mą
ko Boga mojego! w nędznym stanie do jakiego 
mnie przywiodły grzechy, uciekam się do Ciebie 
z ufnością; a jeśli mnie odrzucisz, przypomnę Ci po
kornie, że niejako obowiązaną jesteś wspierać mnie, 
albowiem Kościół Chrystusów nazywa Cię i nazywać 
każe Matką miłosierdzia. Ty, mówię której' łaskawość 
nikogo nie odpycha, której miłosierdzia nigdy nikomu 
nie zabrakło, której dobrotliwa litość żadnym z pro
szących Cię, chociażby był największym grzesznikiem* 
nie wzgardziła—o! Maryo ! Tyśto tą istotą, którą 
Bóg tak umiłował, że zawsze wysłuchuje; Twoje nie
przebrane miłosierdzie przygarnia wszystkich; Twoja 
niewymowna dobrotliwość żadnym grzesznikiem się 

1) I n sigu. mag. 
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nie brzydzi, chociażby był najwinniejszym, skoro Ci 
się poleca. Jakżeż! czyżby to niewłaściwie i napró-
żno cały Kościół zwał Cię Obronicielką swoją i Ka-
tunkiem nieszczęśliwych ? Nie, o! Matko moja! nie,— 
nigdy tak nie będzie, żeby przewinienia moje miały 
przeszkodzić spełnianiu się szczytnego Twojej dobroci 
zadaniu, którern obarczoną jesteś, a na mocy którego 
jesteś i Obronicielką i Pośredniczką pokoju i poje
dnania Boga z ludźmi, i po boskim Syrie Twoim je
dyną Nadzieją i Ucieczką nas biednych. Ile tylko łask 
posiadasz, ile chwały zażywasz, a nawet i to żeś do 
szczytu Boga-Eodzicielki wyniesiona, wszysto to za
wdzięczasz , jeśli tak wyrazić się wolno , grzesznikom : 
gdyż z ich to powodu Syn Boży stał sie Twoim Sy
nem. Jak niebo od ziemi (a i jeszcze bardziej), tak 
dalekiem jest od Maryi, która wydała na świat Źródło 
miłosierdzia Bożego, t o , żeby miała odmówić Swego 
miłosierdzia jakiemu grzesznikowi uciekającemu się 
do Niej. Tak tedy o! Panno przenajświętsza! ponie
waż do Ciebie należy. Ciebie się głównie tyczy jednać 
ludzi z Bogiem, pośrednicząc stawać pomiędzy Nim 
a nami, niech Cię przeto poruszy ku mnie dobrotliwe 
miłosierdzie Twoje, które nad wszelkie ludzkie pojęcie 
i wyobrażenie większe jest od wszystkich przestępstw 
i grzechów moich 1). 

Nabierzcie więc otuchy, o! dusze ludzkie, odezwę 
sie do was wraz ze świętym Tomaszem z Wilanowa; 
odetchnijcie swobodnie i podnieście się na duchu bie
dni grzesznicy. Ta przenajświętsza Dziewica, Matka 
Sędziego waszego i Boga, jest Obronicielką rodzaju 
ludzkiego ; Obronicielką przemożną, zdolną otrzymać 

1) D e B . M. div . V. c. 1S. 

i 



182 

wszystko, co zechce od Stwórcy; Obronicielką prze
mądrą , wiedzącą, najlepiej, czem i jak Sprawiedli
wość Bożą łagodzić; Obronicielką powszechną, przyj
mującą w Swoją obrono wszystkich; obrony Swojej 
nieodmawiającą nikomu zgoła. Oto- są słowa wyżej 
przytoczonego Świętego, a któreśmy nieco rozwlekli. 
Pocieszcie się, pocieszcie lękliwi na duchu, pisze on, 
odetchnijcie uciśnieni na duszy: Boga Rodzicielka 
jest rodzaju ludzkiego Obronicielką przemądrą a Obro -
nicielką powszechną. 

Przykład. 
Ze Marya jest Obronicielką najlitościwszą dla grze

szników, okazało sio to bardzo wyraźnie z pewną za
konnicą klasztoru Tontewralskiego imieniem B e a t o , 
jakto opowiadają Cezariusz i ojciec Bho. Ta nieszczę
sna, ulegając namiętnemu przywiązaniu do pewnego 
młodzieńca, postanowiła uciec z nim z ldasztoru. Ja
koż, dnia pewnego położywszy przed posągiem Matki 
Bożćj klucze od furty zakonnej, była bowiem odź
wierną, uszła bezwstydnie. Dostawszy się do obcego 
kraju, przyszło do tego że wiodła życie publicznej 
nierządnicy. Piętnaście już lat spędziła w tak opła
kanym stanie, kiedy spotkawszy w mieście ekonoma 
swojego dawnego klasztoru, pewną będąc że ją nie 
pozna, spytała go czy znał siostrę Beatrixę. „Znam 
ją doskonale, odrzekł, święta to zakonnica, a teraz 
jest mistrzynią nowiciuszek." Ka te słowa zbiegła 
mniszka zmieszała się i osłupiała, nie mogąc pojąć 
co to znaczy. Żeby tedy dojść prawdy, wróciwszy nie
zwłocznie do ojczyzny, poszła do klasztoru. Tam po
prosiła aby zawołano siostro Beatrixę, i oto ujrzała 
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przed sobą przenajświętszą Pannę w postaci w jakiej 
była na onym posągu przed którym uchodząc z kla
sztoru złożyła była klucze. I wtedy Matka Boża w te 
słowa przemówiła do niej: „Beatrixo, oznajmiam ci, 
że dla wyratowania twojej sławy, przybrałam twoją 
postać, i przez te piętnaście lat które przebyłaś za 
klasztorem, spełniałam tu twoje obawiązki. Córko 
moja, wracaj do zgromadzenia i czyń pokutę. Syn 
mój jeszcze wyczekuje na ciebie, a staraj się przy-
kładneni życiem utrzymać dobrą sławę o sobie, którą 
tu dla ciebie nabyłam." I to rzekłszy znikła, a Bea
to: przejęta najżywszą wdzięcznością za tak niewy
powiedziane miłosierdzie Maryi nad nią, przywdziała 
suknią zakonną, weszła do klasztoru, i do śmierci 
świątobliwy żywot wiodła. Przy śmierci zeznała to 
wszystko, na chwałę Matki miłosierdzia. 

M O D L I T W A . 
O! Matko Zbawcy mojego! wyznaję iż niewdzię

czność jakiej dawałem dowody przez lat tak wiele 
względem Boga i względem Ciebie, zasługiwałaby 
na słuszną karę, abyś się o mnie już wcale nie tro
szczyła. Lecz o! najmiłościwsza Pani moja! wiem ja 
jak dobrą jesteś; przekonany jestem że dobroć Twoja 
przewyższa, i bardzo przewyższa, moją niewdzięczność. 
I nadal więc, o! Ucieczko grzeszników, nie ustawaj 
ratować biednego grzesznika, ufność w Tobie pokła
dającego. O! Matko miłosierdzia! racz podać rękę nie
szczęśliwemu, który upadł i wzĵ wa Twojej litości. 
O! Marj7o! albo weź mnie w Swoją obronę, albo po
wiedz do kogo mam się udać, ktoby mógł skuteczniej 
jak Ty, bronić mnie i wspierać. Lecz gdzież szukać będę 
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Obronicielki litościwszej i przemożni ej szej przed 
Bogiem; nad Ciebie któraś jest Matką Jego? Stawszy 
się Kodzicielką Zbawiciela, zostałaś przeznaczoną zba
wiać grzeszników i dana mi zostałaś na ratunek. 
O! Maryo! zbaw tego który się ucieka do Ciebie. Nie za
sługuję na miłość Twoją, lecz pragnienie jakie masz 
zbawienia ginących, obudzą we mnie ufność ze i mnie mi
łujesz; a jeśli mnie miłujesz, jakże mógłbym pójść 
na zatracenie? O! moja najdroższa Matko! jeśli zba
wionym będę za Twoją przyczyną, jak tego mam na
dzieję, już odtąd nie okażę się niewdzięcznym; moją 
dawną niewdzięczność i Twoją miłość ku mnie, wy
nagradzać będę wielbiąc Cię na zawsze i miłując 
z całego serca. W niebie gdzie panujesz i pano
wać będziesz na wieki, radośnie opiewać będę Twoje 
miłosierdzie, i nie poprzestanę pokrywać pocałunkami 
tej dłoni litościwej, która wyzwoliła mnie od piekła 
tyle razy iłem nań zasłużył grzechami. O! Maryo! 
o! Wyswobodzicielko moja! o! Nadziejo moja, o!Pani 
i Królowo moja! o moja Obronicielko! o! moja Matko! 
miłuję Cię! miłuję, i pragnę miłować Cię na zawsze. 
Amen. Amen. Tego się spodziewam, niech sie tak 
stanie. 

§. m. 
Marya jedna grzeszników z Bogiem. 

Łaska Boża jest dla każdej duszy skarbem nie
ocenionym i najpożądańszym. Duch-Święty nazywa 
Ją skarbem granic niemającym, albowiem przez łaskę 
wyniesieni zostajemy do zaszczytu stania sie przyja
ciółmi Boga: Nieskończony bowiem jest skarb dla 
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ludzi, którego którzy uiyli, uczestnikami stali sie 
przyjaźni Bożej 1). Dlatego Pan Jezus Zbawca i Bóg 
nasz, raczył nazwać przyjaciółmi Swoimi tych którzy 
są w stanie łaski: Wy przyjaciele moi jesteście2). 
O! niech przeklęty będzie grzech, który taką przy
jaźń zrywa: Nieprawości wasze rozdzieliły pomiędzy 
wami a Bogiem waszym ■*), a które ściągając na du
szę nienawiść Boga, w nienawiści są u Boga bez
bożny i bezbożność jego4), z przyjaciółki Boga na 
wroga Stwórcy swojego ją zamieniają. 

Cóż więc począć powinien grzesznik, jeśli na swoje 
nieszczęście jest w nieprzyjaźni z Bogiem ? Potrzeba, 
aby szukał Pośrednika, któryby mu otrzymał prze
baczenie i dopomógł do odzyskania utraconej przez 
niego przyjaźni Bożej. — Owóż, pociesz sie biedny 
grzeszniku, któryś postradał łaskę Bożą! powiada święty 
Bernard: Sam Bóg dał ci Pośrednika, a tym jest 
Jego Syn własny Jezus Chrystus. A czyż jest co, 
czegoby Syn taki u takiego Ojca nie otrzymał dla 
ciebie 3) ? 

Lecz o! dziwo: woła tu dalej tenże Święty: jak 
się to dzieje, że ludzie wyobrażają sobie srogim 
i surowym Tego, który jest najlitościwszym; stra
sznym, gdy On jest najmiłościwszym, i aby nas zba
wić, życie wrłasne oddał. Czego się obawiacie o! lu
dzie słabej wiary ? On grzechy wasze przybił do 
krzyża własnemi rękoma c). Jakby mówił: Grzesznicy 
którym nie dostaje ufności, czemu się lękacie ? Jeśli 
was grzechy wasze przerażają, wiedzcież o tćm, że 
Sam Zbawiciel przez przebite serce Swoje przybił 

1) Mądr. 7. 14. — 2). Jan 15. 14. — 3) Iz. 59. 2.-4) Mądr. 14 9.— 
5) Do Aquaed. — C) In Cant. eer. 38. 
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właśnie grzechy wasze do krzyża, i że zadość czyniąc za 
was Sprawiedliwości boskiej dusze wasze odkupił. Lecz 
może i w Nim nawet przeraża Cię majestat boski, 
gdyż stawszy się człowiekiem nie przestał On być 
Bogiem, i z tego powodu chciałbyś i między Mm 
a tobą znaleść jeszcze jakowe pośrednictwo ? Otóż 
do Maryi się uciekaj; Ona wstawi się za ciebie do 
Syna Swrego, który Ją wysłucha niechybnie; a Jezus 
wstawi się do Ojca przedwiecznego, który niczego 
odmówić nie może takiemu Synowi. I te śliczną prze
mowę kończy święty Bernard temi swojemi pamię-
tnemi słowy: Synaczkowie moi (pisał to bowiem dla 
swoich podwładnych zakonników), synaczkowie moi, 
ta Boga naszego Rodzicielka jest dla grzeszników 
schodami, po* których dostają się do łaski Bożej, Ona 
to jest największą Ufnością moją, Ona całą podstawą 
mojej nadziei. Tota ratio spei meae 1). 

Oto jak Duch-Święty każe przenajświętszej Pannie 
przemawiać w Pieśniach nad Pieśniami: Jam jest 
mur, a piersi Moje jako wieża, odkądem była 
u Niego jako pokój znajdująca^). Jam jest obroną 
uciekających się do Mnie, a miłosierdzie Moje jest 
dla nich jakby wieżą bezpieczną i dlatego Stwórca 
postanowił Mnie Pośredniczką pomiędzy Nim a grze
sznikami. Marya to właściwie, powiada Kardynał 
Hugo wykładając powyższy ustęp Pisma Bożego, 
z n a j d u j e p o k ó j , bo jedna grzeszników z Bo
giem; jest nieustającą ich Obronicielką i wyzwalając 
ich od piekła, zapewnia im p o k ó j wiekuisty; Ona 
to wyjednywając winowajcom odpuszczenie, pokojem 
sumienia ich obdarza, i nareszcie rozpaczających na-

1) De Aquscd. — 2) Pieśii. 8. 10. 
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wet o zbawienie ratując, nawraca i u s p o k a j a 
I dlatego właśnie porównaną jest do namiotów Salo
monowych: Piękna... jako namioty Salomonowe *). 
Pod namiotami bowiem króla Dawida rozprawiano 
tylko o wojnie; lecz w namiotach Salomona zajmo
wano się jedynie tćm, co się tyczyło pokoju. Wiec 
Duch-Święty daje nam przez to do zrozumienia, że 
ta Matka miłosierdzia nie podejmuje się nigdy wojny 
z grzesznikami i pomsty nad nimi; chodzi Jćj tylko 
o pojednanie ich z Bogiem, i otrzymanie im przeba
czenia. 

Dlategoto także Marya wyobrażona b}7ła przez go* 
łębicę Noego, która wyleciawszy z Arki wróciła z ró-
szczką oliwną w dzióbku jako znak przebaczenia, 
które B6g udzielał ludziom. Pisząc o tern święty 
Bonawentura powiada: Ty bowiem błogosławiona 
Dziewico jesteś prawdziwie gołębicą Noego, któraś 
przyniosła światu zatopionemu grzechami rószczkę 
oliwną, i stałaś się najskuteczniejszą naszą do Boga 
pośredniczką 2). Marya jest tedy niebieską gołąbką, 
która zatraconemu rodowi ludzkiemu przyniosła ga
łązkę oliwną, godło miłosierdzia, gdyż Ona obdarzyła 
nas Jezusem, który jest Źródłem wszelkich zmiłowali 
się Bożych, i odtąd na mocy zasług tegoż Pana na
szego wyjednywa nam wszelkie łaski, które nam Pan 
Bóg udziela. Jak pokój ludziom dobrej woli na ziemi 3), 
powiada święty Epifaniusz, dany był światu przez 
Marya, tak odtąd za pośrednictwem Maryi grzesznicy 
ciągle pokój zawierają z Bogiem4). Ztąd błogosła
wiony Albert Wielki następujące słowa kładzie w usta 

1) Pieśń. 1. 4. — 2) Spec. B. V. M. Lec. 9. — 3) Mat. 1. 20. — 
4) Horn. in laud. B. M. 
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przenajświętszej Panny: Jam jest gołębica Noegc, 
przynosząca Kościołowi rószczkę pokoju powszechnego* 

Obrazem także Maryi jest tęcza, którą Jan święty 
widział wokoło tronu Bożego: I była tęcza wokoło 
stolicy l), a to według następującego wykładu kar
dynała Witalego: Tęcza w około tronu, jestto Ma-
rya, zawsze obecna przy trybunale Bożym, dla zła-
gadzania wyroków i kar należnych grzesznikom2). 
Z tęczy, według świętego Bernardyna Seneńskie-
go przemawiał Pan Bóg, gdy oznajmiał Noemu, 
że zawiesza w obłokach ten znak przymierza które 
wtedy zawierał z ludźmi: Łuk mój położę na obło
kach, i będzie znakiem przymierza pomiędzy Mną 
a ziemia. . , Ujrzę go i pomne na przymierze toieku-
iste 3). Przenajświętsza Panna jest właśnie tą tęczą, 
tym znakiem przymierza wiekuistego, powiada święty 
Bernardyn Seneński, gdyż jak Pan Bóg na widok 
tęczy niebieskiej przypomina sobie pokój przyrze
czony ziemi, tak podobnie na prośby Maryi od
puszcza grzesznikom popełnione przez nich winy 
i zawiera z nimi przymierze 4). 

Marya prócz tego i z tychże samych powodów 
przyrównaną jest do księżyca: Piękna jako księżyc5). 
I w istocie, jak księżyc jest pośrodkującym między 
niebem a ziemią, powiada święty Bonawentura, tak 
Marya pośredniczy bezustannie pomiędzy Bogiem 
a ludźmi, aby uśmierzyć gniew Pański na winowaj
ców i oświeciwszy ich nawrócić do Boga. 

I w istocie głównem posłannictwem, jakićm obar
czoną została przenajświętsza Panna, odkąd przyszła 

1) Obj. 4. 3. — 2) Spec. S. Serap. de B. 31. V. — 3) Gen. 9.13.— 
4) in Apoc. 4. ■— 5) Pieśń 6. 9. 
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na świat, było ratowanie dusz odpadłych od łaski 
i pojednywania ich z Bogiem. Paś koźlęta twoje l)> 
powiedział do Niej Pan Bóg, gdy Ją stworz3rł; 
a wiadomo, że grzeszników wr Piśmie świętem przed
stawiają kozły i że na dolinie Józefatowej pozostaną 
oni po lewćj ręce, gdy tymczasem wybrani, których 
przedstawiają owce, umieszczeni zostaną po prawej. 
Owóż, powiada, Opat Wilhelm odzywając się do 
Maryi: Paś koźlęta Twoje, które Tobie na to po
wierzone zostały, abyś je zamieniła na owieczki, 
i aby ci, którzy z własnej winy zasłużyli aby ich 
odrzucono w lewą stronę na sądzie ostatecznym, 
za pośrednictwem Twojem dostali się na prawą. 
a to zgadza się z objawieniem, jakie miała święta 
Katarzyna Seneńska, której Pan Bóg raczył oznaj
mić, że stworzył Marya, tę najukochańszą Swoją 
Dziewicę, aby powabem Jej słodyczy pociągać lu
dzi do Siebie, a szczególnie grzeszników. Lecz na
leży zwrócić tu uwagę na piękną myśl "Wilhelma nad 
ustępem Pisma Bożego dopiero przytoczonym. Po
wiada on, że Bóg poleca Maryi koźlęta, które do Niej 
należą: koźlęta TWOJE, gdyż przenajświętsza Panna 
nie wszystkich grzeszników zbawia, lecz tych tylko, 
którzy Jej służą i cześć oddają, chociażby ciężkiemi 
przestępstwami obciążeni byli. Co do tych którzy 
iyją w grzechach, przydaje on, a żadnej szczególnej 
czci nie oddają Maryi i nigdy nie polecają się Jej 
z prośbą aby ich ratowała w opłakanym stanie 
w jakim się znajdują, — ci nie są Jej koźlętami 
i na sądzie ostatecznym po lewicy Najwyższego sę
dziego się znajdą. 

1) Pieśń 1. 7. — 2) Dial. I. 139. 
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Pewnego zamożnego Pana rozpaczającego o zba

wienie, z powodu ciężkich grzechów jakie miał na 
sumieniu, namawiał zakonnik mu znajomy, aby wzy
wał pomocy przenajświętszej Panny przed jednym 
z Jej posągów, który w wielkiej był czci w owej 
okolicy. Poszedł on za tą radą, i skoro ujrzał wize
runek Maryi, uczuł jakoby natchnienie, aby z jak 
największą ufnością upaść do nóg Jej. Przybliża się 
ted}', klęka i chce całować nogi posągu, lecz ten 
w tejże chwili ożywia się i podaje mu rękę, na któ
rej wyczytuje on następujący napis : Ja cie wybawię 
od trapiących *). Co znaczyło jakby Matka Boska 
powiedziała: „ Synu nie poddawaj się rozpaczy; wybawię 
cię od grzechów i od wszelkiej obawy która cię 
trapi". — Piszą, że ten biedny grzesznik odczytaw
szy te pocieszające wyrazy, pobudził się do tak ser
decznego żalu za grzechy, i przejęty został tak nio-
cnćm uczuciem miłości JSoga i swojćj najmiłościwszej 
Matki, że tamże u stóp Maryi skonał. 

O! jak wielu grzeszników zatwardziałych, codzien
nie przyciągniętych zostaje do Boga przez ten Magnes 
sercowy, jak się Sama nazwała Marya mówiąc do 
świętej Brygidy w objawieniu: „Jak magnes pociąga 
żelazo, tak Ja twarde serca pociągam i nawracam do 
Boga" 2). Jest to cud który się ponawia nie rzadko 
lecz codziennie. Ja sam mógłbym przytoczyć wielką 
liczbę takowych zaszłych na misyach, które odbywa
łem. Zdarza się bardzo często że grzesznicy, którzy 
ze wszystkich innych kazań wychodzą zimniejsi od 
żelaza, pobudzają się do żalu i nawracają do Boga, 
skoro usłyszą kazanie o miłosierdziu Maryi. Święty 

1) Peal. 43. 8. — 2) Revel I. 3. c. 13. 
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Grzegorz powiada J), że kot leśny jest zwierzęciem 
tak dzikiem, że żaden myśliwy nie jest w stanie go 
złowić; lecz na głos dziewicy wnet się oswaja, zbliża 
się i bez oporu dozwala jej aby go ujęła. O! jak 
wielu grzeszników nieprzystępniej szych od zwierza 
dzikiego, uchodzi daleko od Boga, lecz na głos Kró
lowej Panieńskiej powraca niezwłocznie, i pokornie 
dozwala Jej wprządz ich do jarzma Pańskiego. 

Według świętego Jana Złotoustego, Marya wynie
siona została do godności macierzyństwa Boskiego 
i na to także, aby wielcy grzesznicy, którzy z powodu 
ciężkich przewinień nie mogliby zbawienia dostąpić 
według praw sprawiedliwości Boskiej, otrzymali je
dnak zbawienia za Jej przemożnem pośrednictwem: 
Dlatego Tyś o Pani na Matkę Bożą od wieków wy
braną została, powiada on, aby których sprawiedliwość 
Syna zbawić nie może, Tyś zbawiła Twojem miło
sierdziem. Co potwierdza święty Anzelm mówiąc: że 
przenajświętsza Panna dostąpiła tak wysokiego szczytu 
chwały, bardziej dla grzeszników jak dla sprawiedli
wych: albowiem Pan Jezus oświadczył, że przyszedł 
powoływać nie sprawiedliwych, lecz grzeszników 2) 
To też Kościół święty pozwala sobie w te słowa prze
mawiać do Niej, w jednej z pieśni pobożn}'ch: Peca-
tores non exhores, Sine giiibus nunąuam fores, Tali 
digna Filio 3). Grzesznikami się nie brzydzisz, bez 
których byś nie była Matką takiego Syna. A Wil
helm Paryzki dalej jeszcze idzie i tak śmiało do prze
najświętszej Panny przemawia: O! Maryo! obowiązaną 
jesteś ratować grzeszników; albowiem wszystkie dary 

1) Morał. 1. 31. c. 13. — 2) De Excell. Virg. c. 1. — 3) Crase 
ver. Dev. Par. 1. Quaest. 12. 
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jakieś otrzymała, wszystkie łaski i przywileje któremi 
jesteś zaszczycona, słowem wszystko co zamyka w so
bie Twoja najszczytniejsza godność Rodzicielki Boga, 
wszystko to, jeśli tak wyrazić się wolno, zawdzięczasz 
grzesznikom: gdyż przez wzgląd to na nich, dostało 
Ci się szczęście Boga mieć za Syna 1). A gdy tak 
jest, przydaje święty Anzelm, jakże mógłbym rozpa
czać o moje zbawienie, chociażbyra najcięższymi grze
chami był obarczony. Jeśli Marya z powodu grzeszni
ków stała się Boga Rodzicielką, pisze ten Święty, 
jakżeby ogrom przestępstw moich, mógł mi odjąć na
dzieję przebaczenia? 

We Mszy świętej na wilią Wniebowzięcia, Kościół 
naucza nas, że Siatka Boska przeniesioną została 
z ziemi do nieba, aby wstawiać się za nas do Stwórcy, 
z wszelką pewnością że będzie wysłuchaną. Powie
dziano tam bowiem w modlitwie: Która dlatego z tej 
ziemi przeniosłeś, aby za grzechy nasze z wszelka 
ufnością wstawiała się, Z tego to powodu święty Ju
stynian, nazywa Maryą Sędzią polubownym Wyraz 
ten oznacza dobrowolnie wybranego przez strony 
w sporze będące rozejmcę, na którego wyrok obydwie 
strony całkiem sio zdały, i wszystkie dokumenta 

r 

sprawy toczącej* się jemu wręczyły. Przez co Święty 
ten chce dać do zrozumienia, że jak Pan Jezus jest 
pośrednikiem naszym do Ojca przedwiecznego, tak 
Marya jest naszą pośredniczką do Pana Jezusa, i że 
ten Boski Jej Syn, złożył w Jej ręce wszystkie do
wody oskarżające nas przed Nim jako sędzią najwyż
szym. 

1) De rhet. Div. c. 18. 
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Marya nazwaną jest także przez świętego Andrzeja 
Kreteńskiego: Zadatkiem, czyli Poręką naszego poje
dnania z Bogiem 1). Co znaczy że Pan Bóg pragnąc 
pojednać się z grzesznikami odpuszczając im winy 
i chcąc żeby mieli zupełną ufność w przebaczeniu 
jakie im udziela, dał im jakoby poręczenie na to 
w Maryi. Dlatego tenże święty tak ją pozdrawia: 
Witaj Boskie pojednanie z ludźmi 2). A święty Bona
wentura rozwodząc myśl tę, dla dodania odwagi grze
sznikom, w te słowa do niego przemawia. Jeśli oba
wiasz się aby Pan Bóg zagniewany z powodu grze
chów Twoich, nie b}'ł zmuszonym srogo Cię karać, 
oto co ci wypada czynić. Pójdź, ucieknij się do Na
dziei grzeszników, którą jest Marya. A gdybyś jeszcze 
powątpiewał czy zechce ona podjąć się twojej sprawy, 
pamiętaj że ci tego odmówić nie może, albowiem Sam 
Pan Bóg zwierzył Jej opiekę nad grzesznikami 3). 

Czyż może obawiać się grzesznik zguby, woła opat 
Adam Perseiiski, gdy mu sama Matka jego Sędziego, 
daje się za Matkę i ofiaruje za Obronicielkę. A Ty 
o! Maryo,przydaje tenże, Ty któraś jest matką miło
sierdzia, czyżbyś się wahała wstawić do Boskiego 
Syna Twojego, który jest naszym Sędzią, za drugiego 
Twego syna który jest grzesznikiem? Czyżbyś się 
wahała wstawić się za duszo odkupioną, do Tegoż 
jej Odkupiciela który umarł na krzyżu aby zbawić 
grzeszników. O! bez wątpienia nie odmówisz nam tego; 
z całej siły Twojej modlić się będziesz za tych którzy 
się do Ciebie uciekają; gdyż wiesz dobrze że Stwórca, 
który postanowił Syna Twojego pośrednikiem pokoju 
między bogiem a człowiekiem, postanowił oraz Ciebie 

1) In dorm. B. V serm. 3.—2) InDcip. Aumunt.— 3)Stim. Div am. 
10 
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pośredniczką pomiędzy Sędzią a winowajcą 1). Tak 
tedy o! grzeszniku, jakim byś nie b}rł, czy zanurzo
nym w otchłani grzechów, czy zastarzałym w niepra
wości, nie trać ufności. Dzięki składaj Bogu, powiada 
ci święty Bernard, dzięki składaj temu Panu. który 
chcąc ci się okazać miłosiernym, nietylko dal ci 
Syna własnego za Rzecznika, lecz aby cie pobudzić 
do większej ufności i dodać ci odwagi, zaopatrzył 
cię taką Pośredniczką, która wszystko co tylko chco 
modlitwami swemi otrzymuje 2). Idź przeto śmiału 
uciekaj się do Maryi, a z bawion będziesz. 

Przykład. 
Alain Roclieziusz i Bonifaciusz -). piszą ze we Flo-

rencyi mieszkała młoda dziewczyna imieniem Benedykta, 
co po łacinie znaczy b ł o g o s ł a w i o n a , ale którą 
właściwiej można było nazwać przeklętą, a to z powodu 
życia gorszącego jakie wtedy wiodła. Na jej szczęście 
święty Dominik przybył 7, kazaniami do tego miasta. 
Dnia pewnego poszła posłuchać go z sainój ciekawości, 
lecz Pan Bug w ciągu nauki jaką miał tan Święty tak 
poruszył jej serce, ze się we łzach rozpłynęła, i nie
zwłocznie poszła do niego prosząc o wyspowiadanie. 
Wysłuchał ją, rozgrzeszył, i na pokutę zada] odmó
wienie Różańca. Wszelako nieszczęsna ta dziewczyna 
ulegając zgubnym narowom, powtórnie w nierząd za
padła. Święty Dominik dowiedziawszy się o tern po
szedł do niej, i wymógł £e się znowu w}'Spowiadała. 
Pan Bóg aby ją ustalić w nawróceniu pokazał jej razu 
pewnego piekło, i w niem wielu tych, którzy z jej powodu 
już się potępiło: poczem kazał jej odczytać w książce 

1) Marial. Serm. 1. — 2) In sign. raagn. —Illst. Yirg. Ub. 4> 11. 

195 

którą ujrzała przed sobą, cały straszny szereg jej 
własnych grzechów. Na ten widok, pokutnica stru
chlała od przerażenia; lecz pełna ufności w przenaj
świętszej Pannie, wezwała Jej pomocy, i usłyszała 
jak ta Matka miłosierdzia, otrzymała dla niej u Pana 
Boga czas potrzebny clo opłakania i odpokutowania 
grzechów. Widzenie na tern się skończyło, a Benedykta 
odtąd wiodła życie najprzykładniejsze; Lecz mając 
bezustannie przed oczyma ona straszną książkę, która 
jej była okazaną, dnia pewnego następującą modli
twę zaniosła do swojej najdroższej pocieszycielki: 
„Matko moja, nie masz wątpliwości że za przestępstwa 
moje powinnam by już teraz goreć w samej głębi 
piekła, lecz ponieważ wybawiłaś mnie od tego Twojem 
pośrednictwem, wyjednywając mi czas do czynienia 
pokuty, o! Pani najlitościwsza, proszę Cię przeto je
szcze o jedne łaskę: Chcę do śmierci opłakiwać grze
chy moje; lecz spraw żeby one wymazane były z tej 
książki.1* Po tej modlitwie, ukazała się jej Mary a, 
i powiedziała że dla otrzymania tego o co prosi, 
powinna mieć odtąd obecne na pamięci grzechy 
swojo i miłosierdzie jakie Pan Bóg nad nią oka
zał, a także mękę poniesioną przez Syna Bożego 
z miłości ku niej, i że prócz tego ma rozważać, jak 
wielu nieszczęśliwych zostało potępionych za lżejsze 
przewinienia jak te których się ona dopuszczała. Przy 
tern objawiła jej , że w tej właśnie chwili, dziecię oś
mioletnie dostawało się do piekła za grzech raz tylko 
popełniony! Benedykta wiernie spełniła polecenia 
dane jej przez przenajświętszą Pannę, i w końcu 
okazał się jej Sam Zbawiciel z ona straszną dla niej 
księgą w ręku i rzekł: „Otóż wszystkie twoje grzechy 

13* 
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zostały wymazane; kartki w książce są czyste, wypisz 
więc na nich akty miłości, wiary i nadziei." Benedykta 
to uczyniła, i odtąd żyła i umarła jak święta. 

M O D L I T W A . 

Tak tedy o! najlitościwsza Pani moj*a, ponieważ 
obowiązkiem Twoim jest, jak Ci to przypomina Wil
helm Paryzki, zastawiać się bezustannie pomiędzy 
Bogiem a grzesznikami *), więc zawołam do Ciebie 
słowami świętego Tomasza z Villanowa: Nuże tedy 
Obronicielko nasza spełnij i nademną Twój obowią
zek 2). I nie mów że sprawa moja jest zbyt trudną 
do wygrania, albowiem wiadomo mi to dobrze, i wszy
scy mnie o tern zapewniają, że żadna sprawa chociażby 
o pomyślnym jej skutku żadnej nie można b}rło mieć 
nadziei, nie została przegraną skoroś Ty jej broniła; 
czyżbym ja moją miał przegrać? O! nie! tego się nie 
obawiam: tylko gdybym zapatrywał się jedynie na 
wielość grzechów moich, powinienbym lękać sio, żebyś 
czasem nie odmówiła mi Swojego wsparcia; lecz gdy 
pomyślę o Twojem niewymownem miłosierdziu i o nie
zmienieni Twojego litościwego serca pragnieniu wspie
rania grzeszników pozbawionych wszelkiej nadziei, 
nie obawiam się już i tego. Bo któż kiedy zgubionym 
został uciekając się do Ciebie? Wzywam więc Twojego 
ratunku! Maryo, przemożna Opiekunko, moja Ucieczko 
Nadziejo i Matko moja. W ręce Twoje oddaję sprawę 
mojego zbawienia wiecznego, powierzam Ci duszę 
moją: była zatraconą, do Ciebie należy zbawić ją. 
Bezustanne składam dzięki Bogu, że mnie pobudza 
do tak wielkiej w Tobie ufności, gdyż pomimo nie-

1) De Eetfc. Div. C- 18. —2) De nat. V. m. conc 4. 
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godziwości mojej, czuję że ufność ta powinna zape
wnić moje zbawienie. Jedna wszelako obawa jeszcze 
mnie trapi i trwoży o! najdroższa Pani moja, a tą jest 
ażeby nie przyszło kiedy do tego, żebym własną nie-
dbałością stracił ufność jaką mieć w Tobie powinie
nem. Błagam Cię więc o! Maryo przez całą miłość 
jaką masz ku Jezusowi, utrwalaj i powiększaj coraz 
bardziej we mnie tę słodką w twoją opiekę ufność, 
która bezwątpienia da mi odzyskać łaskę Boską. 
Dotąd jakby szalony pogardzałem tą świętą łaską, 
i straciłem ją; lecz raz takową odzyskawszy, mam 
nadzieję dochować ją stale za Twoją pomocą, a wy
trwawszy w niej, spodziewam się że kiedyś, z łaski 
Twojej dostąpię nakoniec szczęścia dziękowania Ci 
za to w niebie, opiewając tam miłosierdzie Boskie 
i Twoje przez całą wieczność. Amen. Tego praguę; 
tego się spodziewam; tego oczekuję. 

ROZDZIAŁ VII. 
Illos tuos misericorcles oculos, ad nos converte. 
One miłosierne oczy Twoje, zwróć hu nam. 

Marya naszą strażniczką. 

§ I-
Marya ma wzrok swój wytężony, aby dopa
trując nędz naszych przynieść im ratunek. 

Święty Epifaniusz nazywa Matkę Boską W s z e c b-
o c z n ą ( m u l t o c u l a ) , to jest wpatrującą się pilnie 
w to wszystko co się dusz naszych tyczy, aby w razie 
potrzeby nieść im ratunek. Eazu jednego przy cxer-
cyzmowaniu opętanego, spjTtano szatana co robi Ma
rya, a wróg piekielny odpowiedział: „Wstępuje w górę 
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i schodzi na dół." Przez co chciał on powiedzieć, że 
ta najiniłościwsza Pani nasza, ciągle nic innego nie 
czyni, tylko schodzi na ziemię dla obdarzania ludzi 
łaskami boskiemi. i wstępuje do nieba, aby prośby 
ich przedstawić Bogn i wyjednać ich wysłuchanie. 
Słusznie przeto święty Andrzej Awelhiski nazywał prze
najświętszą Pannę E k o n o m k ą n i e b i e s k ą , al
bowiem bezustannie zajęta jest sprawami miłosierdzia, 
wyjednywając łaski dla wszystkich tak sprawiedliwych 
jak i grzeszników. Pan Bóg, powiada Dawid, ma 
oczy zwrócone na sprawiedliwych: Oczy Pańskie na 
sprawiedliwych j). Lecz oczy Matki Bożej, według 
Ryszarda od świętego Wawrzyńca, zarówno na spra
wiedliwych jak i na grzeszników są zwrócone. Gdyż, 
powiada tenże, oczy Maryi są to oczy matki, a matka 
nie spuszcza dziecięcia z oczu, nietylko aby je 
ustrzedz od upadku, lecz i dla podźwignięcia, jeśli 
upadnie 2). 

To właśnie raczył objawić Sam Pan Jezus świętej 
Brygidzie, gdy razu pewnego dozwolił, aby słyszała 
jak w te słowa przemawiał do przenajświętszej Ro
dzicielki Swojej: „Matko, proś o co chcesz3)'1. Tak 
przemawia Pan Jezus do Maryi w niebie, gdyż miło 
Mu jest zadość uczynić wszelkiej prośbie najukochań
szej Matki. Ale o cóżto prosi Go Marya? Święta Bry
gida słyszała że odpowiadając wtedy Swemu boskie
mu Synowi rzekła: „Proszę o miłosierdzie dla nie
szczęśliwych4)1', jakby mówiła: „Synu, postanowiłeś 
mnie Matką miłosierdzia, Ucieczką grzeszników, Obro-
nicielką nieszczęśliwych i powiadasz, abym Cię pro-

1) Ps. 33. IG. —2) De laud. B. M. 1. 2. — 3) Revel. 1. b. c. 23. — 
4) Revel. 1. 1. c. 50. 
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siła, o co chcę; lecz czegóż innego Ja chcieć mogę, 
jak tylko abyś się zmiłował nad grzesznikami ? O je
dne więc rzecz Cię proszę: Proszę o miłosierdzie nad 
tymi nieszczęsnjmi biedakami". 

Tak tedy o! Maryo! woła z rozrzewnieniem święty 
Bonawentura, tak jesteś pełną miłosierdzia, tak pra
gniesz wspierać nieszczęśliwych, że zdaj** >ię iż j«xly-
nern Twojem życzeniem, jedyną troską, jest wspierać 
ich i ratować '). A że ze wszystkich nieszczęśliwych, 
grzesznicy najgodniejsi są pożałowania, więc wielebny 
Beda twierdzi: że Marya stojąc w obliczu boskiego 
Syna swojego, bezustannie wstawia się za grzesznikami. 

W czasach kiedy joszc/.e Marya żyła na ziemi, 
powiada święty Ileronim, okazywała tak litościwe dla 
ludzi i tak współczująco z nimi serce, że nikogo 
własne utrapienia nie dotykały tyle, ile M.iryą obce. 
Dowiodła tego bardzo oczywiście w zdarzeniu już 
wyżej przytoczonem na godach Ka^y- Galilejskiej. 
Gdy zabrakło tam wina, Marya chociaż Ją o to nie 
proszono, jak zwraca na to uwago święty B ernard 
Seneński, podejmuje się obowiązku Pośredniczki i z li
tości nad nowożeńcami, wstawiając się do Syna, otrzy
muje cud przemiany wina w wodę 2). 

Lecz o! Panno przenajświętsza, woła na to święty 
Piotr Damian, czyż zostawszy tak dalece jakby ubós-

^ twiona, żeś aż na Królowę niebieską wyniesiona, czy 
tam przebywając nie zapomniałaś o naszej nędzy lu
dzkiej? I sam odpowiada sobie na to: Uchowaj Boże! 
nie zapomniałaś o nas wrcale; nie przystało bowiem 
i niepodobieństwem jest, aby takie jak Twoje miło
sierdzie, zapomnieć mogło o takiej jak nasza nędzy 3). 

1) Stim. div. am. p . 3. c. 10. — 2) Pro fest. B. M. ser. 9. — 3) Ju 
nativ. B. V. ser. 1. 
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Do Maryi bowiem nie można stosować tego znanego 
przysłowia: Honores mutant mores: zaszczycenie 
zmienia nawyknienie. Prawdą jest to co do światowców, 
którzy skoro dojdą do jakiej godności, nadymają sio 
pychą i zapominają o dawnych przyjaciołach, jeśli ci 
pozostają w ubogim stanie; lecz Marya raduje się 
z wyniesienia jedynie dlatego, że przez to łatwiej Jej 
ratować nieszczęśliwych. 

Właśnie to w tern znaczeniu stosuje do Mej święty 
Bonawentura te słowa powiedziane do Eut Moabit-
ki: BŁogosławionaś jest Córka od Pana, i pierwsze 
miłosierdzie pośledniejszemeś przewyższyła *). Święty ro
zumie przez to, jak to dalej w}7kłada, że wielkiem 
było miłosierdzie Maryi nad nieszczęśliwymi pokąd 
żyła na ziemia lecz daleko większe, odkąd króluje 
w niebie. To też powiada tenże Doktór Seraficki, 
o ile światło słońca przewyższa blask księżyca, o tyle 
litość Maryi nad nami teraz przebywającej w niebie, 
przewyższa tę jaką miała za pobytu Swego na ziemi. 
A jak nie masz nikogo na świecie któryby nie cieszył 
się promieniami słońca, tak nie masz nikogo kogoby 
nie ogrzewały promienie miłosierdzia Maryi 2). Słusznie 
więc porównaną jest w Piśmie Bożem do słońca: Wy
brana jako słońce 3); gdyż nikt nie jest wyłączonym 
od korzystania ze zbawczego ciepła Jej litości i mi
łości, powiada tenże święty Bonawentura, stosując 
znowu i te słowa Psalmisty o słońcu do Niej: / nie 
masz ktoby sic ukrył od gorąca jego 4). 

Zgadza się to z tern co święta Agnieszka objawiła 
świętej Brygidzie, gdy jej powiedziała że przenajświę-

1) Rut. 3. 10. — 2) Spec. B. V- lec. 10. — 3) Pies. 6. 0. — 
4) Ps. 18. 7. 

201 
tsza Panna obecnie połączona w niebie z Synem, nie 
zapomina o Swojej wrodzonej dobroci, a ztąd miło
sierdzie Swoje rozciąga do wszystkich, nawet do naj-
bezbożniejszych grzeszników. Tak dalece, że, a co 
w temże objawieniu powiedzianem było, jak od słońca 
zaczerpują światło wszelkie przedmioty na ziemi 
i wszystkie ciała widnokręgu niebieskiego, tak podo
bnie nie masz nikogo, któryby z łaskawości Maryi, 
byle o to prosił, nie doznał pociechy, przez dostąpienie 
miłosierdzia Bożego l). 

Pewien wielki zbrodniarz, w królestwie Walencyi 
z obawy iż go już wykryć i schwycić miała miejscowa 
władza, dla lepszego ukrycia się, powziął rozpaczliwy 
zamiar zostania Mahometaninem. Mając wsiąść na 
okręt, przechodził około kościoła, w którym ojciec 
Lopeziusz Jezuita miał w tejże chwili kazanie i mówił 
o miłosierdziu Bożem. Grzesznik ten nawrócił się 
słuchając kazania, i wyspowiadał się przed tymże 
ojcem, który go spytał, czy w ciągu zbrodniczego 
swego życia dopełniał jednak jakowe ćwiczenia na
bożne, za które, jakby to można przypuszczać, teraz 
go Pan Bóg łaską Swoją nawiedzał. Na to odpowie
dział on, że żadnego nabożeństwa nie odprawiał nigdy, 
tylko codziennie prosił przenajświętszą Pannę, żeby 
go nie opuszczała. Tenże Ojciec napotkał w szpitalu 
pewnego grzesznika, który od piedziesięciu pięciu 
laty nie był u spowiedzi, i tyle tylko z ćwiczeń nabo
żnych dopełniał, że gdy spostrzegł wizerunek Maryi, 
pozdrawiał Ją i prosił aby nie dopuściła na niego 
śmierci w stanie grzechu śmiertelnego. Opowiedział 
mu przytem że razu pewnego, w zbrojnem starciu jakie 

1) Rev. 1. 3. c. 30. 
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miał z jednym ze swoich znajomych, pękła mu szpada 
którą się bronił, i ze wtedy zwracając się do prze
najświętszej Panny zawołał: „Biada mi, otóż ginę 
i potopiony zostanę. Matko grzeszników! ratuj!" 
I zaledwie te słowa wyrzekł, a oto ujrzał się sam nie 
wie w jaki sposób, przeniesionym na inne bezpieczne 
miejsce. Człowiek ten odbywszy spowiedź z całego 
życia, umarł pełen ufnościa). ^j 

Święty Bernard powiada, że Marya staje się wszy-
stkieui dla wszystkich; roztwiera dla wszystkich łono 
Swego miłosierdzia, aby wszyscy z pełności jego 
czerpali: więzieii wyzwolenie, chory uzdrowienie, za
smucony pociechę, grzesznik przebaczenie; aby nie 
było nikogo, ktoby nie doznał skutków Jej miłosier
dzia, jak powiada Pismo Boże, że nie ma nikogo, 
ktoby się mógł ukryć od promieni słońca: / nie 
masz ktoby się ukrył od gorąca jego 2) . I któżby się 
znalazł na świecie nie miłujący Cię o! najdroższa 
Pani nasza, woła święty Bonawentura, któraś śli-
czniejsza od słońca, nad miód słodsza, na wszystkich 
łaskawa, dla każdego miła. Bądź przeto pozdrowiona, 
pisze dalej tenże Święty seraficzną miłością ku Maryi 
przejęty, bądź pozdrowiona Pani moja, Matko moja, 
owszem Serce moje, Duszo moja! a przebacz o! Pani, 
gdy powiem, że Cię miłuję, bo chociażem ja niego
dzien Cię miłować, Tyś bezwątpienia godna, abym 
Cię kochał -;. 

Objawionem sobie miała święta Gertruda4), że 
gdy kto pobożnie odmawia te słowa któremi Kościół od
zywa się doMaryi: Nuże przeto Obronżcielko nasza, one 

3) Partring. Menol. 2. febr.—2) Ps. 18. 7. In sign. maga.—3) Stim. 
Div. am. p . 3. c. 17.—4) Joein. 1. 4. 53. 
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miłosierne oczy Twoje zwróć ku nam, wtedy ta litościwa 
Matka niechybnie spełnia prośbę tak modlącego się 
do Niej. O! bezwątpienia, powiada święty Bernard, 
ogrom miłosierdzia Maryi zapełnia cały ogrom świa
ta *). A według świętego Bonawentury, ta najlitościw-
sza Matka za obrazę raczy poczytywać Sobie, gdy 
Ją o co nie prosimy: Przeciw Tobie o Pani, powiada 
on, grzeszą nietylko ci, którzy do tego stopnia bez
bożność swoją posuwają, że bluźnią przenajświętszemu 
Imieniowi Twojemu, lecz i ci także, którzy Cię o ża
dną łaskę nie proszą. A tak, o! Maryo, powiada 
święty Wildeberd, każesz nam spodziewać się łask 
przechodzących nasze zasługi, albowiem bezustannie 
otrzymujesz dla nas dary przechodzące wszelkie na
sze oczekiwania 2). 

Prorok Izajasz przepowiedział, że po dokonanej 
sprawie odkupienia rodu ludzkiego, znajdzie nieszczę
sny człowiek wzniesiony dla niego Tron miłosierdzia: 
Zgotowana będzie w miłosierdziu stolica3): A cóż 
to jest za s t o l i c a , to jest co za Tron? Święty 
Bonawentura odpowiada: Tronem miłosierdzia Bożego 
jest Marya, w której wszyscy ludzie, sprawiedliwi 
i grzesznicy, dostępują pociechy Bożego zmiłowania 
się nad nimi. Poczerń przydaje: albowiem jak najirri-
łosierniejszego Pana mamy w Chrystusie, tak i naj-
miłosierniejszą Panią w Matce Jego. Pan nasz wiel
kiego jest miłosierdzia dla wzywających Go, a Pani 
nasza nieskończonego miłosierdzia dla uciekających się 
do Mej 4). Ztąd też Opat Geryk wyobraża sobie, że 
Pan Jezus tak przemawia do Matki: W Tobie założę 

1) In Assump. Serm. 4 . -2) Epis. 20. Bibl. Patr.—3) Izai. IG. 5. — 
4) Spec. B. V. lect. 9. 
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tron Mojego panowania; przez Ciebie wysłuchiwać 
będę zanoszone do mnie prośby, i przez Ciebie będę 
udzielać łaski o które mnie prosić będą. Tyś mi 
dała to co sprawia że człowiekiem jestem; Ja Ci 
dam to, co jako Bóg posiadam !), to jest wszechmo-
cność, mocą której będziesz mogła dopomódz do zba
wienia, komu tylko zechcesz. 

Razu pewnego święta Gertruda z wielką gorącością 
ducha modliła się do Matki Boskiej, powtarzając wy
żej wymienione słowa: One miłosierne oczy zwróć ku 
nam. Przenajświętsza Panna objawiła się jej i okazu
jąc boskie oczy Dzieciątka Jezus rzekła: „Oto są 
miłosierne oczy moje, które skierować mogę ku zba
wieniu wszystkich którzy mnie wzywają". 

Gdy pewien grzesznik zalewał się łzami przed 
obrazem Maryi, prosząc aby mu otrzymała u Boga 
przebaczenie, usłyszał przenajświętszą Bogarodzicielkę 
mówiącą do Dzieciątka Jezus, które trzymała na ręku: 
„Synu, czyżby te łzy miały być na próżno wyła-
nemi?" z czego on zrozumiał, że mu Pan Jezus prze
baczał 2). 

Jakżeby mógł zginąć, kto się poleca tej najlito-
ściwszęj Pani, kiedy Syn Jej jako Bóg przyrzekł 
zmiłować się dla Jej miłości i według Jej woli nad 
każdym wzywającym Jej opieki? To objawił Pan Je
zus świętej Gertrudzie, gdy dał jej posłyszeć nastę
pujące słowa, które przemawiał do najdroższej Ma
tki: „Z wszechmocności mojej Matko czcigodna, ob
darzyłam Cię mocą przebaczania wszystkim , którzy 
pobożnie wzywają Twojej litościwej pomocy, a to 
kiedy i jak Ci się podoba 3 )" . 

1) De Assump. 8©nn. 2. — 2) Sin. in Mart. Di. M. Ott. — 2) In-
sin. lib. 4. c. ód, 
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To też Opat Adam Perseński rozważając wielką 

powagę jakiej zażywa Marya przed Bogiem, i Jej 
niezmierną dla nas dobroć, tak się do Niej z wszelką 
ufnością odzywa: O! Matko miłosierdzia, tyłeś jest 
litościwą, ile potężną, tyle łaskawie przebaczającą, 
ile przemożną w wyjednywaniu nam odpuszczenia 
grzechów. I jakżebyś nie miała być miłosierną dla 
nas nędzarzy Ty, któraś jest Matką miłosierdzia; 
albo kiedyż byś nie mogła nas poratować, gdyś jest 
wszechmocności Bodziciełką. Tak Ci łatwo otrzymać, 
cokolwiek zechcesz, jak łatwo dopatrzyć naszych nie
dostatków (). Nasycaj się więc o! Matko miłosierdzia, 
woła Opat Geryk, nasycaj się chwałą Boskiego Syna 
Twojego; a z tej Twojej uczty niebieskiej, z litości 
nad nami, udziel nam okruszyn, nam Twoim malu
czkim dzieciom i służkom 2). 

A jeśli grzechy nasze przerażają nas i odejmują 
nam ufność jaką mieć powinniśmy, przemówmy do 
przenajświętszej Panny słowami Wilhelma Paryskiego: 
Najlitościwsza Pani, nie występuj przeciwko mnie 
z grzechami moimi, bo naprzeciw temu ja wystąpię 
z Twojem miłosierdziem. O! niech tale nie będzie, 
aby spór toczyć miały grzechy moje z miłosierdziem 
Twojem, które silniejsze jest nad grzechy świata 
całego 3). Głośniej woła do Boga miłosierdzie Twoje 
o przebaczenie, aniżeli wszystkie przestępstwa moja 
o wyrok potępienia. 

P r z y k ł a d . 
Czytamy w kronikach Kapucyńskich 4), że w We-

necyi mieszkał sławny prawnik, który dorobił się 
1) Marial. serm. 1. —■ 2) De Assump. Serm. 4. — 3) De Rcth. 

Div. c. 18. — 4) Bover. an. 1552. n. G9. 
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wielkiego majątku niegodziwemi drogami tak, że żył 
w stanie grzechu ciężkiego. To jednak w nim b}'ło 
dobrego, że codziennie odmawiał pewną modlitwę do 
przonajświetszej Panny, i temu krótkiemu ćwiczeniu 
pobożnemu zawdzięczał z łaski ,miło.sierdzia Maryi, 
że nie został potępiony; co tak się stuło. Prawnik 
ten, na jego szczęście, zawarł przyjaźń z ojcem Ma
teuszem a Basio, którego po długich prośbach na
kłonił aby przyszedł do niego na obiad. Gdy przy
był ten świątobliwy zakonnik, prawnik rzekł do niego: 
„Otóż teraz mój ojcze pokaże ci coś, czegoś jeszcze 
nie widział. Mam przedziwną małpę, która służy mi 
jak lokaj: myje naczynia, nakrywa do stołu, drzwi 
otwiera". — «Miej sio na baczności, odpowiedział 
Mateusz, bo bardzo być może, że to r.ie jest małpa, 
ale coś nierównie gorszego; proszę przywołaj ją tu
taj". "Wołają tedy małpo i powtórnie wołają; szukają 
wszędzie, ale małpy nie widać. Nakoniec znaj doją ją 
w jednym z pokoi na dole domu będących, kryjącą 
się pod łóżkiem, lecz wyjść ztamtąd nie chciała. 
„A więc pójdźmy do niej* rzekł ojciec Mateusz. 
Przybywszy na miejsce z prawnikiem zawołał na 
małpę: „Bestyo piekielna wychodź ztamtąd zaraz; 
w imię Boga nakazuję ci, abyś wyjawiła kim jesteś". 
Na co udana małpa odpowiedziała niezwłocznie, że 
jest szatanem, i że czeka aby ten grzesznik zaprze
stał odmawiać swojej zwykłej modlitwy do Matki 
Boskiej, gdyż byle raz ją opuścił, dozwolono mu było 
udusić go i zabrać do piekła. Co usłyszawszy biedny 
prawnik pada na kolana i błaga sługę Bożego o po
moc. Ten go uspokaja, i rozkazuje złemu duchowi 
aby precz odszedł z domu tego nie czyniąc żadnej 
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psoty. „Pozwalam ci rzekł, tylko mur przebić, na znak żeś 
odszedł". I zaledwie to powiedział, a ujrzano wyłom, 
który się rozpadł z wielkim trzaskiem w murze, i spo
dobało się Panu Bogu aby na długie czasy pozostał 
widocznym, chociaż kilkakrotnie próbowano go zamu
rować wapnem z kamieniami, czego jednak nie do-
kazano, aż gdy za poradą sługi Bożego umieszczono 
tam posąg Anioła z marmuru. Prawnik zaś nawrócił 
się, i marny nadzieję że na dobrej drodze wytrwał 
do śmierci. 

M O D L I T W A . 

O! Panno błogosławiona, najszczytniejsza i naj
świętsza ze wszystkich istot stworzonych! z tej ziemi 
wygnania pozdrawiam Cię ja nędzny wiarołomca Bogu 
mojemu, ja, którym zasłużył na kary a nie na łaski; 
na wyrok sprawiedliwości a nie na miłosierdzie. A gdy 
tak przemawiam o! najlitościwsza Pani moja, nie 
dlatego to czynię, żebym nie miał ufać dobroci Two
jej; wiem, że chlubę Swoją zakładasz w tem, aby 
być o tyle dobroczynną, o ile szczytną jesteś; wiem 
że się cieszysz z posiadania tak niezmiernych skarbów, 
gdyż możesz udzielać ich takim jak my nędzarzom; 
wiem, że im biedniejszymi są ci którzy się do Ciebie 
uciekają, tem serdeczniej pragniesz wesprzeć ich 
i zbawić. O! Matko moja, któraś niegdyś płakała 
nad Synem-Twoim umierającym za mnie, zaofiaruj 
proszę Cię, łzy Twoje Bogu i wyjednaj mi szczery 
żal za grzechy. Grzesznicy zadali Ci wtedy tak wiele 
cierpieli; ja sam tak ciężko Cię zasmuciłem niepra-
wościami mojemi. O! Maryo, wyjednaj mi to przy
najmniej, żebym już i Ciebie i Syna Twojego nie 
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zasmucał niewdzięcznością moją. Na cóżby mi się 
przydały łzy któreś wylała" za mnie, gdybym i na
dal okazywał się dla Ciebie' niewdzięczn3Tm? Na 
cóżby mi przydało się miłosierdzie Twoje, gdybym 
Ci znowu okazał się niewiernym i gdybym się po
tępił? O! niech tak nie będzie o! Pani moja. Wszak 
Ty możesz dopełnić tego wszystkiego czego z mo
jej strony nie dostaje; otrzymujesz od Boga w^y-
stko o co tylko prosisz; Sama wysłuchujesz ka
żdego udającego się do Ciebie z prośbami: otóż 
są dwie łaski o które Cię proszę; a oczekując ich 
od Ciebie z pewnością i pragnąc ich serdecznie, 
błagam Cię wyjednaj mi to żebym był wiernym 
Bogu i już Go" więcej nie obrażał, a miłował odtąd 
aż do śmierci tyle, iłem Go przedtem obrażał. 

ROZDZIAŁ VIII. 
Et Jesum benedictum fruclimi ventris Tui, 

nobis jpost hoc exilium ostende. 
I Jezusa błogosławiony oicoc żywota Twego, 

nam po tern wygnaniu okaz. 

Marya zbawieniem naszćm. 

Marya chroni od piekła tych, którzy Jej 
cześć oddają. 

Nie sposób jest, aby sługa Maryi potępił się, byle 
Jej wiernie służył i polecał się stale. Zdanie takowe, 
na pierwszy rzut oka, niektórym czytelnikom, wyda 
się może zbyt śmiałem; lecz proszę ich, niech je nie 
potępiają przed odczytaniem uwag, jakie im poniżej 
przedstawię. 
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Mówiąc że nie sposób jest aby sługa przenajświę
tszej Panny potępił się, nie stosujemy tego do tych, 
którzy nabożeństwem takowym uzuchwalają się do 
tern bezpieczniejszego grzeszenia. Zdaje się przeto, 
że gdy uwielbiamy i wysoko wynosimy miłosierdzie 
Maryi nad grzesznikami, niesłusznie nam przyganiają 
niektórzy, zarzucając jakobyśmy przez to upoważniali 
te nieszczęsne dusze do tern swobodniejszego grze
szenia; powiadamy bowiem, że tacy zarozumialcy zu
chwałą swoją ufnością stają się godnymi kary, a nie 
miłosierdzia. To też grzesznikami, o któryrh tu idzie 
są ci, którzy z chęcią poprawy łączą wierność w słu
żeniu Matce Bożej i nie omieszkują wzywać Jej po
mocy. Co do tych, utrzymuję, że jest to, używając 
wyrażenia szkolnego, m o r a l n e m niepodobieństwem, 
to jest prawie niemożliwem, aby byli potępionymi, 
i widzę że zdanie to podziela ojciec Krasset, a przed 
nim teologowie: Wega, Mendoza i wielu innych. Dla 
przekonania się zaś, że oni utrzymują to nie bez za
sady, obaczmy co o tern mówią Ojcowie Kościoła i inni 
Święci. Mech to nikogo nie dziwi, że niektóre ustępy, 
które tu przytaczać będę, okażą się jednobrzmiącymi; 
wypisałem je wszystkie, aby właśnie przez to dowieść 
jednomyślności tych autorów co do tego przedmiotu. 

Według świętego Anzelma, jak niepodobieństwem 
jest dostąpić zbawienia nie mając nabożeństwa do 
Maryi i nie będąc przez Nią wspieranym, tak nawza
jem nie sposób jest aby się potępił, kto się poleca 
przenajświętszej Pannie i na kogo Ona litościwe oczy 
Swoje zwróci. Oto słowa tego Doktora Kościoła: Jak 
każdy od Ciebie odwrócony o! błogosławiona Dzie-

14 
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wico i przez Ciebie odrzucony, koniecznie idzie na 
potępienie; tak nie sposób aby ten, który się do Cie
bie zwraca i na którego Ty raczysz spojrzyć, mógł 
zginąćJ). Święty Antonin toż samo wyraża i temiż 
prawie słowy i nawet powiada, że pobożni słudzy 
Maryi zbawiają się koniecznie, niechybnie: Jak nie
podobieństwem jest, pisze on, ab}T ci, od których 
Marya odwróci oczy Swego miłosierdzia, zbawieni 
zostali; tak koniecznem aby ci. na których Ona spoj
rzy, za nich się wstawiając, usprawiedliwieni zostali 
i do chwały niebieskiej się dostali2). 

Proszęż zwrócić najprzód uwagę na pierwszą część 
tego zdania, iniech zadrżą ci którzy lekce sobie wa
żą nabożeństwo do Matki Bożej, albo się w niem opie-
szale zaniedbują. Obaj wyż przytoczeni Święci upe
wniają nas, że nie sposób jest zbawić się nie będąc 
wspieranym przez Maryą. — I tak utrzymują równie 
stanowczo i inni, jak naprzykład błogosławiony Albert 
"Wielki, który powiada: Z rodu ludzkiego ci, którzy 
Tobie o! Mary u nie służą, zginąć). Święty Bonawen
tura : Kto zarzuca służbę Maryi, w grzechu unnrze. 
Kto Cię o przeuajświotsza Panno nie wzywa za życia 
tego, nie dostąpi królestwa Bożego w tamtem. I na 
innem miejscu tenże Doktór Kościoła nie tylko po
wiada, że ci od których Marya odwraca oblicza Swoje 
nie zbawią się, lecz że i nadziei o ich zbawienie 
mieć nie można: Od których odwrócisz oblicze Twoje, 
mówi on, o tych nie ma już nadziei zbawienia 3), 
A dawno przed nim utrzymywał toż samo święty 
Ignacy Męczennik tak sio W3Trażając: Niepodobień-

1) Orat. 51- — 2) V. 4. t. 1 V. §. 7. — 3) Bibl . Mar . I s . n . 20.— 
4) Psa!. B . V. p?. 116. 
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stwem jest, aby grzesznik jaki zbawił się inaczej, jak 
za Twoją o! błogosławiona Dziewico! łaską i pomocą. 
Tych bowiem, którzy według sprawiedliwości Bożej 
nie mieli być zbawionymi, zbawia swojem wsta
wieniem się nieskończone miłosierdzie Maryi *). Nie
którzy wątpią, aby zdanie powyższe było w istocie 
świętego Ignacego; ale w każdym razie według trafnej 
uwagi ojca Krasseta przywłaszczył je sobie i stwier
dził święty Jan Złotousty, który je przytacza, co 
uczynił i znakomity pisarz kościelny opat Celejski. 
W tern tćż właśnie znaczeniu Kościół stosuje do 
Maryl te słowa Przypowieści Salomonowych: Wszyscy 
którzy Mnie nienazuidzą, kochają się w śmierci^), 
albowiem, według uwagi Eyszarda od świętego Wa
wrzyńca co do tych znowu słów Pisma Bożego: Stała 
się jako okręt kupiecki3)," morze tego świata zatopi 
wszystkich, którzy się nie schronią do tego statku 
zbawienia, jakim jest opieka Maryi 4). Nareszcie uczo
ny Ekolampades, chociaż zapadł w kacerstwo, poczy
tywał jednak za niechybny znak potępienia słabe na
bożeństwo do Matki Bożej. W jednej z obron swoich 
tak pisał: Nikt mi zarzucić nie może, jakobym prze
ciwnikiem miał być Maryij względem której jeśli kto 
nie dobrze jest usposobionym, poczytywałbym to za 
niechybny znak potępienia jego duszy °). 

Z drugiej strony oto co nam Sama przenajświętsza 
Panna oświadcza: Kto słucha mnie, zawstydzon nie 
będzie 6). Na co święty Bonawentura: Tak jest o! Pa
ni niebieska! ktokolwiek Ci służy, dalekim jest od 

1) Apud Lyr . T r i s . Mar. 1. 2 . — 2) Przy. 8. 3G. — 3) Przy . 31. U . — 
4) D e laud. B. U. I. 11 . — 5) Ser. de laud. B . M. — C) Ekl i . 
24. 30. 

K* 
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potępienia *), a nawet luboby się przedtem cię
żko naobrażało Boga, bo powiada Święty Hilary: 
Chociażby kto był największym grzesznikiem, jeśli 
do Maryi będzie miał nabożeństwo, nigdy na wieki 
nie zginie. 

Z tego też powodu szatan tak wielkiej dokłada 
usilności, aby grzeszników, gdy postradali łaskę Bożą, 
pozbawić jeszcze i nabożeństwa do Maryi. Saraswi-
dząc, że Izmael bawiąc się z Izaakiem wdrażał go 
do złych nałogów, chciała aby Abraham wydalił go 
z domu, a z nim i matkę jego Agar: Wyrzuć służe
bnice te i syna jej 2). Nie dość jej było na tern, aby 
tylko syn został wydalony, lecz domagała się aby 
i matkę z nim razem wygnano. Wiedziała boAYiem 
dobrze, że syn przychodząc nawiedzać matkę, miałby 
ciągły wstęp do domu. Podobnież i szatan, nie po
przestaje na tern aby Pana Jezusa wydalono z serca, 
idzie mu jeszcze i o to, aby wygnano i Matkę: Wy
rzuć Służebnice te i Syna Jej. Obawia się on bowiem, 
aby jeśli to nie nastąpi, Matka Boża pośrednictwem 
Swojćin nie przywołała napo wrót Syna Swego do te
goż serca. I słuszne są jego w takim razie obawy, 
gdyż uczony ojciec Pacziukelli (Paciucchelli) upewnia, 
że kto wytrwale służy Bożej Rodzicielce, w krótkim 
czasie i Samego Boga doczeka się do serca 3). 

Trafnie przeto święty Efrem nabożeństwo do Matki 
Bożej nazywał k a r t ą b e z p i e c z e ń s t w a chro
niącą nas od piekła, a Samą przenajświętszą Pannę 
Opiekunką mających iść na potępienie. Jakoż nie 
masz wątpliwości że, jak to utrzymuje święty Ber
nard: przenajświętszej Pannie nie braknie ani na mo-

1) J?sal. B. V. ps. 18. — 2) Gen. 21. 10. — 3) In salv. Reg. exc.5. 
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żności, ani na chęci niesienia nam ratunku v). Mo
żności Jej* nie brakuje, gdyż niepodobieństwem jest, 
aby prośby Jej nie zostały wysłuchanemi -), jak to 
twierdzi święty Antonin. Święty Bernard toż samo 
mówi, że prośby Jej nigdy próżnemi być nie mogą, 
i o cokolwiek prosi, to niechybnie otrzymuje3). Na 
chęci zbawienia nas nie zbywa Jej podobnież, 
Matką jest albowiem naszą i bardziej aniżeli my sami 
pragnie naszego zbawienia. Jeśli więc tak się rze
czy mają, jakże być może, żeby sługa Maryi miał 
się potępić ? Jest to grzesznik, powie mi kto; prawda, 
ale jeśli już wiernie i z chęcią poprawy polecać się 
będzie tej litościwej Matce, postara się Ona o Avyje-
dnanie mu potrzebnego światła do wydobycia się ze 
stanu zgubnego w którym zostaje, żalu za grzechy, 
wytrwałos'ci w dobrem, a w końcu śmierci szczęśliwej. 
Bo czyż jest matka, która mogąc wyratować syna 
od śmierci przez samo wstawienie się za nim do 
sędziego, nie uczyniłaby tego? Jakżeby przypuszczać 
można, aby Marya najlepsza i najtkliwsza Matka 
dla tych którzy Jej cześć oddają i wiernie Jej służą, 
mogąc które z dzieci Swoich wybawić od śmierci 
wiecznej, a mogąc tak łatwo, nie miała uczynić tego? 

O! miły czytelniku mój, składajmy dzięki Bogu, 
jeżeli czujemy że obdarzył On nas miłością i ufno
ścią ku niebieskiej Królowej; gdyż według świętego 
Jana Damasceńskiego, Pan Bóg udziela tej łaski 
tym tylko, których postanowił zbawić. Oto są te go
dne pamięci słowa, któremi ten wielki Święty i nas 
i siebie do ufności w Maryi pobudza: O! Boża Ro
dzicielko! jeśli Tobie zaufam będę zbawiony; jeślim 

1) In Ass. ser. 1. — 2) P. 4. 1. 15. 2. 4. — 3 De Aqnaeu. 
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pod Twoją opieką niczego się obawiać nie powinie
nem; albowiem Tobie wiernie służyć, jest to posiadać 
zbroje zapewniającą zwycięztwo, a zbroję którą Pan 
Bóg obdarza tych tylko, których chce zbawić 1). Tva-
siau tez samą myśl wyraża, tak przemawiając do 
przenajświętszej Panny: Witaj piekieł postrachu, 
Chrześcijan Nadziejo; im większe jest Twoje wywyż
szenie, tern bezpieczniej nasza w Tobie ufność zape
wnia nam zbawienie -). 

O! jak smuci się szatan gdy widzi dusze jaką wy
trwale nabożną do Matki Boskiej! Czytamy w żywocie 
Ojca Alfonsa Alwareza, wielkiego sługi Maryi, że 
gdy razu pewnego trwał on na modlitwie, a czuł 
się nagabanym pokusami zmysłowemi, szatan rzekł 
do niego: -Zaprzestań twego nabożeństwa do Maryi, 
a ja zaprzestanę cię kusić/' Pan Bóg raczył objawić 
świętej Katarzynie Seneńskiej, jak o te*in wspomina 
Ludwik Bloziusz, że żaden grzesznik który się poleca 
Maryi, nie stanie się pastwą piekieł. Oto co Pan 
Bóg do niej powiedział: „Maryi Syna mojego Rodzi
cielce, z łaski mojej dano jest, przez wzgląd na słowo 
Boże w niej wcielone, że ktokolwiek, chociażby grze
sznik, ze czcią pobożną do Niej się ucieknie, w ża
den sposób nie dostanie się w ręce szatana piekiel
nego :i). 

Już i prorok Dawid modląc się, opierał nadzieję 
swojego zbawienia na gorliwości swojej o cześć Maryi: 
Panie! umiłotoałem piękność domu twojego. . . nie 
zatracaj z bezboznemi Boże duszy mojej 4) . Nazywał 
ją Domem Bożym: D o m u T AY o j e g o, albowiem 

X) Crasset. Ver. Dev . p . 1. g. 6. — 2) Pean . ad Yirg . — 3) Conct. 
an . fid. p . 2. c. 1. — 4) P s . 25. 8. 
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była ona przybytkiem, który Sam Bóg przygotował 
Sobie, aby^w nim zamieszkać i spocząć stawszy się 
człowiekiem, według tego co powiedziano w Przypo
wieściach: Mądrość zbudotoała sobie dom *). 

Nigdy nie zaginie, powiada święty Ignacy męczen
nik, kto do Bożej Kodzicirlki ma nabożeństwo i wier
nie JĄ" służ}- 2). Co potwierdza i święty Bonawentura 
w tych słowach: O! Pani nasza, wielkiego pokoju za
żywają tu na ziemi ci, którzy Cię miłują: a dusze 
ich na wieki śmierci oglądać nie będą 3 ) . Nie sposób 
jest, upewnia o t6m pobożny Ludwik Bloziusz, i nie 
zdarzy się to nigdy, aby pokorny i wierny czciciel 
Maryi, został potępiony -1). 

O! jak wielu nieszczęsnych grzeszników potopio-
nymiby zostało na wieki, zatwardzając się wr zgubnym 
stanie swoim, gdyby najłaskawsza Marya Panna nie 
była się za nimi wstawiła do Swego Boskiego Syna •*); 
tale przemawia Tomasz a Kempis. J is t też to zdaniem 
wielu teologów, a mianowicie świętego Tomasza % 
że Matka Boska otrzymała dla wielu osób zmarłych na
wet w stanie gizechu śmiertelnego, tę cudowna, łaskę 
iż wyrok wydany na nich zawieszony został, i wró
ciły do życia dla czynienia pokuty. Wielu poważnych 
autorów przytacza tego rodzaju liczne przykłady* 
a pomiędzy innemi Flodoardus 7), żyjący w X wieku 
pisze, że pewien dyakon z miasta Werdnn we Francyi, 
nazwiskiem Adelmar, który zdawał się. umarłym i któ
rego mieli już chować, wrócił do życia i powiedział 
że widział w piekle męki na które był skazany, lecz 

1) P rzyp . 0. 1. — 2) Loner . Bibl. Tom. 70. § 3 . — 3) Psal. Ti. V* 
M. Ps . C7. — 4) Pa r . an . fid. p . 1. c. 1 S , ~ 5 ) Ad nor . s e r . 23.— 
C) Sapl l . On . 71. a. fi. — 7) Cron. Ecclcs. Roman. a n . 931. 
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Se dzięki modlitwom przenajświętszej Panny, zesłany 
został na powrót na ziemię dla czynie" "^ pokuty. 
Suriusz *) opowiada także, że pewien Kzymianin na
zwiskiem Andrzej, umarł w stanie grzechu, i że Ma-
rya wyjednała mu powrót do życia, aby mógł od
zyskać łaskę Bożą. Nadto Pelbartus2) pisze, że za 
jego czasów, kiedy cesarz Zygmunt z wojskiem prze
bywał Alpy, usłyszano głos wychodzący z trupa w któ
rym już tylko kości pozostały, domagający sic spowie
dnika, mówiąc że Matka Boska do której miał wielkie 
nabożeństwo będąc żołnierzem, wyjednała mu to-aby 
żył w tym kościotrupie póki się nie wyspowiada. Ja
koż, człowiek ten wyspowiadał! się, poczem zaraz 

umarł. 
Te przykłady i tym podobne, nie powinny upoważniać 

zuchwalców którzy chcieliby trwać w grzechu, z nadzieją 
że Mary a uchowa ich od piekła, chociażby w takim 
stanie pomarli. Wszak byłoby to wielkiem szaleń
stwem, rzucić się w studnią z nadzieją że za przy
czyną przenajświętszej Panny będzie się wyratowanym 
od śmierci, jak się to w podobnych razach niekiedy zda
rzało; a byłoby zuchwalstwem jeszcze większem, na
rażać się na śmierć w stanie grzechu śmiertelnego, 
z zarozumiałością że się przez Matkę Bożą wybawio
nym będzie z rąk Lucyfera. Lecz powyższe przykłady, 
służyć powinny do rozbudzenia w nas ufności, gdy 
widzimy że pośrednictwoo tej Matki niebieskiej, mogło 
uchować od piekła takich nawet którzy pomarli w sta
nie grzechu, tern bardziej więc będzie ona mogła za
chować od zguby tych, którzy za życia uciekają się 
do Niej z chęcią poprawy, i wiernie Jej służą. 

1) 4. dec. s. an. 1. 1. c. S5. — 2) Stel. B. V. 1. 12. p . S. 
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O! Mary o Matko nasza, pytamy Cię wraz ze świę
tym Germanem: Cóż się tedy z nami stanie, z nami 
którzyśmy grzesznikami, ale chcemy się poprawie 
i uciekamy się do Ciebie, któraś jest chrześcijan ży
ciem J). I słyszymy świętego Anzelma upewniającego 
nas, że za kim Ty aby raz się pomodlisz, ten po
lepionym nie będzie: Wiecznego b i a d a w a m , 
powiada on, nie poczuje ten, za kim aby raz pomo
dli się Marya. O! pomódl się przeto za nas, a zba
wionymi będziemy. Słyszymy podobnież Byszarda od 
świętego Wawrzyńca wołającego: Jeśli stając na sąd 
Boski, Matkę miłosierdzia bebe miał za obronicielke 
sprawy mojej, któż ośmieli się utrzymywać że nie 
znajdę Sędziego łaskaAvym 2). Błogosławiony Henryk 
Suzo, oświadczył że w Twoje ręce oddał duszę swoją, 
i że jeżeli najwyższy Sędzia ma go potępić, tedy pro
sił aby wyrok przez też Twoje ręce przechodził 4). 
Spodziewał się bowiem, że wyrok takowy gdy raz 
dostanie sio w Twoje miłosierne dłonie, Ty niechy
bnie nie dopuścisz aby został wykonany. Mówię i ja 
toż samo, i tego samego spodziewam się dla siebie, 
o! moja przenajświętsza Pani! i dlatego chcę ciągle 
za świętym Bonawenturą powtarzać: Ta te Domina 
eperavi non confundar in aełernum 3). Królowo moja! 
w Tobiem złożył moją nadzieję i ufam mocno że nie 
zginę, lecz kiedyś ujrzę się zbawionym. 

Przykład. 
W roku 1604 w jednem a miast Belgijskich, mie

szkało dwóch młodych uczniów, którzy zamiast przy-

1) De Zona Deip. — 2) In cant. c. 39. — 3) Hor. sap. net. lib. 
1. c. 16. — 4) Prial. B. V. Pa. 30. 
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kładania się do nauki, oddawali się rozpuście. Nocy 
pewnej w której udali się do kobiety złego życia, 
jeden z nich, imieniem Eyszard, wkrótce odszedł, 
towarzysza pozostawiając. Przybywszy do mieszkania, 
Eyszard zrócał odzienie dla udania się na spoczynek, 
kiedy przypomniał sobie że w dniu tym nie odmówił 
kilku Zdrowaś Marya, jak to codziennie czynił na uczcze
nie przenajświętszej Panny. Ponieważ sen silnie go mo
rzył, niecłiciało mu się dopełnićtego; jednak przezwycię
żył się i odmówił te zwykłe swoje modlitwy, chociaż 
wcale nie pobożnie i śpiąc prawie; poczem się poło-
żył. W pierwszym śnie słyszy silne do drzwi puka
nie i zaraz potem, chociaż drzwi były zamknięte, wi
dzi przed sobą. swojego towarzysza w zmienionej 
i szkaradnej postaci. „Ktoś ty jest?" zapytał: „Ja
kże, czy mnie nie poznajesz?" odpowiedział ten nie
szczęsny. „Ale cóż się stało żeś tak zmieniony, po
wiedział znowu Eyszard, tyś podobny do szatana.ki—■ 
„O! biada mi, wyjęknął tamten, potępiony jestem." 
„A to jak?" zawołał przerażony Eyszard. Na co 
mu potępieniec: „Oto, gdym wychodził z tego pie

kielnego domu w którym byliśmy oba, szatan rzucił 
się na mnie i udusił. Ciało moje pozostało na uli
cy, a dusza jest w piekle. A masz wiedzieć przy 
tern, że taż sama kara i ciebie czekała, lecz cię od 
niej uchowała przenajświętsza Panna, za jaką taką 
cześć którą Jej oddajesz, odmawiając Z d r o w a ś 
M a r y a. Szczęśliwy będziesz jeśli skorzystasz z upo
mnienia z którem przysłała mnie do ciebie Matka 
Boska." I to powiedziawszy, potępieniec roztwórz}7! 
swoje odzienie, okazał płomienie piekielne i węże 
które go dręczyły, i znikł nagle. Wtedy młodzieniec 

219 
zalawszy się łzami, padł twarzą do ziemi dla złożenia 
dzieków Maryi swojej wyswobodzicielce, a gdy za
stanawiał sie nad tern co mu wypada czynić dla po
prawy życia, w tejże chwili usłyszał dzwonienie na 
Jutrznię w klasztorze Franciszkanów. Zawołał tedy: 
„widać chce Pan Bóg* abym tam pokutował" i nie
zwłocznie udał się do klasztoru, z prośbą aby go 
ojcowie do zakonu przyjęli. Ci znając jego prowadze
nie się, zrazu mu odmówili; lecz on im opowiedział 
z płaczem wszystko co dopiero zaszło, a dwóch za
konników poszedłszy na wskazaną przez niego ulice 
znalazło tam w istocie trupa jego towarzysza czar
nego jak węgiel. Eyszard przyjęty został do zakonu 
i żył bardzo przykładnie. Później udał się do Indyi 
dla głoszenia wiary, a ztamtąd poszedł do Japonii, 
gdzie dostąpił szczęścia śmierci męczeńskiej, spalony 
zostawszy na stosie za Jezusa Chrystusa, którego 
wyrzec się nie chciał. (Po dzti dzień w kościele pa
rafii z której był on rodem, czytać można na obrazie 
przedstawiającym jego męczeństwo, szczegóły jak pa
lono go icolnym ogniem, chcąc zmusić do odstępstwa 
od wiary. Przyp. Tłum.) 

M O D L I T W A . 

O ! Maryo , o! najdroższa matko moja, w jakiejże 
otchłani nieszczęść byłbym pogrążony , gdyby mnie 
od tego tyle razy miłosierna ręka Twoja nie ucho
wała! A nawet od iluż to lat gorzałbym w piekle, 
gdyby Twoje wszechmocne modlitwy nie były mnie 
od tego wyzwoliły; ciężkie grzechy moje pchały mnie 
w tę straszną otchłań; sprawiedliwość Boska już mnie 
na to skazywała; szatani rozwściekleni mieli już wy-
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konać ten wyrok; lecz o! Matko moja, przybyłaś mi 
w pomoc, gdym Cię nawet o to nie prosił, gdym Cię 
nie wzywał i wyratowałaś mnie. O! najdroższa Wy-
swobodzicielko! czemże mógłbym Ci się wywdzięczyć 
za tak wielkie dobrodziejstwo, za tak wielką miłość? 
Potem przemogłaś zatwardziałość serca mojego; przy
wiodłaś mnie do umiłowania Cię i do zaufowania 
Tobie. A w jakież jeozcze przepaści byłbym potem 
zapadł, żeby Twoja miłosierna ręka nie ochraniała 
mnie od niebezpieczeństw, na które wystawiony by
łem ! I nadal przeto o! Nadziejo moja, nie przestawaj 
zasłaniać mnie od piekła, a przedewszystkiem od 
grzechów, w które mógłbym na nowo zapaść; nie 
dozwól abym miał dostać się do piekła i tam złorze
czyć Tobie. Najdroższa Pani moja, kocham Cię, jak
żeby więc dobroć Twoja mogła to przenieść, żeby 
w liczbie potępionych miał być sługa Twój miłujący 
Ciebie. O! wyjednaj mi, abym już nie był niewdzię
czny Tobie i Bogu mojemu, który z miłości ku Tobie 
tak hojnie łaskami mnie obdarzył. O! Maryo cóż na 
to mówisz? czy będę ja potępiony? Potępiłbym się, 
gdybym Cię opuścił; lecz czyż mogę już opuścić 
Ciebie; czyż mogę jeszcze zapomnieć miłości, jakąś 
mi objawiła? Po Bogu Tyś jest miłością duszy mojej. 
Nie mógłbym już żyć nie miłując Ciebie; kocham Cię; 
tak jest, kocham Cię i mam nadzieję kochać Cię na 
zawsze w czasie i wieczności, o!istoto najpiękniejsza, 
najświętsza, najłaskawsza, najmilsza, jaka jest na 
świecie! Amen. 

221 

g-II-
Marya ratuje sługi Swoje w czyścu 

zatrzymane. 
Szczęśliwy kto się poświęca na służbę tej Pani 

najłaskawszej; Ona bowiem wspiera sługi Swoje nie 
tylko dopóki żyją na ziemi, lecz opieka Jej rozciąga 
się aż do czyśćca, gdzie wspiera ich i pociesza. A po
nieważ dusze w czyśćcu zatrzymane tern bardziej 
potrzebują ratunku, że doznają mąk w których same 
żadnej sobie ulgi przynieść nie mogą, więc ta Matka 
miłosierdzia tem gorliwiej stara się im przychodzić 
w pomoc. Owóż, według świętego Bernardyna Seneii-
skiego, nad miejscem tej niewoli, w której jęczą du
sze będące oblubienicami Chrystusa Pana, Marya ma 
najwyższą władzę tak co do niesienia im ulgi, jak i co 
do zupełnego ich wyzwolenia 1). 

Co do ulgi jaką im przynosi, tenże Święty stosując 
do Niej te słowa mędrca Pańskiego : Chodziłam po 
falach morskich2), powiada, że przenajświętsza Panna 
te biedne dusze ratuje osładzając ich cierpienia albo 
dopomagając im do ich cierpliwego znoszenia, jak to 
czynią matki z własnemi dziećmi. Przydaje tenże: że 
męki czyścowe przyrównane są do f a l i , albowiem 
są przemijające, gdy piekielne nie przeminą nigdy; 
a przyrównane do f a l m o r s k i c h , gdyż bardzo są 
gorzkie. Słudzy Maryi podlegający tym mękom, często 
bywają przez Nią nawiedzani i wielkich od Niej do
znają pociech. Uważajmy przeto, powiada Nowarynus, 
jak dalece powinniśmy czcić przenajświętszą Pannę, 
kiedy Ona nie zapomina o czcicielach Swoich i w ogniu 

1) Pro fest V. M. SI. ser. 3. — 2) Ekli. 24. 8. 
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czyścowym zatrzymanych, i chociaż wspiera wszystkie 
dusze tam sio znajdujące, najwięcej jednak ulgi 
i ochłody przynosi dla tych, którzy Jej wiernie 
służyli1). Królowa niebieska w objawieniu tak prze
mówiła do świętej Brygidy: „Jestem Matką wszy
stkich dusz będących w czyśćcu; albowiem wszelkie 
cierpienia jakie ponoszą za grzechy popełnione za 
życia, w każdej godzinie na moje prośby są łago
dzone 2 )" . 

Ta litościwa Matka raczy niekiedy wchodzić do 
tego świętego więzienia, dla pocieszenia własną obe
cnością Swoje dziatki cierpiące. Upewnia o tern 
święty Bonawentura stosując do Maryi te słowa 
Pisma świętego: Zwiedziłam głębie przepaści 3). 
P r z e p a ś c i to jest, powiada on, czyściec, dla po
ratowania tych dusz świętych. O! jak łaskawą jest 
Marya, woła święty Wincenty Ferreryusz, dla dusz 
cierpiących w czyśćcu! Z Jej dobroci doznają one 
ochłody i nabywają większego męztwa do cierpienia 4). 
I cóż innego w ich mękach pocieszyć ich może, 
jeżeli nie Marya i Jej macierzyńska nad niemi opieka, 
według tego jak święta Brygida słyszała raz Zba
wiciela mówiącego do Matki: „Tyś jest matką moją: 
Tyś matką miłosierdzia; Tyś pociechą zatrzymanych 
w czyśćcu". Przenajświętsza Panna powiedziała tejże 
Świętej: „Dusze zatrzymane w czyśćcu usłyszawszy 
tylko imię moje takiej doznają pociechy, jak gdyby 
komu złożonemu ciężką chorobą oznajmiono wyzdro
wienie5)". Na co powiada Nowarynus: Samo Imię 
Maryi, imię zbawienia i nadziei, którego te święte 

1) Umbra . Virg. ex . 8»3. — 2) R e w 1. 4. c. 138. — 3) Kccl. 21 . S.— 
4) D e Xat . B . V. ser. 2. 2. — 5) E e v . 1. 1. c. 16. 
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dusze często wzywają z głębi swojego więzienia, 
jest dla nich niewymowną pociechą; a gdy wsku
tek tego ta litościwa Matka modli się wtedy do 
Boga słysząc że Jej wzywają, spada na nie jakby 
rosa niebieska, pokrzepiająca i ochładzająca ciężkie 
męki, jakie ponoszą '). 

Lecz Zbawcy naszego Rodzicielka nietylko pocie
sza i wspomaga dusze sług Swoich w czyśćcu za
trzymane, lecz nawet wyprowadza je ztamtąd Swo-
jem pośrednictwem. W dzień Jej chwalebnego Wnie
bowzięcia, jak o tern upewnia Gerson 2), cały czy
ściec został wypróżniony. Potwierdza to Nowarynus 
mówiąc, że według poważnych autorów, Marya ma
jąc być wziętą do nieba, uprosiła u Pana Jezusa, 
aby wszystkie dusze jakie wtedy w czyśćcu były za
trzymane, do chwały niebieskiej wprowadzić mogła 3). 
Od tej pory, według Gersona, przenajświętsza Panna 
posiada przywilej wybawiania ztamtąd sług Swoich, 
co stanowczo utrzymuje święty Bernardyn Seneński 
mówiąc, że posiada tę władzę jak wskutek modlitw 
Swoich, tak i na mocy Swoich zasług, i to co się 
tycze wszystkich dusz czyścowych, lecz głównie tych, 
które ją za życia czciły ■*). Nowarynus tegoż jest 
zdania: sądzi on, że na mocy zasług Maryi, cier
pienia dusz czyścowych nietylko bywają łagodzone, 
lecz i skrócone"*); a na to dość jest, by Matka Bo
ska przedstawiła sie Bogu dla proszenia za niemi. 

Święty Piotr Damian6) opowiada, że pewna nie
wiasta imieniem Marozya pokazała się po śmierci 
jednćj ze swoich przyjaciółek i powiedziała, że 

1) Umbr . Yirg. ex 86. — 2) Super . Mag. T r . 4. — S) Loc . cit. — 
4) Profess. V. M. c. 3. — 5) Loco . cit. — C) Opusc. 34. c. 3. 
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w święto Wniebowzięcia wyzwoloną została z czy
śćca z innemi duszami, których liczba przechodziła 
liczbę ówczesnych mieszkańców w Kzymie. "Według 
Dyonizego Kartuza toż samo ma miejsce w uroczy
stości Bożego Narodzenia i Wielkiej-nocy. Upewnia 
on, że w dnie te Mary a zstępuje do czyśćca otoczona 
mnóstwem Aniołów, i w każdym roku wielką liczbę 
dusz ztamtąd wyzwalal). Nowarynus zaś przypuszcza, 
że to samo się dzieje we wszystkie uroczystości prze
najświętszej Panny 2). 

Znaną jest przytem, obietnica jaką uczyniła Kró
lowa niebieska Papieżowi Janowi XXII, kiedy mu 
się objawiła i kazała oznajmić wszystkim noszącym 
SkaplerzKarmelitański, że wyzwolonymi zostaną z czy
śćca w pierwszą sobotę po śmierci. To sam ten Papież 
ogłosił przez Bullę, jak o tern nadmienia ojciec Cras-
set 3). Bulla ta zatwierdzoną została przez Aleksan
dra V, Klemensa VII, świętego Piusa V, Grzegorza XIII 
i Pawła V, który w reskrypcie z roku 1613 tak się 
wyraża: „Lud Chrześcijański może wierzyć pobożnie, 
że przenajświętsza Panna wspierać będzie bezustannem 
pośrednictwem, zasługami Swojemi i Swoją szcze
gólną opieką, po śmierci, a szczególnie w sobotę, jako 
dzień przez kościół Jej czci poświęcony, dusze osób na
leżących do bractwa przenajświętszej Panny Karmelitań-
skiej, byle zeszły z tego świata w stanie łaski, nosiły 
skaplerz, zachowywały czystość odpowiednią stanowi 
wjakim się znajdują, iodmawiałypacierze o przenajświę
tszej Pannie zwane Officium Parvum, albo gdyby ich od
mówić nie mogły, aby zachowały posty powszechne i po
wstrzymywały się od mięsnych potraw we środy i w so-

1) In Assumpt. ser. 2. —2) Loc. cyt. — 3) Ver. Dev. p . 2. tr. fi. 

225 
boty, wyjąwszy Boże Narodzenie." A w pacierzach Ka
nonicznych na święto Matki Boskiej Karmelitańskiej, 
czytamy że według pobożnego wierzenia, przenajświę
tsza Panna jako Matka najczulsza pociesza w czjśćcu 
dusze należących do bractwa szkaplerza Karmeli-
tańskiego, a Swojem pośrednictwem prędko je ztam
tąd wryzwala i do niebieskiej ojczyzny wprowadza *). 

Dlaczegóżbyśmy więc i dla nas samych nie mogli 
spodziewać się tychże łask i tychże dobrodziejstw, 
jeśli się okażemy nabożnemi do tej najmiłościwszej 
Matki ? A jeżeli Jej służymy ze szczególnem przy
wiązaniem, dlaczegobyśmy się nie mogli spodziewać, 
że zaraz po śmierci dostaniemy się do nieba, nie 
przechodząc przez czyściec. Może nas w tej nadziei 
utwierdzać i to co przenajświętsza Panna, przez brata 
Abolda kazała powiedzieć błogosławionemu Gotfrydowi, 
zakonnikowi w opactwie Willerejskiem w Brabancie, 
tak do niego przemawiając: „Powiedz bratu Gotfry
dowi, aby starał się coraz większy czynić postęp 
w cnotach; przez to będzie należał do Mego Syna 
i do Mnie; a gdy dusza jego oddzieli się od ciała, 
nie dopuszczę aby poszła do czyśćca, lecz zaraz Sama 
przedstawię ją i zaofiaruję mojemu Synowi 2) ." 

Nakoniec jeśli pragniemy nieść pomoc świętym 
duszom czyścowym, nie oinieszkujmy polecać je 
przenajświętszej Pannie Ave wszystkich naszych mo
dlitwach, a w szczególności zaoflarowujmy za nie Kó-
żaniec święty, co im wielką ulgę przynosi, jak to 
obaczymy w następując3rm przykładzie. 

1) Die 16. Iul. lest. 6. — 2) Men. Cyst. 2. Oct. 

15 
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Przykład. 

Ojciec Euzebi Nirenberg *) opowiada, że w jednetn 
z miast Aragonii, o rękę pewnej młodej dziewicy 
imieniem Aleksandra, ze znakomitej rodziny i nad
zwyczaj pięknej powierzchowności, starało się dwóch 
młodzieńców. Ci dnia pewnego uniesieni zazdrością, 
stanęli do pojedynku i obydwa zginęli. Eodzice ich, 
podobnież zaślepieni, wywarli zemsto swoją nad tą 
nieszczęśliwą panienką, jakoby przyczyną tego nie
szczęścia. Zamordowawszy ją, ucięli jej głowę którą 
w studnio wrzucili. Wkrótce potem, święty Dominik 
przechodząc tamtędy, z natchnienia Bożego przystą
pił do studni i zawołał: „Aleksandro wychodź" 
i w tejże chwili głowa zmarłój wychodzi, umieszcza 
się na brzegu studni i prosi Świętego aby ją wyspo
wiadał. Wysłuchał ją, a potem dał jej Kommunią 
świętą, w oczach tłumu ludu zgromadzonego dla wi
dzenia tak nadzwyczajnego cudu. Święty Dominik 
kazał jej aby powiedziała jakim sposobem takiej ła
ski dostąpiła. Odrzekła że gdy jej głowę odcięto, była 
w stanie grzechu śmiertelnego; lecz że przenajświę
tsza Panna, przez wzgląd na nabożeństwo do Eóżańca 
który odmawiała, zachowała jej życie. Przez" dwa dni 
głowa ta żyjąca, na brzegu studni pozostawała, czemu 
wszyscy przypatrywać sie mogli, poczym dusza Ale
ksandry poszła do czyśćca, lecz po dwóch tygodniach 
okazała się świętemu Dominikowi jakby w postaci 
pięknej i świecącej gwiazdy, i powiedziała że jeden 
z głównych sposobów ratowania dusz cierpiących 
w czyśćcu, jest odmawianie Eóżańca, i że nawzajem 
błogosławione te dusze skoro się dostają do uieba, 

1) Troph Mari . 1. 4. c. 29. 
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wstawiają się za tych którzy za nie to przemożną 
modlitwę ofiarowali. Poczem Święty widział duszę 
tę unoszącą się rodośnie do królestwa niebieskiego. 
(Ojciec Van Ketwigh uczony Dominikan z Antwerpii, 
w znakomitem dziele sioojem pod tytułem Pan opli co 
Ma r ian a , odpiera i zbija wszelkie zarzuty czynione 
wyzćj przytoczonemu cudoitfi. Opierając sie na naj
poważniejszych autorach, na czele których jest święty 
Tomasz Doktor Anielski, obszernie i uczenie dowodzi 
on tego co święty Alfons pokrótce nadmi enia u* pa
ragrafie poprzedzającym, ze Matka Boska, może zba
wić niektórych grzeszników9 nawet zmar-iyeh w stanie 
potępienia, toyjednywając pośrednictwem Sto o jem za
wieszenie. zapadłego na nich wyroku, dopóki sie 
z Bogiem nie pojednają. ( P r z y p i s e k t ł u m a c z a ) . 

M O D L I T W A . 

Królowo nieba i ziemi! Matko Pana świata całego, 
o! Maryo, najszczytniejsza, najświętsza i najczcigodniej
sza ze wszystkich istot; wprawdzie na ziemi wielu 
jest, którzy Cię ani miłują ani znają; lecz w niebio 
iluż Aniołów i duchów błogosławionych miłujących 
Cię i wielbiących bezustannie! A nawet na tej biednej 
ziemi jakże wiele jest dusz, które ujęte Twoją do
brocią, mają szczęście pałać najserdeczniejszą miłością 
ku Tobie. Obym i ja mógł Cię miłować, najdroższa. 
Pani moja; obym mógł służyć Ci bezustannie; wy
chwalać Cię, wielbić, czcić i dokładać wszelkich u.sil-
ności, aby Cię wsz}rscy miłowali! Tyś Twoją piękno
ścią ujęła sobie serce Samego Boga; Tyś Go, że 
tak powiem, wyrwała z łona Ojca Przedwiecznego 
i sprowadziła na ziemię, aby się stał człowiekiem 

15* 
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i Synem Twoim, a ja robak nędzny nie miałbym 
Cię miłować? O! Matko moja najmilsza, to być 
nie może. Pragnę Cię miłować, a miłować bardzo 
i dokładać wszelkiego możliwego starania, aby Cię 
także drudzy miłowali. Przyjmij więc o! Maryo, 
przyjmij pragnienie jakie mam miłowania Cię, i wspie
raj mnie, abym tego dostąpił. Wiem że Bóg Twój 
łaskawie spogląda na tych, którzy Cię miłują; po 
własnej chwale niczego nie pragnie więcej jak 
Twojej chwały, i dlatego chce, abyś od wszystkich 
wielbioną i miłowaną była. Od Ciebie to o! Pani 
moja, spodziewam się wszelkiego dobra: Tyś po
winna mi wyjednać odpuszczenie grzechów, a potem 
wytrwałość w cnocie; Tyś powinna nie opuszczać 
mnie w godzinę śmierci; Tyś powinna wybawić mnie 
z czyśćca; Ty nakoniec powinnaś zaprowadzić mnie 
do raju. Taką jest nadzieja tych którzy Cię miłują, 
a nadzieja ich zawiedzioną nie bywa; taką więc 
nadziejo mam i ja, który Cię miłuję z całego serca 
i nad wszjstko po Bogu. 

§. UL 
Marya sługi Swe do raju wiedzie. 

O! jak piękną cechą przeznaczenia do nieba jest 
nabożeństwo do Maryi! Kościół święty stosując do 
Matki Bożej następujące słowa Pisma Bożego, kła
dzie je w Jej usta na pociechę wszystkich którzy 
Jej wiernie służą: W Urn wszystkiem szukałam od
poczynku, i w dziedzictwie Pańskiem mieszkać będę 1)" 
Błogosławiony tedy, woła kardynał Hugo rozbierając 

1) Ecl. 24. 11. 
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ten ustęp, błogosławiony, w kim Marya odpoczynek 
znajdzie. Przenajświętsza Panna z miłości ku nam 
usilnie się stara, aby we wszystkich sercach roznie
cało się nabożeństwo ku Niej , lecz wielu się temu opiera 
albo w nabożeństwie swojem nie są wytrwałymi. 
Błogosławieni, którzy to nabożeństwo w sercu swo-
jem rozniecają i stale w niem trwają! — W dzie
dzictwie Pańskiem mieszkać będę, co tak tłowaczy 
uczony ten kardynał: to jest, mieszkać będę w tych 
którzy są dziedzictwem pańskiem, a więc którzy Go 
na wieki w niebie wychwalać będą. W ustępie Pisma 
dopiero przytoczonym, przenajświętsza Panna tak 
dalej przemawia: A który Mnie stworzył, odpoczął 
w przybytku moim, i rzekł: mieszkaj w Jakóhie a w Izraelu 
weimij dziedzictwo, a miedzy wybranymi moimi roz
puśćkorzenie1). Co znaczy: „Ponieważ Stwórca mój, ra
czył w łonie mojein pdp o cza ć, chce więc abym zamie
szka ł a w sercach wszystkich w y b r a n y c h , którzy są 
mojem dziedzictwem, a których Jakób był obrazem. Po
stanowił bowiem Pan Bóg że nabożeństwo do Mnie, 
z a k o r z e n i s i ę w sercach wszystkich do nieba 
przeznaczonych." 

O! jak wielu Błogosławionych będących w niebie, 
nie dostałoby się tam było, gdyby ich Marya Swojein 
pośrednictwem nie wprowadziła. Jest i to wykład 
kardynała Hugo, tych słów także pisma świętego, 
które podobnież kładzie on w usta Matki Boskiej: 
Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość 
nieustająca 2). Jakby mówiła: „Jam roznieciła w nie
bie tyle świateł wiekuistych, ile sług liczę.1* Święty 
Bonawentura powiada, że bramy niebieskie roztwo-

1) Tamże.—2) Eccli. 24. G. 
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rzą się przed każdym pokładającym ufność w przy
czynie Maryi *). To też święty Efrem, nabożeństwo 
do tej przenajświętszej Matki, nazywa drzwiami wcho-
dowemi do niebieskiego Jeruzalem 2). A pobożny Lu
dwik Bloziusz w te słowa do Mej przemawia: Wiel
ka Królowo! Tobie są powierzone skarby i klucze 
Królestwa niebieskiego 3). Powinniśmy przeto ciągle 
powtarzać do Eiej tę modlitwę świętego Ambrożego: 
Otwórz nam o! Panno błogosławiona; bramy niebie
skie, od których masz klucze, wpuść nas do nieba, 
boś Ty Sama B r a m ą n i e b i e s k ą , jak Cię nazywa 
Kościół. 

Podobnież Kościół nazywa Maryą Gwiazda morska: 
Witaj Gvńazdo Morza, albowiem, jak żeglarze kie
rują sio ku portowi patrząc na gwiazdy niebieskie, 
powiada święty Tomasz, tak Chrześcijanie zdążają do 
nieba, podnosząc oczy do przenajświętszej Panny Ą). 

Podo-bnież święty Fulgencyusz nazywa Ją, Scho
dami nieba, gdyż przez Nią Bóg z nieba zstąpił na 
ziemię, i przez Nią ludzie dostępują przejścia z ziemi 
do nieba'). A święty Anastazy Synaita, tak Ją po
zdrawia: Zdrowaś łaski pełna, a napełnioną zostałaś 
łaską dlatego, abyś się stała dla nas drogą i wzgó
rzem po którem dostajemy się do górnej ojczyznj'. 

Nakoniec, podobnież jest nazwana przez świętego 
Bernarda: Wozem unoszącym Jej wierne sługi do 
raju, co powtarza i Jan Geometrus, nazywając Ją 
najświetniejszym niebieskim wozem. A święty Bona
wentura tak się do Nićj odzywa: Błogosławieni którzy 
Cię znają i wielbią o! Matko Boga naszego; gdyż po-

1) Psal. B. V. ps. 90. — 2) De Laud. Dei. Gen. ~ S) Par. an. 
fid. p. 2. — 4) Ex. iu Sal. Ang. — 5) Do Laud. Mar. 
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znać Cię jestto zualeść drogę do nieśmiertelności; 
a głosić cnoty Twoje, jest to iść drogą zbawienia wie
cznego. 

Piszą kroniki Franciszkańskie że dnia pewnego, 
brat Leon, ujrzał schody pąsowe, na których stał 
Pan Jezus, i schody białe, na których stała Marya. 
Wielu chciało iść schodami pąsowemi, lecz przeszedł
szy kilka stopni, padali, próbowali powtórnie, i znowu 
upadali. Wtedy święty ojciec Franciszek, kazał im 
iść schodami białemi, i temi dochodzili szczęśliwie, 
gdyż przenajświętsza Panna podawała im rękę i tym 
sposobem bez przeszkody wchodzili do raju J). 

Wielebny ojciec Dyonizy Kartus pyta, jacy to są 
którzy zbawiają się i dostępują królestwa niebieskiego, 
i odrjowiada: Ci zbawiają się i niechybnie dostępują 
królestwa niebieskiego, za których Królowa miłosier
dzia ofiaruje Bogu modlitwy Swoje. Co właśnie sama 
przenajświętsza Panna stwierdza mówiąc: Przeze Mnie 
królowie panują 2). Za mojćm pośrednictwem, dusze 
panują najprzód za życia na ziemi,przezwyciężając 
namiętności, a potem panują wiecznie w niebie, gdzie 
wszyscj' którzy tam przebywają, według wyrażenia 
świętego Augustyna, są królami: Ilu tam obywateli, 
tylu królów. Słowem, Marya jest Panią nieba, gdyż 
rozkazuje tam według woli; wprowadza tam kogo 
chce, jak powiada Ryszard od świętego Wawrzjlica 
stosując do Niej te słowa Ekleziastyka: W Jertizaltm 
władza moja 3). I w istocie, przydaje opat Ruperciusz, 
ponieważ Marya jest Matką najwyższego Władcy kró
lestwa niebieskiego, szłuszna przeto aby w temże 
królestwie podzielała z Nim władzę 4). 

1) Wadyng. An. 12. 32. n. 28. — 2) Przyp! 8. 15. 3) Efcli. 24. 15 
Dc laud. B. M. 1. 4. — 4) In Canti. i. Z. 
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Ta Boga naszego Eodzicielka, potęgą modlitw 
Swoich i wsparciem jakiego nam udziela, byleśiny 
nie kładli temu przeszkód, wyjednywa nam niechy
bnie posiadanie królestwa niebieskiego, powiada święty 
Antonin. Tak dalece, że jak przydaje opat Geryk, 
kto służy Maryi i za kim Marya się wstawi, ten pe
wnym być może dostania się do nieba, jakby już tam 
się znajdował. Owóż, Eyszard od świętego Wawrzyńca 
upewnia nas, że najwyższym zaszczytem jest służyć 
Maryi i należeć do liczby Jej dworzan; albowiem 
służyć Królowej niebieskiej, jest to już samemu kró
lować w niebie, a być Jćj podwładnym, jest to zaży
wać najwyższej wolności. Tenże autor przydaje, że 
przeciwnie, ci którzy nie służą Maryi, nie zbawiają 
się. Oto są słowa jego: Ta część rodu ludzkiego, 
która nie służy Maryi, zginie; albowiem dusze po
zbawione pomocy takiej Matki i Orędowniczki, po
zbawione zostają pomocy Jej Syna i całej rzeszy nie
bieskiej '). 

Niech na zawsze wychwalaną będzie nieskończona 
dobroć Boga naszego, który raczył dać nam w nie
bie taką Orędowniczkę jaką jest Marya, która będąc 
Matką najwyższego Sędziego, a oraz i Matką miło
sierdzia, najskuteczniej pośredniczyć może w wielkiej 
sprawie, zbawienia naszego. Są to słowa świętego 
Bernarda 2). A Jakób mnich, znany z nauki i świą
tobliwości pomiędzy Ojcami Greckimi, powiada że Pan 
Bóg postanowił przenajświętszą Pannę jakby mostem 
zbawienia, po którym możemy przebywać bezpiecznie 
zburzone fale morza tego świata i szczęśliwie dobić 

1) De laud. B. M. 1. 2. p. 1.—2) In Assnmp. ser. 1.— 
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do portu wieczności *). Słuchajcie przeto, o wy wszy
scy którzy raju pragniecie, woła święty Bonawentura, 
czcijcie Marya i służcie Jej wiernie, a dostąpicie nie
chybnie życia i zbawienia wiecznego 2). 

Chociażby kto zasłużył na piekło, nie powinien 
tracić nadziei dostąpienia szczęścia wiekuistego, byle 
sie jął wiernej służby Królowej niebieskiej, OlMaryo 
odzj'wa się do Niej święty German, grzesznicy przez 
Ciebie szukali Boga i zbawieni zostali :J). Eyszard od 
świętego Wawrzyńca, robi uwagę że według obja
wień świętego Jana Ewangelisty, przenajświętsza 
Panna ukoronowaną jest gwiazdami: A na głowie Jej 
korona gwiazd dwunasta 4). Zaś według tego co po
wiedziano w Pieśniach nad Pieśniami, w koronie Jej 
widzieć się dają drapieżne zwierzęta, lwy i lamparty: 
Ukoronowana bedzieaz... z lezysk lwich, z gór lam-
partowych ■"'). A cóż to oznacza? Eyszard powiada, 
że drapieżne zwierzęta, są to grzesznicy, którzy za wsta
wieniem się Maryi stają się gwiazdami rajskiemi i stano
wią właściwszą ozdobę korony Tej Królowej miłosier
dzia, aniżeli wszystkie gwiazdy błyszczące na widno
kręgu niebieskim G). 

Wielka służebnica Boża, siostra Serafina de Kapri"), 
jak to czytamy w jej żywocie, modląc się razu pe
wnego do przenajświętszej Panny, podczas odprawia
nej nowenny przed Jej Wniebowzięciem, prosiła Ją 
o nawrócenie tysiąca grzeszników,, poczćm zlękła się 
czy nie zawiele żądała. Lecz Matka Zbawiciela obja
wiła się jej, i upomniała za tak próżną obawę, mó-

1) Or. jn. Nativ. Dei Geni. — 2) P*al. B. I I . ps- 48.-3) In dorm. 
V. M. ser. 2. — 4) Objaw. 12. 1.—5) Pies. 4. 8. — C) Dc Laud. 
B. M. 1. 3. — 7) Capri. 
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wiąc: Czemu się lękasz? Czy mi brakuje możności 
wyjednania u Syna Mojego zbawienia tysiąca grze
szników? To już sio stało: już zostali nawróceni. 
I wtedy zaprowadziła ją w duchu do raju, gdzie oka
zała jej mnóstwo dusz, które zasłużyły były na pie
kło, a które zbawione za wstawieniem Maryi, zaży
wały szczęścia wiekuistego. 

■ Wprawdzie dopokąd Ż3'jemy na tej biednej ziemi, 
pewnymi zbawienia być nie możemy, nikt nie wie 
czy jest w łasce czy w stanie odrzucenia od Boga: 
Nie v;ie człowiek, jeśli jest miłości Hożej czy niena
wiści godzien, bo wszystkie rzeczy na przyszły czas 
zuchowane sn niepewne 1). Lecz na zapytanie Psal
misty Pańskiego: Panie! Ido mieszkać brdzie w przy
bytku Twoim 2), to jest kto zbawienia dostąpi, święty 
Bonawentura odpowiada: Ezućmy sin, powiada, do 
nóg Maryi, chwyćmy się Jej stóp przenajświętszych, 
a trzymajmy się ich silnie i nie wypuszczajmy, aż nam 
pobłogosławi3), a błogosławieństwo Jej będzie dla nas 
niechybnym zadatkiem szczęścia niebieskiego. O! Kró
lowo najwyższa, mówi do Niej Święty Anzelm, chciej 
tylko zbawienia naszego, a na prawdę nie sposób że-
byśmy zbawionymi nie byli 4). Święty Antonin przy
daje, że dusze któremi opiekuje się Marya, zbawiają 
się koniecznie: Jest to koniecznem, pisze ten Święty, 
aby ci na których Ona zwrócić oczy Swe racz}', zo
stali usprawiedliwieni i do chwały niebieskiej przy
jęci -">)• 

Według uwagi świętego Ildefonsa, nie napróżno 
przenajświętsza Panna przepowiadała, że wszystkie 

1) Ekl i . 91. — 2) Ps . 14. 1- 3) Psal . B . M . ps . 11 . — 4) D e excel . 
V. c. 12. — 5) P- 4. 1. 18- § 74. 
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pokolenia błogosławić Ją będą: Błogosławiona zwać 
Mnie będą wszystkie pokolenia *); albowiem przez 
Nią-to wszystkie dusze wybranych stają się Błogo-
sławionemi w niebie 2). A święty Metody tak do Niej 
przemawia: Tyś o! Matko Boża, szczęścia naszego 
początkiem, środkiem i końcem 3). Powiada T y ś po
c z ą t k i e m , gdyż Marya wyjednywa nam wytrwałość 
w cnocie; T y ś k o ń c e m , gdyż przy śmierci wyje
dnywa nam szczęście do raju. Tak jest, przydaje 
święty Bernard, albowiem niebo przez Ciebie zostało 
zapełnione, przez Ciebie otchłań piekielna została 
wypróżnioną, przez Ciebie zburzona Jerozolima nie-
bieska odbudowaną została; słowem, przez Ciebie 
utracony żywot wiekuisty, oczekującym na niego nę
dznikom, przywróconym został 4). 

Lecz co przedewszystkiem powinno nas pobudzać 
do spodziewania się z ufnością szczęścia Wybranych, 
to ono pełne łaskawości przyrzeczenie, uczynione 
przez Marye tym którzy Jej cześć oddają, a szczegól
nie tym którzy słowem i przykładem starają się aby 
Ją i drudzy znali i czcili: Którzy Mnie sprawują nie 
zgrzeszą; którzy Mnie rozjaśniają, bodą mieć źyiuot 
wieczny 5). Błogosławieni przeto, woła święty Bona
wentura, błogosławieni zostający wT łaskach u Maiyi; 
przez mieszkańców niebieskich uznanymi zostaną za 
współobywateli; a ktokolwiek nosić będzie barwy Tej 
miłościwej Pani, wpisauym zostanie do księgi Ży
wota (i). 

I po cóż tedy zaprzątać sobie głowo onemi rozpra
wami uczonych teologów7 co do tego, czy przeznacze-

1) Ł u k . 1. 48. — 2) D e Assum. ser . 3 . — 3) De Joa . e t . An . — 
4 ) I n As. se r . 4 . — 5) E k l i . 24. 30. — G) Psa l . B . V. ps . 91 . 
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nie do chwały poprzedza przewidzenie zasług naszych, 
czy tez po ich przez Boga przewidzeniu zapada: czy 
zapisani jesteśmy, czy niezapisani w Księdze żywota? 
Byleśmy byli prawdziwymi sługami Maryi i uzyskali 
Jej opiekę, będziem bezwątpienia z liczby wybranych, 
gdyż według tego jak twierdzi święty Jan Damasceń
ski, Pan Bóg tych tylko obdarza nabożeństwem ku 
Swojej najświętszej Matce, których chce zbawić. Co 
zgadza się z tćm, co nam Pan Bóg wyraźnie objawił 
przez świętego Jana Ewangelistę w tych słowach: 
Kto zwycięży, napisze na nim imię Boga mego i imię 
miasta Boga mego ]). A któż w istocie jest tern mia-
s t e m B o ż e m jeśli nie Marya, jak to uważa święty 
Grzegorz wykładając te słowa Psalmu Dawidowego: 
Sławne rzeczy poiciedziano o Tobie, miasto Boke 2). 

Można więc bardzo właściwie zastosować tu te 
znowu słowa świętego Pawła: Mając t$ pieczęć, zna 
Pan którć są Jego 3). Kto ma na sobie p i e c z ę ć , 
czyli znak nabożeństwa ku Maryi, ten zostaje uzna
nym przez Boga za należącego do Niego. Ztąd też 
Pelbartus utrzymuje, że nabożeństwo do Matki Bosldćj 
jest najpewniejszym znakiem, że się jest wybranym 
do nieba 4). Zaś Alan Eokeziusz powiada w kazaniu 
o pozdrowieniu Anielskićut, że kto często oddaje cześć 
przenajświętszej Pannie przez odmawianie tej modli
twy, wielki przedstawia dowód, że jest przeznaczonym 
do chwały wiekuistej. Toż samo on utrzymuje o tych, 
którzy codziennie odmawiają święty Eóżaniec 3). Zaś 
Ojciec Nirembergfi) przydaje, że słudzy Maryi nie 

1) Obj. 3. 12. — 2) Ps. 86. 3. — 3) II ad Tim. 2. 19. — 4). Stel. 
V- B. 1. 12. p . 2. — 5) Be Psal. t. 2. c. 11. — 6) de Dev. erg, 
B. V. c. 10. 
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tylko bardziej od innych są uprzywiliowanymi i obfi-
tszemi obdarzeni łaskami na ziemi, lecz że i w niebie 
czeka ich chwała odrębna. W końcu powiada, że 
w chwale niebieskiej nosić oni będą szatę, blaskiem 
i bogactwem odróżniającą ich od wszystkich, a po 
której rozeznawani będą jako domownicy tej przenaj
świętszej Królowej i osoby należące do Jej dworu, 
według tego jak powiedzian o w przypowieściach: 
Wszyscy domownicy Jej mają po dwóch sukniach 1). 

Eazu jednego święta Marya Magdalena de Pazzis 
ujrzała wśród morza łódkę, na którą schronili się 
wszyscy słudzy Maryi; a przenajświętsza Panna za
stępując sternika wiozła ich bezpiecznie do portu. 
Święta przez to widzenie zrozumiała, że ci którzy 
żyją pod opieką Maryi, wśród niebezpieczeństw świata 
tego, zabezpieczeni są od rozbicia się o skały grze
chów i dostępują zbawienia, pod Jej przewodnictwem 
dostając się do portu niebieskiego. I my więc co 
prędzćj wsiadajmy na tę błogosławioną łódko nabo
żeństwa do Maryi, a w niej płynąć, pewni być mo
żemy że dostaniemy się do królestwa niebieskiego, 
jak to nam zapowiada Kościół w tej antyfonie: Jako 
weselącym sie wszystkim nam, jest przebywanie w lo
bie święta Boża Rodzicielko 2). Co znaczy : że wszy
scy serdecznie wielbiący Maryą, dostępują wesela 
wiekuistego. 

Przykład. 
Cezaryusz 3) opowiada, że pewien Cysters z klasztoru 

Amoburskiego, który miał wielkie nabożeństwo do prze
najświętszej Panny, pragnął, aby go nawiedziła ta 

1) Przyp. 31. 21. — 2) Oft. Par. ad Mat. — 3) Dial. 1. 7- c. 22 
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najdroższa Królowa, i ciągle się do Niej o to modlił. 
Nocy pewnćj, gdy przechadzając się po ogrodzie pa
trzał w niebo, ujrzał nagle zstępującą ztamtąd Dzie
wicę przecudnej postaci i jaśniejącą, która mu rzekła: 
„Tomaszu czy chciałbyś mnie słyszeć śpiewającą?*— 
„O! i bardzo" odpowiedział. A wtedy zaczęła ona 
tak przecudnie śpiewać, iż poczciwemu temu zakon
nikowi zdało sio ze jest w raju. Poczym znikła, po
zostawiając go niezmiernie zaciekawionym ktoby była, 
Aż oto stanęła przed nim inna młoda dziewica równie 
piękna, i zaśpiewała także. Te spytał, kto jest, a ona 
odrzekła: „ta którąś pierwćj widział, to Katarzy
na , a ja jestem Agnieszka. Obie poniosłyśmy śmierć 
męczeńską za Pana Jezusa, a dla twojej pociechy 
przysłała tu nas Królowa nasza. Podziękuj za to Ma
ryi, a przygotuj się do większej jeszcze łaski, która 
cię czeka". I to rzekłszy zniknęła jak poprzedzająca, 
lecz zakonnik nabrał większej nadziei, że nakoniec 
pragnienie jego spełnionem zostanie. I nie zawiódł 
się wcale: gdyż wkrótce potem ujrzał wielką jasność 
i na sercu doznał uczucia przedziwnej radości; aż' oto 
wśród tej światłości okazuje mu się Matka Boska 
otoczona Aniołami, a w postaci bez porównania pię
kniejszej od dwóch świętych Meczenniczek i rzecze 
do niego: „Kochany sługo mój i synu, mile przyję
łam cześć jaką mi oddajesz i wysłuchałam prośby 
twojej; przybyłam cię nawiedzić i chcę abyś mego 
śpiewu posłuchał. „I w tejże chwili przenajświętsza 
Panna poczęła śpiewać a tak przecudnie, że pobożny za
konnik odszedłszy od zmysłów padł twarzą do ziemi. 
Tymczasem zadzwoniono na Jutrznie i zakonnicy zeszli 
się do chóru. Niewidząc brata Tomasza poszli na-
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przód po niego do celi, potćm szukali go po innych 
miejscach, i nakoniec wszedłszy do ogrodu znaleźli 
leżącego jakby nieżywy. Przełożony kazał mu powie
dzieć co z nim zaszło, a on wtedy przyszedłszy do 
siebie opowiedział z posłuszeństwa wszystkie łaski, 
jakie odebrał od Matki Bożćj. 

M O D L I T W A . 

O! Królowo niebieska Matko świętej miłości! po
nieważ jesteś ze wszystkich istot stworzonych naj
godniejszą miłości, najbardziej przez Boga umiłowaną 
i najdroższą Jego Oblubienicą, dozwól przeto abym 
Cię miłował ja, najniewdzięczniejszy i najnędzniejszy 
wprawdzie jaki jest na ziemi grzesznik, lecz który 
widząc się wyzwolonym od piekła za Twojem pośre
dnictwem i obsj^pany Twojemi dobrodziejstwy bez 
żadnych z mojej strony zasług, rozmiłował się w To
bie. Pragnąłbym gdyby rzecz była możliwa, nauczyć 
wszystkich ludzi, którzy Cię nie znają, jak dalece go
dną jesteś umiłowania, aby Cię wszyscy znali i ko
chali. Pragnąłbym nawet z miłości ku Tobie śmierć 
ponieść w obronie Twojego nienaruszonego dziedzi
ctwa, godności Twojej jako matki Boga, jako też 
i Twojego niepokalanego Poczęcia, gdyby dla obrony 
tych Twoich przywilejów przychodziło mi umrzeć. 
O! Maryo najdroższa przyjm łaskawie to wynurzenie 
uczuć moich, i nie dopuść aby jeden ze sług Twoich 
a sługa który Cię miłuje, miał kiedy stać się wro
giem Boga Twojego, którego,ty tak bardzo kochasz. 
Niestety! tym byłem niegdyś, gdym Boskiego Pana 
mojego obrażał. Lecz wtedy o! Maryo, jam Ciebie ni*1 

miłował i medbał wcale o to aby od Ciebie być umi-
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łowranym. Teraz przeciwnie, niczego wiece] nie pragnę 
po łasce Boskiej, jak aby Cię miłować i od Ciebie 
być umiłowTanym. Dawne grzechy moje nie odejmują 
mi nadziei otrzymania tćj łaski, gdyż wiem iż tak 
jesteś dobrą i wspaniałomyślną, że najniegodziwszych 
grzeszników raczysz miłować, gdy Ciebie oni miłują, 
a co większa w miłości przezwyciężać się nie dajesz. 
O! najmiłościwsza Królowo, pragnę pójść miłować 
Cię w niebie, aby tam u nóg Twoich się ścieląc, le
piej jeszcze poznać jak godną jesteś miłości i ileś 
przyczyniła się do mojego zbawienia, a przez to mi
łować Cię większą miłością i miłować na wieki, nie 
obawiając się już abym kiedy przestał Cię miłować. 
O! Maryo, z wszelką ufnością mam nadzieję że będę 
zbawionym, za Twoją pomocą. Poproś więc- za mną 
Jezusa, a dość mi na tern. Powinnaś mnie zbawić, 
jesteś całą moją Nadzieją. Ciągle więc powtarzać 
i wyśpiewywać będę: 

O! Maryo o! moja Nadziejo! 
Tyś-to powinna mnie zbawić! 

ROZDZIAŁ IX. 
O! clemens o piat 
O! litościwa o łaskawa! 

Łaskawość i dobroć Maryi. 
§. L 

Jak niezmiernie łaskawą i dobrą jest Marya, 
Święty Bernard mówiąc o niezmiernej dobrotliwości 

Maryi dla takich biedaków jak my jesteśmy, powiada 
że Ona jest prawdziwie ona od Boga obiecaną ziemią 
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mlekiem i miodem płynącą 1). Święty Leon pcwiada 
że Marya tak miłosiernem względem ludzi sercem 
jest obdarzoną, że nietylko nazwać Ją można 
najmiłosierniejszą, lecz Miłosierdziem samem. A świę
ty Bonawentura rozważając, że ta przebłogosła-
wiona Dziewica wyniesioną została do godności 
macierzyństwa Eożego przez wzgląd na nas nędzarzy, 
i że prócz tego Jej powierzonem zostało rozdawnictwo 
łask wszelkich, zastanawiając się przytem jak dalece 
troszczy się Ona o wszystkich nieszczęśliwych, ca 
czyni Ją tak dobrotliwą, że jedynem Jej p;*agnie?::om 
jest wspierać potrzebujących Jej ratunku — światy 
Bonawentura powiada, że wpatrując się w Marya znika 
z oczu Jego sprawiedliwość Boska, a wid^i tylko 
w tej miłościwej Matce zewsząd promieniejące miło
sierdzie Boga-). Słowem, dobroć Maryi jest tak wielką, 
że według opata Geryka, Jej macierzyńskie wnętrz
ności ani na chwilę nie przestają wydawać dla nas 
owoców tej dobroci ?i). Bo cóż, woła święty Bernard, 
ze źródła dobroci wytryskiwać może, jeśli nie potok 
dobrociĄ) ? 

Dlatego przenajświętsza Panna porównaną jest do 
drzewa oliwnego. Jako drzewo oliwne piękne na po
lach 5). Albowiem jak z jagód oliwnych nie wypływa 
nic innego jak tylko oliwa, godło miłosierdzia, tak 
przez ręce Maryi nic innego spływać na nas nie może, 
jak tylko łaski niebieskie i Boskie zmiłowania. Wła
ściwie więc, powiada Ludwik Blozyusz, Marya nazwać 
można nieprzebranym źródłem wydającym olej nie
bieski, gdyż jest Matką miłosierdzia ty). Tak tedy, gdy 

1) in Salv. Reg. ser. 3. — 2) Stiin. <liv. am. p. 3. o. 19. — 3) L)e 
A ram. Sor. 1. — 4) Dom. I. p. Epiph. Ser. 1. — .1) Ekl. 24. 19.— 
G) in Cant. 1. 1. 

10 
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udajemy się do tej najmiłościwszej Matki z prośbą 
o Olej Jej miłosierdzia, nie mamy wcale obawiać się 
aby Go nam odmówiła, jakto uczyniły mądre dzie
wice o których wzmianka w Ewangelii świętej, a któ
re odpowiedziały głupim, że nie mogą podzielić sio 
z niemi olejem, aby czasem nie zabrakło im wszy
stkim takowego a). O! nie, oleju miłosierdzia nie 
zabraknie Jej nigdy, gdyż według wyrażenia świętego 
Bonawentury: Mary a przepełniona jest olejem miło
sierdzia 2). To też Kościół święty w litaniach Lore
tańskich d;.je Jej tytuł Panny roztropnej, a nawet 
wiernie tłomacząc z tekstu łacińskiego Panny naj-
roztropniejszej. Ztąd Hugo od świętego Wiktora po
wiada: Marya tak dalece pełną jest łaski, że z Jej 
pełności cały świat zaczerpuje; jeśli bowiem mądre 
Dziewice ewangeliczne oszczędzać musiały w naczy
niach olej swój dla palenia pochodni, Ty Panno naj-
roztropniejsza trzymasz w ręku naczynie pełne i nie
wyczerpane, z którego wylewając ciągle na świat cały 
olej miłosierdzia, wszystkim pochodnie zapalasz;i). 

Lecz zapytasz dlaczego powiedziano w Piśmie świę
tem, że to piękne drzewo oliwne rośnie na p o l a c h , 
nie zaś w jakim ogrodzie otoczonym murem lub pło
tem i starannie zamkniętym? Otóż Hugo od świętego 
"Wiktora odpowiada: że dlatego rośnie ono na polu, 
aby wrszyscy łatwo go ujrzeć mogli i bez trudności 
przystępowali do niego, dla otrzymania ratunku ja
kiego potrzebują1). Święty Antonin tęż myśl przywo
dząc przydaje, że jak kiedy drzewo oliwne rośnie 
wśród pola, do którego wstęp dla wszystkich otwarty, 

1) Math. 25. 9. — 2) Spec. B. V. lec. 7. — 3) Dc Assump. ser. 2, — 
4) De Assump. ser. 2. 
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wtedy każdy może pójść zbierać jego jagód}', tak 
podobnież wszyscy ludzie sprawiedliwi i grzesznicy 
mogą uciekać się do Maryi, dla dostąpienia owoców 
Jej miłosierdzia. I tenże Święty powiada w końcu : 
o! ileż to wyroków skazujących na słuszną karę świat 
grzeszny, ta przenajświętsza Dziewica, pośrednictwem 
Swojem do Boga, odwróciła od grzeszników uciekają
cych się do Niej. —■ I gdzież pewniejsze schronienie 
znaleść możemy, pisze świątobliwy Tomasz a Kerupis, 
jak na łonie Maryi? Tam biedny znajduje przytułek, 
chory lekarstwo; strapiony pociechę; wątpiący dobrą 
rade; opuszczony wsparcie *). O! jakbyśmy pożałowa
nia byli godni, gdybyśmy nie mieli tej Matki miło
sierdzia tak o nas troskliwej, z taką skwapliw ością 
niosącej nam wśród nędz naszych wsparcie! Pismo 
święte powiada: Gdzie nie masz niewiasty, jęczy ubogi. 
A święty Jan Damasceński twierdzi, że n i e w i a s t ą 
o której tu mowa, jest właśnie Marya; bo skoro się 
jest pozbawionym Jej pomocy, słabym się jest i cier
piącym. Jakoż, ponieważ wolą jest Bożą, aby wszy
stkie łaski udzielane bywały przez wzgląd na modli
twy Maryi, gd}rby więc modlitw tych zabrakło, nie 
byłoby żadnej* nadziei miłosierdzia, jak to Sam Zba
wiciel oznajmił w objawieniu świętej Brygidzie mó
wiąc: „Gdyby modlitwy Matki mojej nie pośredniczyły, 
nie byłoby nadziei miłosierdzia2)". 

Lecz czy mamy obawiać się tego, żeby Marya 
kiedy nie dopatrzyła nędz naszych i nie ulitowała 
się nad nami? Zaiste to nigdy być nie może; widzi 
je Ona lepiej od nas samych, i nie sposób żeby się 
nad nami nie ulitowała. Z pomiędzy wszystkich 

1) Ad Nov. ser. 24. — 2) Rev. 1. 6. c. 26. 
16* -
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Świętych pańskich, powiada błogosławiony Antonin, 
nie masz żadnego któryby tak współubolewał nad 
naszemi cierpieniami, jak przenajświętsza Panna 1). 

• To też gdzie tylko pojawi sio nędza, mówi Ryszard 
od świętego Wiktora, tam bieży miłosierdzie Maryi 
i przynosi wsparcie2). Co potwierdza Mendoza tak 
do Xiej przemawiając: A więc o! przenajświętsza 
Matko, gdzie tylko dopatrzysz nędzy naszej, tam 
z pełności miłosierdzia, napełniającego serce Twoje, 
zlewasz na nas Twój poratunek ?*). I ta najdobro-
tliwsza nasza Matka, nie przestanie nigdy spełniać 
nad nami Swojego obowiązku najmiłościwszej do
brodziejki, bo o tern Sama zapewnia nas w tych sło
wach: Az do przyszłego wieku nie ustane, o. w mie
szkaniu świętem służyłam przed NimĄ) ; który to 
ustęp Pisma świętego Kardynał Hugo tak wykłada: 
Aż do przyszłego wieku, to jest aż do końca świata, 
nie przestanę wspierać łudzi w ich potrzebach i mo
dlić się za grzeszników, aby zostali zbawieni i do
prowadzeni do szczęścia wiekuistego. 

Historyk Rzymski Swetoniusz pisze, że Cesarz 
Tytus tak był spragniony udzielania łask różnych 
proszącym o nie, że gdy dnia którego nie miał do 
tego sposobności, mawiał zasmucony: „dzień straci
łem;" jakby mówił: dzień ten jest stracony dla mnie, 
gdyż w ciągu niego nie miałem sposobności wy
świadczenia żadnego dobrodziejstwa. — Według 
wszelkiego podobieństwa, Tytus przemawiał w ten 
sposób bardziej przez próżną chęć obudzenia ku 
sobie szacunku drugich, aniżeli z uczucia miłości 

1) P. 4. t. 15. — 2) In Cant. c. 23. — 3) in Prim. Reg. 4. n. 11.— 
Ł) Kkli 34. 14. 
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bliźniego; lecz nasza Królowa Marya, gdyby Jej przy
darzyło się spędzić dzień bez wyrządzenia komu ja
kowego dobrodziejstwa, tożsamo powiedziałaby jedy
nie dlatego, że jest pełną miłości ku nam i spragnio
ną czynienia nam dobrze. ^Nierównie więcej pragnie Ona 
obdarzać nas Swojemi do brodzi ej stwy, powiada Ber
nardyn Bustiusz, aniżeli my ażeby takowe otrzymać. 
I dlatego gdy się do Niej kto ucieka, przydaje tenże. 
każdy znajduje Ją z rękami pełnemi miłosierdzia, 
a hojności nieprzebranej *). 

W starym Testamencie obrazem Maryi była Re
beka, a wiadomo, że gdy sługa Abrahamowy prosił 
ją aby mu podała wody, odpowiedziała, że iiietylko 
uczyni to chętnie, lecz że i wszystkie jego wielbłądy 
napoi: Owszem i dla wielbłądów twoich zaczerpnę 
wody y aż wszystkie sie napija-) ; o czćm pisząc 
święty Bernard tak przemawia do przenajświętszej 
Panny: Pani moja! Ty iiietylko słudze Abrahamo-
wemu, lecz i wielbłądom z konwy przepełnionej do
brocią Twoją udzielasz napoju3). Jakby mówił : 
o! MarjTo, T}̂ ś dobroci nieprzebranej i łaskawsza od 
Rebeki; dobrodziejstwami Twemi obdarzasz metylko 
sługi Abrahamowe, którzy wyobrażają wiernych sług 
Bożych, lecz udobrodziejstwownjesz i wielbłądy, które 
przedstawiają grzeszników. — Prócz tego, jak Re
beka uczyniła więcej jak to o co ją proszono, tak 
i Marya udziela łask jeszcze większych aniżeli te 
o jakie się Ją prosi. Hojność Maryi, powiada Ryszard 
od świętego Wiktora, podobną jest do hojności Bo
skiego Jej Syna, który zawsze daje więcej aniżeli to 
o co Go się prosi, i którego dlatego święty Paweł 

1) ilarjal. p. 2. s. 5. — 2) Gen. 24. 1JL — 3) In Sign. mag. 
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nazywa Bogiem bogatym w łaski, dla ivszystkich 
proszących o nie '). Z tego powodu Wilhelm Biskup 
Paryzki, tak modli się do Maryi: Panno przenajświę
tsza, racz wstawić się za mnie, bo najmiłościwiej wy
jednasz mi większe łaski niż te o którebym śmiał 
prosić, i otrzymasz dla mnie więcej jak to, czegobym 
sam zuchwale się domagał2). 

Gdy Samarytanie ani wpuścić do swojej krainy 
Pana Jezusa ani przyjąć Jego nauki nie chcieli, święty 
Jakób i święty Jan rzekli do swojego boskiego mi
strza: Panie, chceszli, a powiemy aby ogień zstąpił 
z nieba i spalił ich; lecz Pan Jezus obrócitoszy się 
zfukał ich mówiąc, nie iviecie czyjego ducha jesteście ^). 
To jes t : duch mój jest duchem miłosierdzia i łaska
wości, albowiem zstąpiłem z nieba aby zbawiać grze
szników, nie zaś aby ich karać; a wy chcecie ich 
zgubić. Chcecie wywołać ogień niebieski i sprowadzić 
na nich karę: milczcie, nie wyzywajcie kary Bożej, 
gdyż nie byłoby to działać w duchu moim. — Owóż 
Marya będąc zupełnie tegoż ducha, jakim jest duch 
Jej Syna, nie masz wątpliwości, że jest najskłonniej-
szą do miłosierdzia, gdyż Sama to w objawieniu 
oświadczyła świętej Brygidzie mówiąc: „Nazwaną je
stem Matką miłosierdzia i słusznie, gdyż miłosierdzie 
Syna mojego uczyniło mnie w istocie Matką miło
sierdzia4)". Ztąd rozbierając ustęp objawień świętego 
Jana, gdzie on powiada, że widział Maryą przyodzianą ' 
słońcem: / okazał sie znak wielki na niebie, nie
wiasta obleczoaa w słońce 5), święty Bernard tak się 
do Niej odzywa: Tyś przyoblekła słońce, i słońcem 

1) ad Rom. 10. 12. — 2) He Kliet. Div . c. 18. — S) Łuk . 9. 56. — 
4) I lev. 1. 2. c. 23. — o) Ob. 12. 1. 
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Sama przyobleczoną zostałaś ')• Tyś przyoblekła Sło
wo Boże w ciało ludzkie; a Słowo Boże Ciebie przy
oblekło Swoją potęgą i miłosierdziem. 

Ta tedy Królowa nasza tak jest łaskawą i dobrą, 
że gdy grzesznik wzywa Jej pomocy, powiada także 
święty Bernard, nie wdaje się Ona wcale w roztrząsa
nie zasług; nie pyta czy godzien on czy niegodzien 
wysłuchania; lecz wnet zadość czyni zaniesionej pro
śbie i każdego uciekającego się do Niej ratuje2). 
I dlategoto według uwagi świętego Hildeberta poro- * 
wnaną jest do księżyca Piękna jako księżyc;{), bo 
jak księżyc swoimi łagodnymi promieniami rozjaśnia 
przedmioty ciemnościami nocy pokryte, tak Maiya 
oświeca i ratuje grzeszników w n aj zgubniej szej cie
mnocie nieprawości swoich pogrążonych. Zaiste Pię
kna jako księżyc: bo piękną jest- rzeczą dobrodziej-
stwować tych, którzy najmniej do dobrodziejstw mają 
prawa. I chociaż księżyc całą światłość swoją odbiera 
od słońca, jednak zawTód swój szybciej od niego do
pełnia: co słońce odbywa w przeciągu roku, to księ
życ w jednym miesiącu. Dlategoto według świętego 
Anzelma, prędzej niekiedy otrzymujemy skutek próśb 
naszych wzywając imienia Maryi aniżeli wzywając 
imienia Jezus Ą). A Hugo od świętego Wiktora przy
daje: Jeśli lękasz się przystąpić do Boga, podnieś 
oczy do Maryi; nie znajdziesz w Niej nic zgoła cze-
gobyś się miał obawiać: przecież widzisz że jest ona 
z twojego własnego rodu G). Przez co chce on powie
dzieć, że jeśli dla grzechów ciążących nam na sumie
niu, nie ośmielamy się zanosić próśb naszych do 

1) In s i sa . m a g . — 2) T a m ż e . — 3) P ie s . 6. 9. — 4) T>P t>xcclK 
V. c . 1. — 5) Spin. M. De i . c. 30. 
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Stwórcy najwyższego, gdy/, wiemy żeśmy w Kim obra
zili straszliwy Majestat boski—nie powinniśmy się 
lękać przystąpić do Maryi, w której nic straszliwego 
dopatrzeć nie sposób. Wprawdzie jest Ona ze Świę
tych najświętszą, Niepokalaną., jest Królową nieba 
i ziemi; lecz jest istotą takiejże jak my natury, jest 
córką Adamową. 

Słowem, Marya, poAviada święty Ryszard, pełna 
jest łaskawości i dobrotliwości; jako Matka miłosier
dzia, wszystkiśm staje się dla wszystkich, a wskutek 
niezmiernej swojej miłości, poczytuje się dłużniczką 
juk względem sprawiedliwych, tak i grzeszników; dla 
wszystkich łono Swego miłosierdzia trzyma otwarte, 
aby wszyscy z jego pełni czerpali wsparcie i ratunek J). 
I jak szatan ciągle krąży dla zadania śmierci jak naj
większej liczbie dusz, o czeni ostrzega nas święty 
Piotr mówiąc: Krąży kogoby pożarł-), tak nawzajem 
Marya, powiada Bernardyn Busciasz, krąży bezustan
nie kogoby z b a w i ć 3 ) . Zresztą wątpić nie powin
niśmy, że troskliwość i potęga opieki Maryi, według 
świętego Germana, wszelkie nasze wyobrażenie prze
chodzi 4). A jakże się to dzieje, pyta ojciec Pelbartus, 
że tenże Bóg który według prawa Starego Testamentu 
najmniejsze przewinienia tak surowo karał, teraz jest 
tak hojnym w miłosierdzie dla największych grzeszni
ków? I odpowiada: Wszystko to robi Pan Bóg z mi
łości ku Maryi, i przez wzgląd na Jej zasługi5). Niebo 
i ziemia, woła święty Fulgenty, jużby oddawna ru
nęły, gdyby ich Marya pośrednictwem Swojćm nie 
podtrzymywała 4i). Możemy tedy, powiada Arnold Kar-

l) In sig- m.—2) Piotr. 5. 8.-3) Mariai. i». 3- ser. 1-—1) Ve Zona. 
Deip.—5) Stell. 1. 11. c. 2 . -6) Pclber. Lococit. 
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tuzki, śmiało zanosić prośby nasze do Boga i ocze
kiwać od Niego wszelkiego dobra, dziś, kiedy Syn 
jest naszym pośrednikiem do Ojca, a Matka wstawia 
się za nami do Syna. Bo czyżby to być mogło, przy
daje tenże, żeby Ojciec nie wysłuchał Syna, okazują
cego Mu rany poniesione i bok przebity za grzeszni
ków, i żeby Syn nie wysłuchał Matki, okazującej Mu 
piersi któremi Go wykarmiła ? r). A i święty Jan Złoto-
usty twierdzi z przedziwną stanowczością, że prze
najświętsza Panna, przyjąwszy w gospodę do prze
czystego łona Swego Syna Bożego, jakby w zapłatę 
za wyrządzoną Mu gościnność, domaga się pokoju 
dla świata, zbawienia dla tych którzy byli zatraceni 
i życia dla tych którzy już pomarli 2). 

O! jak wielu jest, powiada opat Celejski, którzy 
sprawiedliwością Boską potępieni być powinni, akto
rzy dostępują zbawienia z miłosierdzia Maryi; jest 
bowiem Ona i Skarbcem łask boskich, i tychże łask 
Szaf arką, tak że zbawienie nasze w Jej ręku się 
znajduje :)). Uciekajmy się więc zawsze do tej Matki 
miłosierdzia, z mocną ufnością że za Jej pośredni
ctwem zbawienia dostąpimy, gdyż jak Ją nazywa 
Bernardyn Buściasz jest Ona naszem Zbawieniem, 
Życiem, "Madzieją, Eadą, Ucieczką i Wspomożeniem 
naszem 4). Marya-to jest właśnie, według świętego 
Antonina, tym Tronem łaski, przed którym stawić się 
z pokorną ufnością poleca nam Apostoł, dla otrzy
mania miłosierdzia boskiego i wszelkiej potrzebnej do 
zbawienia pomocy: Przystąpmy przeto z ufnością do 
Stolicy łaski, abyśmy miłosierdzie otrzymali, i łaskę 

1) De laud. Ji. M. — 2) Ser. 140.—3) Cont. de B. M. in prolog.— 
4) Mariai. p . 1. ser. b. 
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naleili w czasie potrzebnym 1). I dlatego święta Ka
tarzyna Seneiiska, nazywała Matkę Bożą: Eozdawczy-
nią miłosierdzia boskiego 2). 

Zakończmy przeto piękną modlitwą świętego Ber
narda, ułożoną z tych słów naszej Antyfony Ol ła
skawa o! litościwa! o! słodka Panno Maryol Oto 
jak się on wyraża: O! Maryo, Tyś ł a s k a w ą dla po
trzebujących Twojego wsparcia; l i t o ś c i w ą dla za
noszących do Ciebie błaganie; s ł o d k ą dla miłują
cych Ciebie, Tyś ł a s k a w ą dła pokutującyah; lito
ś c i wą nad czyniącymi w cnocie postęp; s ł o d k ą 
dla zatapiających się w bogomyślności. Tyś ł a s k a -
w ą, bo nas wyzwalasz od kar zasłużonych; l i t o ś c i 
wą, bo nam wszelkie łaski Boskie rozdajesz, i s łod
ką, bo pociechami napełniasz serca wiernych sług 
Twoich 3). 

Przykład.. 
Ojciec Karol Boweryusz pisze, że w miasteczku 

Dormancie we Francyi położonem, pewien żonaty czło
wiek, miał niegodziwe stosunki z obcą kobietą. Zona 
jego, srodze strapiona takiem postępowaniem męża, 
ciągle wzywała kary Boskiej na tych dwojga przestę
pców. Dnia pewnego, poszła do kościoła, i tam przed 
ołtarzem przenajświętszej Panny, prosiła Ją o wymie
rzenie sprawiedliwości nad tą która odwróciła od niej 
serce mężowskie. Owóż, owa kobieta niegodziwa miała 
zwyczaj przychodzić przed tenże ołtarz, i tam codziennie 
odmawiała Zdrowaś Mary a. Nocy pewnej Matka Bo
ska okazała się we śnie zdradzonej małżonce, która 
skoro Ją ujrzała, poczęła wołać jak zwykle: „spra-

1) Żyd. 4. 1C. — 2) Med. in. Salv, Reg. — 3) Med. in Salv. Keg. 
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wiedliwości, sprawiedliwości.•* Lecz Marya jej odpo
wiedziała. „Jakto sprawiedliwości! odemnie domagasz 
się sprawiedliwości? Udaj się z tern do kogo innego 
nie do Mnie. Ja tego czego żądasz uczynić nie mogę." 
Poczem przydała: „Masz wiedzieć, że grzesznica ta 
co dzień odmawia do mnie Z d r o w a ś M a r y a , 
a J a nie mogę dopuścić aby kto te modlitwę odma
wia, podpadł karze za popełnione grzechy." Gdy dzień 
nastał, biedna ta kobieta, poszła do kościoła o któ
rym jnż wspomnieliśmy, dla wysłuchania Mszy świętej. 
Wychodząc spotkała tę która jej tak ciężką krzywdę 
zadawała. Skoro ją ujrzała zaczęła lżyć ostatniemi 
słowy, mówiąc że jest czarownicą i że w końcu samą 
przenajświętszą Pannę oczarowała. „Milcz zawołali 
na to obecni, co pleciesz?" — „Dlaczego mam mil
czeć, odrzekła, to co mówię jest istną prawdą; dziś 
w nocy okazała mi się przenajświętsza Panna, a gdym 
Ją prosiła o wymiar sprawiedliwości, odpowie dzieła. 
że nie może zadośćuczynić mojemu żądaniu, z po
wodu modlitwy którą ta zbrodniarka co dzień do łsiej 
odmawia. Spytano tedy grzesznicę, jaką ona modli
twę odmawiała do Matki Boskiej, a powiedziała że 
Z d r o w a ś M a r y a . Lecz dowiedziawszy się, iż 
przenajświętsza Panna, za to maluczkie do Niej na
bożeństwo, tak się nad nią okazała miłosierną, po
szła zaraz do kościoła i padła na kolana przed obra
zem Maryi, Tam głośno, w obecności wielu zgroma
dzonych osób, prosiła Pana Boga o odpuszczenie 
wielkiego zgorszenia jakiego była powodem, i uczy
niła ślub dozgonnej czystości. Zaraz potćm przy
wdziała suknie pokutnicy, i zbudowawszy sobie małą 
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chatkę blisko tegoż kościoła, zamknęła się w niej aż 
do śmierci, wiodąc życie nadzwyczaj pokutne. 

M O D L I T W A . 
O! Matko miłosierdzia, gdy tak dalece jesteś lito

ściwą, i tak dalece pragniesz dobrodziejstwować ta
kich jak my nędzników i udzielać nam, o co Cię pro
simy, tedy oto ja z łudzi najniegodziwsz}% wzywam 
Twojej łaskawości. Niech inni proszą Cię o co ira się 
podoba: o zdrowie, o dobra i korzyści doczesne, co 
do mnie o! Mary o, proszę Cię o to co Ty sama pra
gniesz we mnie widzieć, co jest najodpowiedniejszem 
i najmilszem Twojemu przenajświętszemu Sercu. Tyś 
tak pokorną, wyjednaj mi przeto pokorę i zamiłowa
nie wzgardy; Tyś tak cierpliwie znosiła za życia naj-
sroższe boleści, wyjednaj mi cierpliwość we wszy
stkich przeciwnościach, Ty tak niezmierną miłością 
pałasz ku Bogu, wyjednaj mi dar świętej i czystej' 
miłości. Tyś tak miłosierną dla bliźniego, wyjednaj 
mi miłość ku wszystkim, a szczególnie ku tym któ
rzy są mi nieprzychylnymi. Tyś tak zjednoczoną 
z wolą Boską, wyjednaj mi zupełne poddawanie się 
wszelkim względem mnie rozporządzeniom Opatrzno
ści. Słowem, Tyś ze wszystkich istot stworzonych naj
świętszą o! Maryo, uczyń więc i mnie świętym. Miło
sierdzia Ci nie brakuje, możesz i chcesz udzielić mi 
wszelkiego dobra, jedna więc rzecz tylko może mi 
przeszkodzić do otrzymania łask o które proszę, a tą 
jest: gdybym zaniedbał sio w wzywaniu Ciebie, albo 
niedostateczną miał ufność w Twojem pośrednictwie; 
lecz tako wena z mojej strony usposobieniem, to jest 
wiernym Ciebie wzywaniem i ufnością w Tobie, trzeba 
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żebyś jednem i drugiem Sama mnie obdarzyła, i o to 
właśnie Cię błagam, tego żądam od ciebie, tego się 
od Ciebie spodziewam, tego od Ciebie z wszelką pe
wnością oczekuję o! Maryo, Matko moja, Nadziejo 
moja, Życie, Ucieczko, Wspomożenie i pociecho moja, 
Amen. 

ROZDZIAŁ X. 
O! dtdcis Viryo Maria! 
O! słodka Panno Maryo! 

Słodycz Imienia Maryi. 

§ I-
Jak słodkiem jest dla nas Imię Maryi, za 

życia i przy śmierci. 
Szczytne Imię Maryi nadane Matce Bożej, nie na 

ziemi wynalezione zostało, ani ułożone pomy
słem ludzkim jak inne imiona, lecz zesłane 
ono zostało z nieba, i nadane wyrokiem Boskim, 
jak to twierdzą święty Hieronim *), święty Epi-
faniusz 2), święty Antonin i wielu innych. Ze skarbcu 
Samego Bóstwa, powiada święty Piotr Damian, Ma
ryi Imię wywiedzionem zostało J). Tak jest o! Maryo? 

przydaje Eyszard od świętego Wiktora, Twoje prze
najświętsze i przecudne Imię, wyszło z łona samego 
Bóstwa, albowiem cała przenajświętsza Trójca na
dała Ci to imię, nad wszy stkiemi imionami ludzkiemi 
po imieniu Boskiego Syna Twego wyższe, i obdarzyła 
je takim majestatem i potęgą, że na to przenajświę
tsze imię Twoje, skoro wymówionem zostanie, wszel-

1) De nat. M. V- — 2) Or. de Geni. Dci—3) p. 1. c. C. — 4) Ser. 
de Auntrat 
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kie kolano się zgina, w niebie na ziemi i w pie
kle ]). Lecz z pomiędzy innych przywilejów i własno
ści, które spodobało się Stwórcy przywiązać do Imie
nia Maryi, zastanówmy się jak Pan Bóg uczynił je 
słodkiem i pełnem pociechy dla sług tej Królowej 
niebieskiej, tak w ciągu ich życia jak i w godzinę 
śmierci. 

A naprzód jak słodkiem jest ono dla nas w ciągu 
życia całego. Święty Honoryusz pustelnik mawdał, że 
Imię Maryi pełnćm jest słodyczy i pociechy Boskiej 2). 
Święty Antoni Padewski, upatrywał wr imieniu Maryi 
też same powab}r jakie święty Bernard znajdował 
w Imieniu Jezus. linie tej Dziewicy Matki, jak i Imię 
Jej Boskiego Syna, jest, powiada on, dla sług Jej 
weselem serca, najsłodszym miodem wr ustach, prze
cudną mełodyą dla ucha s). Świątobliwy Juwenalis 
Sancina Biskup Salicejski, jak o tein czytamy w jego 
żywocie, wymawiając imię Maryi, czuł taką słodycz 
w ustach, jakby w nich miał cukier. Piszą także, że 
pewna pobożna pani z Kolonii, mówiła biskupowi 
Masyljuszowi, że ile razy wymawiała imię Maryi 
czuła w ustach smak słodszy od miodu. Poczem tenże 
biskup, tego samego doświadczał 4). 

Gdy przenajświętsza Panna wziętą została do Isieba 
Aniołowie po trzjkroć pytali o Jej Imię, co wnosić 
można z trzech następujących ustępów Pieśni nad 
pieśniami: Któraż to jest która wstępuje przez puszczę, 
jako promień dymu?— Któraż to jest która idzie 
jako zorza potustajaca ? — Któraż to jest która po
stępuje z puszczy opływająca rozkoszami f °). Eyszard 

1) De Laud. B. M. — 2) Ap. Lir. Tri. Mar. 1. 2. — 3) Dom. III 
Quad. ser. 2 . - 4 ) Ces. Dial. 1. 7. c. 50.—5) Pieśń 3. fi.—G 9.-8.5-
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od świętego Wiktora pyta, dlaczego Aniołowie tyle 
razy dowiadywali się o Imieniu swojej przenajświę
tszej Królowej, i odpowiada: to bezwątpienia dlatego, 
aby słyszeć kilka razy powtarzane imię Maryi, tak 
dalece bowiem imię to słodkiem i mi-łem jest, dla 
aniołówr nawet. 

Lecz tu nie mówię o słodyczy i pociesze wyraźnie 
czuć się dającej, gdyż nie wszystkim w ogólności 
udzielanem to bywa; mówrię głównie o słodyczy du
chownej, o uczuciu wewnętrznego wesela, o ufności 
i pokrzepieniu na duszy, jakiemiimie Maryi obdarza 
w ogólności tych, którzy je pobożnie wymawiają. 

Opat Frankoniusz, zastanawiając się nad tćm po
wiada, że po przenajświętszem Imieniu Jezus, imię 
Maryi jest tak potężnem i bogatem w pociechy i 
w dobra wszelkiego rodzaju, że nigdzie ani na ziemi, 
ani w wniebie, nie posłysz\rsz imienia, od któregoby 
pobożne dusze tyle otrzymywały łask, tyle nadziei 
i tyle pociechy. Jakoż, imię Maryi, pisze dalej tenże 
autor, zamyka w sobie coś przecudnego, coś nad
zwyczaj słodkiego i Boskiego tak, że gdy zabrzmi 
ono przed miłującemi przenajświętszą Pannę sercami, 
napełniaje uczuciem najświętszej pociechy. I cudowność 
tego szczytnego imienia, powiada tenże w końcu, 
i w tćrn się objawia, że chociażby tysiąc razy je po
wtórzyć, za każdą rażą słyszy się je jakby pierwszy 
raz wymówione, bo za każdą rażą pełnem jest sło
dyczy i pociechy *). Błogosławiony Henryk Suzo 2), 
mówiąc także o tej słodyczy i pociesze, utrzymywał 
że wymawiając imię Maryi, tak czuł się przejętym 
ufnością i pełnym miłości, że wylewając łzy radośnie 

1) De Grat. Div. I. C. — 2) Dial. c. 16. 
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i odchodząc od zmysłów pragnął by mu serce z piersi 
przeszło na usta, aby sercem je mógł wymówić, gdy 
upewniał, że imię to tak słodkie jakby plastr miodu, 
rozpływało mu się w duszy; poczem wołał: O! Imię 
słodyczy niewymownej pełne! o! Maryo, czemże Ty 
sama być musisz, kiedy samo już imię Twoje tak 
miłe i śliczne. 

A rozmiłowany święty Bernard, tak czule przema
wia do najdroższej Matki swojej: O! jak szczytną je
steś, jak miłosierną, jak wszelkiej miłości i uwiel
bienia godną, przenajświętsza Maryo Panno! Imię 
Twoje tak słodkiem jest, że byle je wymówić, trzeba 
się przejąć miłością ku Tobie i ku Bogu; owszem, 
b}'le imię Twoje przyszło na myśl miłującym Ciebie, 
już przez to jeszcze serdeczniej Cię miłują i przedzi
wnego doznają wesela J) Maryi imię nad wszelkie 
skarby świata większą sprawuje pociechę, przydaje 
Eyszard od świętego Wiktora 2). Jeśli bowiem na
bycie wielkich bogactw, pociesza ubogich przepro
wadzając ich z nędzy do dostatku, jakże tern bardziej 
Twoje imię o! Maryo, powinno nas pocieszać wśród 
utrapień jakich doznajemy, kiedy lepiej jak wszelkie 
bogactwa tej ziemi, słodzi nam ono wszelkie tego ży
cia cierpienia. 

Jednem słowem, imię Twoje! o Matko Boga naszego, 
pełnem jest łask i błogosławieństw boskich 3), powiada 
święty Metody, tak, że według świętego Bonawentury: 
skoro się to imię przenajświętsze pobożnie wymówi, 
nie sposób aby ten który je wyrzekł", nie osiągnął ztąd 
pożytku dla duszy 4). AVeź grzesznika najbardziej za-

1) Depr. ad Gl. V. — 2) De lau-1. B. M. 1. 1. c. 2. — 3) De Sim. 
et Anna. — 4) Spec. B. V. 1. 9. 
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twardziałego i pozbawionego wszelkiej nadziei, powiada 
błogosławiony Eajmund Żurdan, niech tylko wymówi 
imię błogosławionej Dziewicy, a wnet zatwardziałość 
jego serca przedziwnie się zmiękczy: bo taką jest cu
downa moc tego imienia przenajświętszego 1). 

Twoje słodkie imię o ! Maryo, powiada znowu święty 
Ambroży, jest prawdziwym balsamem woniejącym ła
skami boskiemi. O! niech balsam ten na wskroś prze
niknie biedne dusze nasze, 2) o co i my prosząc prze
najświętszą Pannę tak do Niej przemówmy: o! Maryo! 
spraw abyśmy często wzywali imienia Twojego z mi
łością i ufnością; gdyż albo jest to znakiem że już po
siada się łaskę Bożą, albo zadatkiem że się jej wkró
tce dostąpi. Jakoż ; o! najmiłościwsza Pani nasza, samo 
przy wiedzenie na pamięć imienia Twego, jak upewnia 
o tćm Ludolf Saksończyk, zasmuconych rozwesela, 
zbłąkanyh na drogę zbawienia sprowadza, a grzeszni
ków pokrzepia na duchu, by w rozpacz nie zapadli 3), 

Według zdania ojca Pelbarta, jak Pan Jezus pięcio 
ranami Swojemi zleczył wszelkie choroby dusz ludzkich, 
tak Marya pięcio-literami składającemi Jej imię, wy
jednywa codziennie przebaczenie dla grzeszników 4). 
Dlatego w Piśmie Bożem, przenajświętsze imię Ma
ryi porównane jest do oleju albo balsamu: Jako olej 
wylany imię Twoje*). Co tak wykłada Alan Izlejski: 
Olej albo balsam uzdrawia chorych, wydaje przyjemny 
zapach i podnieca płomień: podobnież imię Maryi uzdra
wia grzeszników, rozwesela dusze i zapala je ogniem 
miłości Bożej (i). Ztąd też Eyszard od świętego Wa
wrzyńca, tak się odzywa do grzesznika: Grzesznikiem 

1) Cont. de, V. M. c. 5. — 2) I n s . Virg. c. 13. — ?) Vit. chr. p . 
2. c. 86.-4) Stell. I. b. p. 1. — 5) OiF. ves. 6.—fi) In cant. 1. 

17 



258 
jesteś, a przeto uciekaj się do imienia Maryi, ono 
Samo dotatecznem jest do zleczenia chorób duszy two
jej. Me masz bowiem tak zabójczego moru, któryby 
za wezwaniem imienia tego, nie ustąpił niezwłocznie 1). 

Tomasz Akempis powiada, że szatani tak dalece 
obawiają się Królowej niebieskiej, że byłe usłyszeli 
Jej imię, wnet uchodzą jakby od ognia który ich 
pali 2). Sama przenajświętsza Panna objawiła świętej 
Brygidzie: że nie masz tu na ziemi grzesznika tak da
lece oziębłego względem Boga, od któregoby szatan 
nie odstąpił zaraz, skoro on zawezwie imienia Maryi, 
z postanowieniem nie wracania do grzechu. I toż samo 
stwierdziła w innem znowu objawieniu mówiąc: Ze 
wszyscy szatani tak obawiają się Jej imienia i drżą od 
przerażenia gdy je posłyszą, że skoro się ono obije 
o ich uszy, wnet wypuszczają duszę ze szponów swo
ich, w których już ją trzymali. A z drugej strony, 
gdy aniołowie zbuntowani oddalają się od grzeszników 
wzywających imienia Maryi, dobrzy Aniołowie przy
bliżają się do sprawiedliwych, skoro ich słyszą imię 
to wymawiających 3 ) , jak-to także powiedziała Matka 
Boża świętej Brygidzie. — Według świętego Germana, 
jak oddychanie jest oznaką życia, tak częste powtarza
nie imienia Maryi jest znakiem, że albo już żyje 
w nas łaska Boża, albo że wkrótce odżyje; albowiem 
to przemożne imię ma własność otrzymywania, dla 
tych którzy go wzywają, pomocy boskiej i życia w 
stanie łaski 4). 

Nareszcie, Eyszard od świętego Wawrzyńca pisze 
że przecudne imię to, jest jakby wieżą niezdobytą, 

1) De laud. B. M. 1. 1. c. 2 .-2) Ad Novit. ser. 2 3 . - 3 ) Rev. 1. 1. 
c. 9. — 4) De Zona Deip. 
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do której gdy się schroni winowajca wyratuje się; 
w niej bowiem znajdzie obronę i zbawienie każdy 
chociażby najcięższy grzesznik. I przydaje tenże autor, 
że Wieża ta nietylko chroni grzeszników od kar na 
jakie zasłużyli, lecz i sprawiedliwych zasłania od na
padów piekielnych, gdyż po imieniu Jezus nie dano 
ludziom w żadnem innćm imieniu równie potężnego 
wsparcia i obrony, i od żadnego innego nie spływa 
na dusze ludzkie tyle środków zbawienia, ile od prze
najświętszego imienia Maryi *)• 

Głównie zaś, jak to powszechnie jest wiadomśm, 
i jak tego codziennie doświadczają słudzy Maryi, 
Jej przemożne imię daje siłę do przezwyciężania 
pokus przeciwnych czystości. Eozbierając te słowa 
świętego Łukasza: A imię Dziewicy Marya 2 ) , wyżej 
przytoczony Eyszard, zwraca uwagę, że imię Maryi 
i wyraz Dziewicy obok siebie stoją w Ewangelii, aby
śmy wiedzieli że imię przeczystej Panny z dziewictwem, 
to jest z cnotą świętej czystości, nierozdzielnie jest 
połączone 3). To też święty Piotr Złotousty powiada 4). 
że imię to jest oznaką czystości; przez co ma się rozu
mieć, że w razie powątpiewania czy się nie dało ze
zwolenia na grzeszne myśli w razie pokusy zmysłowej, 
kto przypomni sobie że wtedy wzywał imienia Maryi, 
ma znak niechybny, że nie wykroczył przeciw czy
stości . 

Zawsze przeto idźmy za mądrą radą jaką nam daje 
święty Bernard gdy mówi: W niebezpieczeństwach, 
w utrapieniach, w wątpliwościach, zwróć myśl do 
Maryi; Maryi wzywaj; z ust Jej nie wypuszczaj, zser-

1) De laud. B. M. 1. 11. — 2) Łuk. 1. 27. — Tamże. — 146. 
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ca nie wydalaj *). Ile razy znajdujemy się w niebezpieczeń
stwie postradania łaskiBożej,przypomnijmy sobie opiekę 
Maryi, wzywajmy Jej imienia wraz z imieniem Jezusa, 
gdyż oba te imiona są nierozdzielne. Niech imiona 
tak słodkie i tak potężne, często wychodzą z ust na
szych; miejmy je na sercu głęboko wyryte; one 
uchronią nas od wszelkiego upadku, obdarznjąc siłą 
do przezwyciężania wszelkiego rodzaju pokus. 

Łaski zapowiedziane przez Paua Jezusa dla wiel
bicieli imienia Maryi, nader są szacowne, jak to Sam 
raczył objawić świętej Brygidzie, gdy słyszała Go 
w te słowa przemawiającego do przenajświętszej Matki 
Swojej: „Mieszkańcy tej ziemi trzech rzeczy potrzebują: 
skruchy za grzechy, zadośćuczynienia za popełnione, 
i szczególnej łaski dla dojścia do doskonałości. Otóż 
ktokolwiek wzywać będzie imienia Twego, Matko moja, 
i mieć w Tobie ufność z chęcią poprawy, otrzyma te 
trzy rzeczy, a prócz tego i Królestwo niebieskie. Tak 
bowiem słodkiem i miłem jest dla mnie każde słowo 
Twoje, że nie sposób jest abym kiedy odmówił tego 
o co prosisz2)". 

Święty Efrem powiada nawet, że imię Maryi, dla 
wzywających Jej pobożnie, jest kluczem do nieba 3). 
Nic przeto dziwnego że święty Bonawentura nazywa 
Marya: Zbawieniem tych którzy Jej imienia wzywają, 
jakby to było jedną i taż samą rzeczą wezwać imie
nia Maryi i być zbawionym, gdyżEyszard od świętego 
Wiktora upewnia, że przez wezwanie tego słodkiego 
i przenajświętszego imienia, nabywamy najobfltszej ła
ski w tern życiu, i tern wyższego stopnia chwały 

1) De land. V. M. Łom. 2. — 2) Revel. 1. 1. c. 50. — De land. 
-Pei Gen. 

2(51 

wtauitem *). A więc bracia mili, powiada Tomasz 
Akempis w kazaniu do młodych zakonników których 
był przewodnikiem, jeśli pragniecie doznać pociechy, 
we wszelkiem strapieniu udawajcie się do Maryi; 
Maryi wzywajcie, Marya czcijcie, Maryi się polecajcie, 
z Marya się weselcie, z Marya bolejcie, z Marya sie 
módlcie, z Marya chodźcie, z Maryą Jezusa szukajcie, 
nareszcie z Maryą i Jezusem żyć i umierać pragnijcie. 
I przydaje w końcu: Najmilsi, jeśli to zachowacie, 
na drodze Pańskiej wytrwacie i postęp na niej czynić 
będziecie, gdyż Marya chętnie modlić się będzie za 
was, a Jezus chętnie i niechybnie próśb Matki Swojej 
wysłucha 2). 

A przeto imię Maryi słodkiem jest nad wyraz dla 
sług Jej za ich życia, a to dla wielkich łask jakiemi 
ich obdarza, jak to powyżej widzieliśmy; lecz staje 
się dla nich jeszcze słodszem w ostatnich chwilach, 
czyniąc śmierć ich spokojną i świętą. 

Ojciec Sartory Kaputo (Caputo) z Towarzystwa Je
zusowego, polecał każdemu kapłanowi mającemu od
dawać ostatnie obsługi religijne umierającym, aby 
ich nakłaniał do częstego wzywania imienia Mayri. 
Powiadał że imię to życiodawcze i rozbudzające na
dzieję, wymówione w godzinę śmierci, już samo jest 
dostatecznym do odpędzenia szatanów i do przynie
sienia największej ulgi umierającemu, we wszystkich 
jakich wówczas doznaje uciskach konania. 

Podobnież i święty Kamil de Lellis nakazywał 
swoim zakonnikom, aby nakłaniali umierających do 
częstego wzywannia imion Jezusa i Maryi. Sam wier
nie sie tego trzymał, gdy się znajdował przy konają-

1) De laud. E. M. 1. 1. c. 2. — 2) Ad nowit. ser. 21. 
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cych, a doznał osobiście największej z tego pociechy 
w chwili własnej śmierci. W tej stanowczej godzinie, 
jak to czytamy w jego żywocie, tak rzewnie powtarzał 
przenajdroższe imionia Jezusa i Maryi, że płomienie 
miłości przepełniające wtedy jego serce zapalały 
temże uczuciem i osoby go otaczające. W końcu ma
jąc oczy wlepione w wizerunki Jezusa i Maryi i zło
żywszy na krzyż ręce, skonał najspokojniej, wzywa
jąc ciągle te słodkie imiona, które były jego osta-
tniemi na ziemi w7yrazami. 

Takróciutka modlitewka Jezus! Maryla! jest, powiada 
Tomasz Akempis, niedługą do odczytania , łatwą do 
spamiętania, słodką, do rozmyślania, potężną do obro
nienia l). Błogosławiony kto miłuje słodkie imię Twoje, 
o! Matko Boża, woła święty Bonawentura. Imię to 
tak jest cudownem i najgłębszej czci godnem, że 
wszyscy Avzywający go w godzinie śmierci, mogą 
śmiało nie obawiać sic wszelkiej napaści wrogów pie
kielnych 2). 

I cóż za szczęście umierać tak jak ojciec Ful-
genty z Askali Kapucyn, który skonał śpiewając: 

O! najdroższa Maryo! Tyś nadzieją moją! 
Niech wyjdę z tego świata, wiedzion ręką Twoją. 
Co za szczęście umierać jak błogosławiony Hen

ryk Cysters, który, jak to opisują kroniki jego zakonu, 
skonał w chwili gdy wymawiał przenajświętsze imię 
Maryi. 

Prośmy więc, kochany i pobożny czytelniku, 
prośmy Boga, aby nam tej łaski udzielił, żeby ostatni 
wyraz jaki ma wyjść z ust naszych w chwili śmierci 
by Jo to imię Maryi, jak tego pragnął i o to się mo-

1) Yall. lib. c. 15. — 2) Psalt.B. V. Ps. 1. 
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dlił święty German mówiąc: Matki Bożej Imię, niech 
będzie ostatniem poruszeniem mającego zaprzestać 
mówić języka mojego 1). O! jak śmiercią pełną po
ciechy, śmiercią zewsząd bezpieczną, jest śmierć, 
której towarzyszy i którą osłania to Imię zbawienia, 
to imię, które Pan Bóg tym tylko daje wzywać w go
dzinę śmierci, których chce zbawić. 

Najdroższa Pani i Matko moja! kocham Cię bar
dzo, i ponieważ Cię kocham, kocham i imię Twoje. 
Mam najmocniejsze postanowienie, i mam nadzieję 
za pomocą Twoją, wzywać je przez całe życie i przy 
śmierci mojej. Na zakończenie przeto, zanoszę do 
Ciebie tę serdeczną modlitwę świętego Bonawentury: 
Dla chwały imienia Twojego, gdy dusza moja, świat 
ten opuści, wyjdź na jej spotkanie o! Panno błogo
sławiona, i racz Ją w ręce Twoje przyjąć. Pociesz ją 
wtedy obliczem Twojem przenajświętszem; bądź dla 
niej drogą i schodami do raju niebieskiego, wyjednaj 
jej przebaczenie grzechów, wieczne odpocznienie i 
światłość wiekuistą. O! Maryo! Obronicielko nasza, 
podejmij się sprawy biednego sługi Twojego przed 
trybunałem Chrystusa 2). 

P r z y k ł a d . . 
Ojciece Eho s) i ojciec Lyreusz s) piszą, że około 

roku Pańskiego 1468 w krainie podówczas Gweldryj-
ską a dziś Belgią zwanej, pewną młodą dziewicę imie
niem Maryannę, stryj jej posłał raz do Nyrnezu po
bliskiego miasteczka na jarmark,, nakazawszy aby 
na noc poszła do ciotki która tam mieszkała. Usłuchała; 

1) In Deip. Ann.—2) Psalt. B. V. ps. 13.—3) Sabb. del.G.es. 28.— 
4) Tiss. Mar. 1. 3. 20. 
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lecz gdy wieczorem udała się do ciotki, ta ją prz}-jąć 
nie chciała, więc rada nierada puściła się w drogę z po
wrotem do domu. Na nieszczęście, gdy późna noc 
zaskoczyła ją w lesie, zbłądziwszy z drogi, wpadła 
wropacz, i tak się rozłościła, że na głos zawezwała 
szatana. Ten niezwłocznie okazał sic jej w postaci 
człowieka, i przyrzekł że ją poratuje, byle mu jedną 
rzecz przjTzekła. „Gotowani na wszy&tko" odrzekła. 
„Wymagam tego tylko, powiedział wtedy wróg pie
kielny, abyś odtąd nigdy się nie przeżegnała, i żebyś 
zmieniła imię." A na to ona: „Co do przeżegania sio, 
przyrzekam że już tego czynić nie będę; lecz co do 
mojego imienia Maryi, tak mi jest ono drogiem, że 
za nic je nie zmienię."—„A więc, rzekł znowu szatan, 
ja ci żadnej pomocy nie udzielę." Lecz w końcu po 
długich targach, przyszło do tego, że się biedna ta 
dziewica zgodziła na to że przyjmie imię pierwszej 
litery imienia Maryi, te jest nazwie się E m m a . Po 
takiej umowie poszli do Antwerpii, gdzie ta nieszczę
śliwa istota spędziła sześć lat w towarzystwie swego 
piekielnego towarzysza, a wiodła życie tak rozpustne, 
że dla całego miasta stała się zgorszeniem. Dnia 
pewnego powiedziała szatanowi że pragnie wrócić do 
rod/jnnego miejsca. Z początku nie chciał zły duch 
przystać na io, lecz w końcu musiał. Gdy przybyli 
do miasteczka JSfymezu, przedstawiono tam wtedy 
dramat ze szczegółów życia przenajświętszej Panny. 
Patrząc na to biedna Emma, w której sercu tlała 
jeszcze jakaś słaba iskierka nabożeństwa do Matki 
Bożej, rozpłakała się. „Cóżto znaczy, rzekł do niej 
towarzysz, czyż i my odgrywać będziemy jakieś ko
medie?" I to mówiąc porwał ją chcąc ztamtąd co 
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prędzej wyprowadzić; lecz widząc że się silnie opiera 
i że już mu z rąk uchodzi, rozwścieklony, uniósł ją 
w powietrze i rzucił na środek sceny teatralnej. Bie
daczka, wyzwoliwszy się tym sposobem z rąk wroga, 
opowiedziała zgromadzonym wszystko co z nią zaszło, 
poczem poszła do Proboszcza prosząc o wyspowiada
nie. Lecz Proboszcz odesłał ją do Arcybiskupa Ko
tońskiego, a ten do Papieża. Ojciec święty wysłuchał 
jej spowiedzi, i na pokutę wyznaczył aby ciągle no
siła trzy obrączki żelazne: jedną na szyi, a dwie na 
obu rękach. Spełniła to wiernie, poszła do miasta 
Mestrychu, i tam zamknęła się w klasztorze nawró
conych ze złego życia kobiet, gdzie przeżyła lat 
czternaście w bardzo ostrej pokucie. Po upływie tego 
czasu, pewnego poranku, po przebudzeniu się, ujrzała 
że wszystkie trzy obrączki same się przełamały. 
We dwa lata potem umarła jak święta, i uprosiła aby 
ją pochowano z temiż obrączkami, które wyzwalając 
ją od piekła, uczyniły szczęsną niewolnicą Tej, której 
zawdzięczała zbawienie. 

M O D L I T W A . 
O! Maryo! przenajświętsza Matko Boga i moja 

Matko; prawda żem nie godzien wymawiać imienia 
Twojego. Lecz że mnie miłujesz i pragniesz zbawienia 
mojego, więc dasz mi to abym mógł zawsze, jak
kolwiek splngawionym jest mój język, wzywać na po
moc to imię tak święte i tak potężne, będące wspar
ciem naszem za życia i zbawieniem w godzinę śmierci. 
O! Panno! najczystsza i najłaskawsza, spraw aby 
odtąd imię Twoje stanowiło jakby oddech duszy mo
jej , i nie omieszkuj nieść mi ratunek ile razy Cię za-
wezwę. We wszelkich pokusach i we wszelkich po-
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trzebach, jakich odtąd doznawać będę, postanawiam 
uciekać się do Ciebie, powtarzając zawsze: Maryo! 
Itaryo! Oto jest co spodziewam się czynić przez całe 
już życie, a zwłaszcza w ostatnich moich chwilach, 
aby potem dostać się do raju, i tam wychwalać na 
wieki Twoje imię najdroższe o! łaskawa, o! litościwa, 
o! słodka Panno Marya! Ol Clemens, o! Pia, o! 
dulcis Virgo Maria! Najmiłościwsza Pani moja! ja
kiej pociechy, jak serdecznego uczucia doznaje dusza 
moja; gdy imię Twoje wymawiam, a nawet gdy tylko 
o Tobie pomyślę! Dziękuję Stwórcy Panu i Bogu mo
jemu, że na moje saczęście nadał Ci to imię tak słod
kie, tak miłe i tak potężne. Lecz o! Pani moja! nie 
dość mi na wymówieniu imienia Twojego samemi 
ustami, chce prócz tego wymawiać je z miłością, chcę 
aby mi je serce moje w każdej chwili do ust poda
wało, tak abym mógł zawołać z Anzelmem Luczań-
skim: O! imię Matki Boga, Tyś miłością moją 3). Naj
droższa moja Maryo Panno! najdroższy Jezu mój! 
niech słodkie imiona AVasze żyją na zawsze w sercu 
mojem i w sercach wszystkich! niech dusza moja za
pomni o wszystkich innych imionach a pamięta jedy
nie Wasze imiona najczcigodniejcze, i wzywa ich bez
ustannie. O! Jezu! Zbawco mój! i Ty o! Maryo, Matko 
moja! gdy nadejdzie godzina śmierci mojej, w tej 
stanowczej chwali gdy dusza moja będzie miała wy
chodzić z tego świata, proszę Was i zaklinam na Wa
sze zasługi, dajcie mi te łaskę, aby ostatnie wyrazy 
jakie usta moje wymówią tu na ziemi b}'ły: Kocham 
Was, Jezus i Marya! Jezus i Marya oddaję Wam serce 
moje i dusze moją. 

1) Med. de Salv. B. V. 

MODLITWY 
d o M a t k i B o ż e j 

■przez niektórych Świętych ułożone. 

Przydają się tu poniżej umieszczone modlitwy, metylko 
dla ich pobożnego odmawiania, lecz oraz dla okazania 
jak wysokie wyobrażenie mieli Święci o potędze i miło
sierdziu przenajświętszej Panny i jak wielką ufność w Jej 
pośrednictwie pokładali. 

Modlitwa świętego Efrema. 
O! Panno niepokalana i przeczysta, Maryo, Matko 

Boga, Królowo świata, najrniłosierniejsza Władczyni 
nasza! wyniesionaś Ty nad wszystkich Świętych; Tyś 
jedyną Nadzieją grzeszników i Weselem sprawiedli
wych ; przez Ciebie dostąpiliśmy pojednania z Bogiem; 
Tyś jedyną Obroną winowajców, Przystanią ratującą 
rozbitków; Tyś Pociechą świata, Odkupieniem nie
wolników-, Ulgą chorych, Eadością strapionych, Schro
nieniem i Zbawieniem wszystkich ludzi. 

O! Pani najdostojniejsza, Matko Najwyższego! 
osłoń nas skrzydłami Twojego miłosierdzia; zlituj 
się nad nami. W Tobie jednej pokładamy ufność, o! Pan
no niepokalana! Twoimi jesteśmy, gdyśmy Tobie da
ni i zaofiarowani na cześć Twoją; mianujemy sie słu
gami Twoimi; nie dozwól wiec, aby nas Lucyfer po
grążył w ognie wiekuiste! O! Panno bez zmazy grze
chu poczęta! pod Twoją zostajemy obroną; i dlatego 
do Ciebie jedynie się uciekamy, błagając abyś nie 
dopuściła, żeby Boski Syn Twój zagniewany grzechami 
naszymi miał nas skazać na poddaństwo szatanowi. 
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O! łaski pełna! oświeć mój umysł, rozwiąż język 

bym opiewał chwałę Twoją, a zwłaszcza powtarzał 
hymn anielski tak godny Ciebie. Bądź pozdrowiona 
o! Mary o, któraś jest Pokojem", "Weselem i Pociechą 
świata całego! bądź pozdrowiona największy Cudzie, 
jaki zaszedł pod słońcem, Eaju rozkoszy, Schronienie 
najbezpieczniejsze dla każdego w niebezpieczeństwie 
zostającego, Źródło łaski, Pośredniczko między Bo
giem a ludźmi1). 

Modlitwa świątego Bernarda. 
Do Ciebie oczy wznosimy o! Królowo świata! Ma* 

my stanąć' przed Sędzią naszym tylu obciążeni grze
chami, któż gniew Jego uśmierzy? Nikt tego łatwiej 
od Ciebie dokazać nie może o! Panno święta! któraś 
Go tak miłowała i tak niezmiernie od Niego miłowaną 
była; nakłoń przeto, o! Matko miłosierdzia, nakłoń 
ucho serca Twojego na wysłuchanie westchnień i mo
dlitw naszych. Do Twojej obrony uciekamy się; 
uśmierz gniew boskiego Syna Twego i przywróć nas 
do Jego łaski. Nie brzydzisz się grzesznikiem, cho
ciażby najniegodniejszym; nie wzgardzasz nim, gdy 
wzdycha do Ciebie i z żalem za grzechy wzywa Two
jego pośrednictwa; litościwa ręka Twoja zasłania go 
od rozpaczy; obdarzasz go ufnością, pokrzepiasz na 
duchu i nie opuszczasz, aż go z Sędzią najwyższym 
pojednasz. 

Tyś jest tą jedyną Niewiastą, w której Zbawiciel 
znalazł odpocznienie i złożył bez miary wszystkie 
skarby Swoje. I dlatego o! najświętsza Pani moja! 
cały świat oddaje cześć przeczystemu łonu Twojemu 

1) De laud. Dei. Genitr. 
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jako żywej świątyni Boga, w której zbawienie świata 
wzięło swój początek: tam dokonanem zostało poje
dnanie Boga z człowiekiem: Tyś o! najdostojniejsza 
Matko Boga, Ogrodem zamkniętym, do którego ni
gdy nie sięgnęła ręka grzesznika dla zerwania kwiatu. 
Tyś prześliczną Łąką, na której Pan Bóg zasiał 
wszystkie kwiaty zdobiące Kościół Jego, a pomiędzy 
któremi podziwiają wszyscy fijołki pokory Twojej, 
lilie czystości i róże miłości Boga i ludzi. Do kogóż 
Cię przyrównać możemy, o! Matko łaski i piękna 
wszelkiego. Tyś Eajem Boga; z Ciebie wytrysnęło 
źródło wód żywych, całą ziemię skraplających. O! ileż 
dobrodziejstw przyniosłaś światu, stając się godną 
być Wodociągiem tak zbawczym. 

O Tobieto powiedziano: Którażto jest powstająca 
jako zorza, piękna jako księżyc, świetna jak słońce *). 
Przyszłaś tedy na świat, o! Maryo! jak zorza jaśnie
jąca , zapowiadająca blaskiem cnót Swoich zejście 
Słońca sprawiedliwości. Dzień w którym pojawiłaś się 
na ziemi, właściwie nazwanym być może Dniem zba
wienia, Dniem łaski. Pieknaś Ty jak księżyc: bo jak 
nie masz planety podobniejszej do słońca nad księ
życ, tak nie masz istoty stworzonej podobniejszej od 
Ciebie do Boga; i jak księżyc przyświeca w nocy świa
tłem, jakie czerpie od słońca, tak Ty blaskiem cnót Swo
ich, oświecasz ciemności, w których pogrążeni jesteśmy, 
Lecz Tyś piękniejsza od księżyca, gdyż w Tobie ani 
cienia ani plamy nie ma. Tyś świetna jak Słońce, 
a mówię o tern Słońcu odwiecznćm, które stworzyło 
słońce widzialne: Ono błyszczy najświetniej pomiędzy 

1) Pies 6. 9. 
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wszystkimy synami Adamowymi, Ty błyszczysz naj-
świetniej pomiędzy wszystkiemi niewiastami. 

O! słodka, o ! święta, o ! godna wszelkiej miłości 
Maryo! skoro serce jakie wymówi imię Twoje, wnet 
rozgorzeje miłością ku Tobie; a ci którzy Cię miłują, 
byle myśl swoją ku Tobie zwrócili, wnet jeszcze się 
bardziej w Tobie rozraiłowują. O! Pani najświętsza! 
przybądź na ratunek słaboty naszej. Bo któż skute
czniej przemówić może za nami do Pana naszego Je
zusa, jeśli nie Ty, której dano rozpływać się w po
ciechach najpoufniejszej z Mm rozmowy? Przemów 
wiec, przemów za nami Królowo najświętsza! gdyż 
boski Syn Twój nadstawia ucha na słowa Twoje, 
i otrzymasz niechybnie o co Go tylko poprosisz *). 

Modlitwa świątego Gerinana 
Biskupa Carogrodzkiego. 

O! Pani moja! Ty któraś jedyną, jaką odbieram 
od Boga, Pociechą moją; jedyną Kosą niebieską 
przynoszącą mi ochłodę w cierpieniach; Ty któraś 
jest Światłem duszy mojej, gdy ją ogarniają ciemno
ści; Ty któraś jest Przewodnikiem moim w wę
drówkach, Siłą mojej niemocy, Skarbem mojego ubó
stwa, Lekarstwem ran moich, Pociechą gdy płaczę; 
Ty któraś jest Katunkiem niedostatku mojego i łsa-
dzieją mojego zbawienia: wysłuchaj próśb moich., 
zlituj się nademną, jak to przystoi na Matkę Boga 
tak bardzo miłującą ludzi-). 

Obdarz mnie wszystkiem o co Cie proszę o Maryo! 
któraś jest Obroną naszą i Eozweseleniem; spraw 
abym stał się godnym zażywania wraz z Tobą wiel-

1) Depr. ad. gl. V. — 2) Eucom. in S. Dcip. 
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kiego szczęścia, jakie posiadasz w niebie. Tak jest, 
o! Królowo moja, Ucieczko moja, Życie moje, Wspo
możenie, Obrono moja, Siło moja, Wesele moje i na 
dziejo ! daj abym dostał się z Tobą do Eaju; wiem 
że będąc Matką Boga, możesz mnie obdarzyć tern 
szczęściem, byłeś tego chciała. O! Maryo! Tyś 
wszechmocną w ratowaniu grzeszników; samo Twoje 
wstawienie się jest dostatecznym, niezależnie od 
wszelkiego innego, boś Ty Matką Życia prawdziwego 1). 

Modlitwa Opata Celejskiego 
(którj ' p i sa ł pod pseudonimem Idioty). 

Pociągnij mnie za Sobo o najświętsza Panno Ma
ryo ! spraw abym za zapachem wonności Twojej, 
pobiegł 2), pociągnij mnie, gdyż czuję że mnie 
powstrzymuje brzemię grzechów moich i złość wro
gów duszy mojej. Jak nikt nie ma przystępu do Syria 
Twojego, jeśli go Ojciec Jego nie pociągnie, tak po
dobnież, ośmielam się powiedzieć, że poniekąd nikt nie 
ma przystępu do Kiego, jeśli Ty go nie pociągniesz 
świętemi modlitwami Twojemi. Tyto wyuczasz nas 
prawdziwej mądrości; Ty dostarczasz łaski grzeszni
kom, boś ich Obronicielką; Ty zapewniasz chwałę 
wiekuistą czcicielom Twoim, boś Ty Skarbcem Bo
żym i Łask Eozdawczynią 3). 

O! Panno łaskawości pełna! znalazłaś łaskę u Bo
ga: zachowaną zostałaś od skazy pierworodnej, na
pełnioną byłaś Duchem - Świętym i poczęłaś Syna 
Bożego. Otrzymałaś wszystkie te łaski, o! najpokor-
niejsza Maryo! nie tylko dla Siebie Samej, lecz i dla 
nas, abyś nas wspierała we wszelkich potrzebach 

1) In Dorm. V. M. ser. 2 . - 2 ) Pies- 1.3.—3) Cont. deV- M.inprol. 
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naszych i to właśnie spełniasz: wspierasz sprawie
dliwych, zachowując ich w stanie łaski, a grzeszni
ków przywodząc ich do tronu miłosierdzia Boskiego; 
wspierasz umierających zasłaniając ich od zasadzek 
szatana i wspierasz ich jeszcze po śmierci, przyjmując, 
ich dusze i wprowadzając je do przybytku Błogosła
wionych 1). 

Modlitwa świątego Metodego. 
Imie Twoje, o! Matko Boża! pełnem jest łask 

wszelkich i błogosławieństw Boskich. Posiadałaś w So
bie Tego, który jest nieograniczonym, i żywiłaś Tego 
który ożywia wszystko. Ten który napełnia niebo 
i ziemie, i który jest panem wszystkiego, raczył po
trzebować Ciebie: albowiem Tyśto przyodziała Go 
w ciało, którego nie miał wprzódy. Badaj się o! Ma
tko i Służebnico Boża! raduj się: masz dłużnikiem 
tego, który wszystkie stworzenia bytem obdarza; 
my wszyscy dłużniśmy Bogu, lecz Bóg Tobie Samej jest 
dłużnym. Dlatego o ! najświętsza Matko Boga, która 
posiadasz większą dobroć i większą miłość jak wszy-
scy inni Święci, i która łatwiejszy masz w niebie przy
stęp do Pana będąc Matką Jego, my którzy Ci chwałę 
oddajemy i którym znana niezmierna dobrotliwość 
Twoja, prosimy Cię, abyś o nas pamiętać raczyła 
i nie zapominała o nędzy naszej 2). 

Modlitwa ś. Jana Damasceńskiego. 
Bądź pozdrowiona o! Maryo; Tyś Nadzieją chrze-

ścian; przyjni łaskawie błaganie grzesznika, który 
Cię serdecznie miłuje, który Cię wielbi w sposób 

1) Ibi. c. b. — 2) De Sim. et Anna. 
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szczególny, i który w Tobie pokłada całą nadzieję 
swojego zbawienia. Tobie winienem życie, Tyś więc 
powinna przywrócić mnie do łaski Syna Twojego; 

/ Tyś niechybnym zadatkiem mojego zbawienia: bła
gam Cię przeto, zdejm ze mnie brzemię grzechów 
moich. Eozprosz ciemności umysłu mojego; wydal 
z mojego serca wszelkie uczucia ziemskie; poskrom 
napaści wrogów moich; i tak urządź życie moje, że
bym mógł za Twoją pomocą i pod Twojem przewo
dnictwem dojść do wiekuistego szczęścia w niebie 1). 

Modlitwa k Andrzeja Jerozolimskiego. 
Bądź pozdrowiona, o! łaski pełna, Pan z Tobą. 

Bądź pozdrowiona Nadziejo radości naszej, przez któ
rą wyrok naszego potępienia odwołanym został i za
mieniony na sąd błogosławieństwa! Bądź pozdrowiona 
o! świątynio chwały Bożej, Przybytku przenajświętszy 
Króla niebieskiego! Tyś pojednaniem Boga z ludźmi. 
Bądź pozdrowiona o ! Matko wesela! Tyś prawdziwie 
i szczególnie błogosławioną, albowiem Sama pomię
dzy niewiastami b}rłaś godną stania się Matką Stwórcy 
Twojego; wszystkie narody zwą Cię Błogosławioną 2). 

O! Maryo! jeśli posiadam w Tobie ufność, będę 
zbawionym; jeślim pod Twoją obroną, niczego się 
nie lękam; gdyż być Twoim gorliwym sługą, jest to 
już przez to samo posiadać oręż zapewniający zba
wienie, oręż którego Bóg udziela tym tylko, których 
chce mieć zwycięzcami. 

O! Matko miłosierdzia! ukój Swego boskiego Syna. 
Gdyś przebywała na ziemi, malyś zajmowała kącik; 
lecz teraz gdyś wyniesiona do szczytu na niebiosach, 

1) In nativ. B. V. ser. 1. — S) In S. I>eip. Ann. 

18 
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wszyscy poczytują Cię za powszechną Ubłagalnią 
wszystkich ludów w świecie. Błagamy Cię przeto > 
o! Panno święta, abyś raczyła wesprzeć nas modli
twami Twoimi do Boga; modlitwami które droższe 
są nam i cenniejsze nad wszystkie skarby ziemskie; 
modlitwami, które otrzymują nam u Boga odpuszcze
nie grzechów naszych i najobfitsze łaski niezbędne 
do życia cnotliwego; modlitwami, które odpierają 
wrogów naszych, niweczą ich zamysły i zwalczają 
ich napaści i). 

Modlitwa świętego Ildefonsa. 
Do Ciebie się uciekam, o! Matko Boża! błagając, 

byś mi wyjednała odpuszczenie grzechów, i sprawiła 
abym oczyszczony został z przewinień całego życia 
mojego. Proszę Cię wyjednaj mi tę łaskę, abym ser
cem całćin zjednoczony był z Synem Twoim i z Tobą : 
z Twoim Synem jako Bogiem moim, z Tobą jako 
Matką tegoż Boga mojego 2). 

Modlitwa świątego Atanazego. 
Wysłuchaj prośby nasze o! Panno przenajświętsza! 

i nie zapominaj o nas: udziel nam jak najobficiej da
rów ze skarbów które posiadasz, i łask których pełną 
jesteś. Archanioł pozdrawiając Cię zwał Cię Ł a s k i 
p e ł n ą , wszystkie ludy głoszą Cię błogosławioną, 
wszystkie stopnie herarchii niebieskiej cześć Ci od
dają, a my do herarchii ziemskiej należący odzywamy 
się także do Ciebie mówiąc: Przyjin łaskawie o! Peł
na łaski hołdy nasze; Pan z Tobą, módl się za nami 
o! Matko Boża, Pani nasza i Królowo nasza 3). 

2) In Dorm. S. M. ser. 3 .— 2) In Yirginit. pep. S. M. c. 12. — 
3) In Annunt Deip. 
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Modlitwa świątego Anzelma. 
O! Pani przenajświętsza! przez łaskę jaką wyrzą

dził Ci Pan Bóg, wywyższając Cię nad wszelkie dzieła 
rąk Swoich i sprawił iż wraz z Nim wszystko Ci 
jest możliwem, prosimy Cię spraw, aby pełność łaski, 
którąś sobie wysłużyła, uczyniła nas współuczestni
kami chwały Twojej. Eacz o! Królowo miłosierna I 
wyjednać nam pośrednictwem Swojem to dobro naj
wyższe, dla którego Bóg raczył stać się człowiekiem 
w przeczystym żywocie- Twoim. Nie zamykaj uszów 
na prośby nasze; jeśli raczysz pomodlić się za nas 
do Syna Twojego, Avnet Cię On wysłucha. Dość byś 
chciała nas zbawić, a nie sposób byśmy zbawieni nie 
zostali. A któżby mógł zamknąć dla nas łono miło
sierdzia Twojego ? Jeśli Ty nie ulitujesz się nad 
nami, Ty któraś Matką miłosierdzia, cóż się z nami 
stanie, gdy Syn Twój przyjdzie nas sądzić? 

Eatuj więc nas o! Panno najmiłosierniejsza! ratuj 
nas bez względu na mnogość grzechów naszych. Po
mnij i uważaj, że Stwórca nasz przyoblekł się z Cie
bie w ciało ludzkie, nie dla potępienia, lecz dla zba
wienia grzeszników. Gdybyś wyniesioną została do 
godności Macierzyństwa Bożego jedynie dla własnej 
korzyści, możnaby może powiedzieć, że Ci nie wiele 
zależy na tern, czy zbawionymi czy potępion}rmi bę
dziemy; lecz Pan Bóg z Twojego ciała przyoblekł 
się w ciało ludzkie nie tylko dla Twojego, lfcz 
i wszystkich ludzi zbawienia. Na cóżby się to nam 
przydało, że tyle potęgi i chwały posiadasz, jeśli nas 
nie przypuścisz do współuczestniczenia w szczęściu 
Twojem? Wspieraj nas przeto i opiekuj się nami; 

18* 
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wiadomo Ci jak dalece Twego ratunku potrzebujemy 
Polecamy sie Tobie; spraw abyśmy uszli potępienia, 
a dostępując zbawienia służyli Boskiemu Synowi 
Twojemu Jezusowi, i miłowali Go wiecznie 1). 

Modlitwa świętego Piotra Damiana. 
Panno święta, Matko Boga! ratuj wzywających 

wsparcia Twojego; skłoń się ku nam. Jakżeż! czyż 
zostawszy jakby ubóstwioną, zapomniałaś o ludziach? 
O! tak nie jest bezwątpienia: wiadome Ci niebezpie
czeństwa wśród których nas pozostawiłaś, i w jak 
nędznym stanie znajdują się słudzy Twoi. Me zaiste, 
nie przystoi tak wielkiemu jak Twoje miłosierdziu, 
zapomnieć o tak wielkiej nędzy jak nasza. Skłoń się 
więc ku nam ze Swoją potęgą, gdyż Ten który Mocny 
jest, obdarzył Cię wszechraocnością na niebie i na 
ziemi. Nic niemożliwego dla Ciebie, gdyż i rozpacza
jącym nawet możesz przywrócić nadzieje zbawienia. 
Im potężniejszą jesteś, tern miłosierniej sza być musisz. 

Skłoń się ku nam i z miłości. Wiemci o! Pani 
moja, żeś dobroci nieprzebranej i że miłujesz nas 
miłością, którą żadna inna miłość przewyższyć nie 
zdolna. Ileżto razy uśmierzasz gniew Sędziego na
szego , gdy ma już nas karać! Wszystkie skarby 
miłosierdzia Pańkiego w Twoich są rękach. O! niech 
tak nie będzie, żebyś miała zaprzestać dobrodziejstwo-
wać nas biednych, Ty która wyglądasz sposobności 
ratowania wszystkich nędzarzy i spełnienia nad nimi 
Twojego miłosierdzia; albowiem chwały Ci przybywa 
za każdą rażą, gdy pokutujących, wyjednywając win 
ich odpuszczenie, wprowadzasz do raju. Skłoń się 

1) De escell. V. c. 12. 
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więc ku nam, abyśmy dostawszy sio do nieba mogli 
Cię oglądać; gdyż największą chwałą, jakiej zażywać 
możemy, byłoby dla nas to, żebyśmy po Bogu mogli 
Ciebie oglądać, Ciebie miłować i zostawać pod Twoją 
opieką. O! racz nas wysłuchać, albowiem Boski Syn 
Twój, przez to właśnie pragnąc Cię uczcić, nigdy nie 
odmawia tego o co prosisz !). 

Modlitwa świętego Wilhelma Biskupa Pa-
ryzkiego. 

O! Matko Boża! uciekam sie do Ciebie, i proszę 
nie odrzucaj mnie, gdyż Kościół cały zowie Cię i głosi 
jtfatką miłosierdzia. Bóg tak Cię umiłował, że Cie za
wsze wysłuchuje; łaskawość Twoja nie zawiodła ni
kogo, Twoja miłościwa dobrotliAYość żadnym nigdy 
nie wzgardziła grzesznikiem, chociażby największymi 
zbrodniami obciążonym, skoro sie Tobie polecił. 
Jakżeż! Czyżby to bez powodu i na próżno Kościół 
zwał Cie swoją Obronicielka i Ucieczką nieszczęśli
wych? O! Niech tego nigdy nie będzie żeby winy 
moje stanęły Ci na przeszkodzie w spełnianiu wiel
kiego porłanamrictwa miłosierdzia którem przyoble
czoną jesteś, i przez które stajesz się Obronicielka 
naszą i Pośredniczką pokoju, jedyną Nadzieją i bez
piecznym Schronieniem nędzarzy! niech tego nigdy 
nie będzie, zęby Matka Boga, Ta z której wyszło 
szczęście świata całego, samo źródło miłosierdzia, 
miała odmówić Swojej litości komukolwiek z ucieka
jących sie do Niej! Zadaniem Twojem jest jednać 
grzeszników z Bogiem; chciej przeto miłościwie pora-

1) In Nativ. B. V. ser. 1. 
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towac mnie Swoją niezmierną dobrocią, nierównie 
większą od wszystkich grzechów moich *). 

Modlitwa do przenajświętszej Maryi Panny. 
Do codziennego odmawiania przy nawiedzaniu Jej 

wizerunku. 

Panno przenajświętsza, Panno niepokalana, Maryo 
matko moja, do Ciebie-to jako Matki Zbawcy mojego, 
Królowej świata, Obronicielki i Nadziei grzeszików, 
dziś się uciekam, ja ze wszystkich grzeszników naj-
niegodziwszy. Upadam do Stóp Twoich Pani najdo
stojniejsza, i dzięki Ci składam za wszystkie łaski ja
kieś mi dotąd wyrządziła, a zwłaszczam żeś mnie wy
zwoliła od piekła, na które tyle razy zasłużyłem. 
Miłuje Cię najmiłościwsza Pani moja, i z miłości jaką 
mam ku Tobie, oświadczam że postanowiłem sobie 
służyć Ci zawsze, i dokładać wszelkego możliwego 
starania aby Cię i drudzy miłowali. W Tobie złożyłem 
wszelką nadzieje moją, Tobie najzupełniej powierzam 
moje zbawienie; przyjm mnie za sługę Swego i przy
garnij pod płaszcz Swojej opieki, o! Matko miłosier
dzia. A ponieważ tak potężną jesteś przed Bogiem, 
zachowaj mnie tedy od wszelkich pokus, albo przy
najmniej wyjednaj siłę do zwalczania ich aż do śmierci. 
Ciebieto proszę o łaskę miłowania prawdziwie Pana 
Jezusa; od Ciebie wyglądam łaski dobrej śmierci. 
O! Matko moja, przez miłość jaką masz ku Bogu, pro
szę Cię wspieraj mnie zawsze, lecz najbardziej w osta
tnich chwilach życia mojego. Nie odstępuj mnie, aż 
ujrzysz przypuszczonym do szczęścia chwalenia Cię 

1) De Ketli. div. c. 18. 
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w niebie, i opiewania tam miłosierdzia Twojego po 
wszystkie wieki. Amen. Tego się spodziewam, tego 
całein sercem pragnę. 

ńs 
■ 



Ozęśo druga. 

NAUKI NA SIEDM GŁOWMYCH ŚWIĄT MARYL 

I NAUKA. 

0 Niepokalanem Poczęciu Maryi Panny 
8 Grudnia. 

Jak dalece irypadało ahy przenajświętsza Trójca zachowała 
Marya od grzechu pierworodnego. 

Ciężką klęskę i Adamowi i całemu rodzajowi ludz
kiemu zadał grzech przeklęty: tracąc łaskę, pierwszy 
człowiek utracił przez to wszelkie dobra któremi zrazu 
był zbogacony, i ściągnął na siebie i na całe swoje 
potomstwo nienawiść Boga, a wskutek tego domiar 
wszelkich nieszczęść. Lecz spodobało się Panu Bogu 
wyjąć z pod tej powszechnej niełaski przenajświętszą 
Panno, którą przeznaczał na Matkę wtórego Adama, 
Chrystusa Pana, mającego naprawić szkody wyrzą
dzone przez pierwszego. Obaczmyż jak dalece przy
stało to godności Boga i każdej w szczególności z Osób 
Trójcy przenajświętszej, aby takowym przywilejem 
obdarzyć Maryą: należało się to Jej od Boga-Ojca 
jako Jego Córce; od Boga-Syna jako Jego Matce, od 
Boga Bucha Świętego jako Jego Oblubienicy. 

I. 
Najprzód tedy przystało to na Boga-Ojca aby Ma-

rya zachowaną została od zmazy pierworodnej jako 
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Jego córka, a córka najstarsza jak to Sama oświadcza: 
Jam wyszła z ust Najwyższego, pierworodna przed 
lusselkiem stworzeniem r). Ten bowiem ustęp Pisma 
świętego stosują do Maryi najpoważniejsi wykładacze 
Ksiąg Bożych, Ojcowie święci i sam Kościół, a wła
śnie w pacierzach kapłańskich o Niepokalanem Po
częciu. Już to dając jej tytuł Córki najstarszej dlatego 
że w odwiecznych wyrokach boskich przeznaczoną zo
stała do chwały wiekuistej w chwili kiedy takież prze
znaczenie odbierał Syn Jej, a to przed wszelkieminnem 
stworzeniem, według zasady Skotystów; już to poczy
tując Ją za najstarszą Córkę łaski, jako przeznaczoną 
na Matkę Zbawiciela, po pr^ewiedzeniu grzechu, jak 
to utrzymują Tomiści, i jedni zaś i drudzy jednozgo-
dnie zwą Ją najstarszą Córką Boga. Gdy tedy tak 
jest, więc wypadało aby przenajświętsza Panna nigdy 
nie zostawała w niewoli Lucyfera, lecz aby zawsze 
i jedynie podlegała władzy Stwórcy Swojego, co że 
tak było Sama to powiada: Pan Mnie posiadł, w po
czątku dróg Swoich 2). Słusznie przeto Dyonizy Pa-
tryarcha Aleksandryjski nazywa Ją i samą jedną i je
dyną córą życia 3), różniącą się przez to od wszystkich 
innych dusz, które zrodzone w grzechu są córami 
śmierci. 

Wypadało prócz tego, aby Ojciec przedwieczny 
stworzył Ją w stanie łaski, albowiem miała się stać 
Naprawczy nią świata zatraconego i Pośredniczką po
koju między Bogiem a ludźmi, jak Ją nazywają Oj
cowie święci, a mianowicie święty Jan Damasceński, 
który tak do Niej przemawia: O! Dziewico błogosła
wiona! po toś na świat wyszła, abyś światu całemu 

1) Ekli. 24 5. — 2) Przyp. 8. 22. — 3) Ep. Contr- Paul. Sam. 
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zbawienie przyniosła l) . Dlatego święty Bernard po
wiada, że obrazem Jej była Arka Noego; gdyż jak 
ludzie uszli potopu chroniąc się do owej Arki, tak my 
zabezpieczeni jesteśmy od powodzi grzechu przez Ma-
ryą; z tą atoli różnicą że Arka wyratowała tę tylko 
garstkę ludzi która się w nią schroniła, gdy tymczasem 
przez Maryą stało się zbawienie całego rodzaju ludz
kiego 2). Ztąd święty Atanazy nazywa Maryą Nową 
Ewą, Matką życia :i), gdy dawna Ewa, pierwsza nie
wiasta, stała się matką śmierci. Święty Teofan Bi
skup Nicejski tak się do Niej odzywa: Witaj o! Pani 
nasza, któraś smutek, będący dziełem Ewy, zmieniła 
na radość J). Święty Bazyli Seleucyjski powiada, że 
jest Ona postanowioną na pogodzenie Boga z ludźmi 5), 
a święty Efrem pozdrawia Ją jako świata całego Po-
jednawczynię ,J). 

Owóż, nie wypada w żaden sposób aby kto układa 
sie o pokój, sarn był wrogiem obrażonego do któ
rego o tenże pokój się wstawia, a te*mbardzie*j nie 
sposób aby sam był jednym ze wspólników w zada
niu obrazy. Święty Grzegorz powiada 7), że kto jest 
wrogiem sędziego, nie może udawać się do niego 
dla uzyskania ułaskawienia dla winowajców, gdyż za
miast zmiękczenia, toby go bardziej rozdrażniło. Gdy 
ted}r Marya miała stać się pośredniczką pokoju mię
dzy Bogiem a ludźmi, wypadało według wszelkiej 
słuszności, aby nie była i Ona nawet grzesznicą 
i wrogą Bogu, lecz istotą umiłowaną przez Niego, 
nieskazitelną, wolną od wszelkiego grzechu. 

1) Dc nativ. 1S. V. ser. 1. — 2) Ser. de B. M. Deip. — 3) In An-
nunt. — 4) Men. graec. 9. Jan.—-5) In Annunt. — 6) De Laud. 
Dei. Geuis. 7) Part. p. 1. c l i . 
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Wypadało także aby Ją Pan Bóg uchował od 

zmazy pierworodnej, z powodu że ją przeznaczał, jak 
to Sam oświadczył, na zgniecenie głowy węża pie
kielnego, który uwodząc naszych pierwszych rodziców, 
śmierć zadał wszystkim ludziom: Położę nieprzyjaiń 
miedzy tobą a miedzy Niewiastą, i między nasieniem 
Jej; Ona zetrze głowę twoją '). Gdy Marya miała być 
Niewiastą mężną, wysłaną na świat dla zwyciężenia 
Lucyfera, nie wypadało w żaden sposób, aby zrazu 
została przez niego zwyciężoną i poddaną mu w nie
wolę, owszem, według wszelkiej słuszności wypadało 
aby wolną była od najlżejszej skazy, i ani na chwile 
nie podlegała przemocy piekielnego wroga. Ten duch 
pełen pychy, jak zatruł jadem swoim cały ród ludzki, 
tak pragnął podobnież sięgnąć aż do duszy tej prze
czystej dziewicy; lecz dzięki niech będą dobroci Boga, 
który uprzedził Ją łaskami tak obfitemi, że ochronił 
od wszelkiej skazy, postanowił w możności zwalcze
nia i pohańbienia pychę szatana, jak to mówi święty 
Augustyn w swoim wykładzie księgi rodzajów: Gdy 
władza, pisze ten doktor Kościoła, jaką posiada sza
tan nad ludźmi wskutek grzechu pierworodnego, sta
nowi jakby głowę jego, tę to właśnie głowę Marya 
zgniotła, ztarła; ani bowiem najmniejsza podległość 
grzechowi nie dosięgła duszy przenajświętszej Panny, 
i dlatego od wszelkiej skazy wolną była. Co jeszcze 
jaśniej wyraża święty Bonawentura mówiąc: Przystało 
bowiem ab}r przenajświętsza IFarya Panna, przez którą 
zniesioną jest hańba nasza, tak zwyciężyła szatana, 
żeby ani na chwilę nie zostawała w jego niewoli 2). 

1) Gen. 3. 15. — 2) la sent. 3. p. 1, 
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Lecz przedewszystkiem wypadało aby Ojciec przed

wieczny zachował tę Swoją ulubioną Córkę od skazy 
grzechu Adamowego, dlatego że Ją przeznaczał na 
Matkę Swego Syna jednorodzonego. Ty o! Maryo po
wiada święty Bernardyn Seneński, przed wszelkiem 
innem stworzeniem w myśli Bożej postanowioną zo
stałaś, abyś we właściwym czasie, Boga - człowieka 
zrodziła l). Potrzeba wiec było aby przez sam wzgląd 
na godność Syna Swojego, jeśli nie dla innych po
wodów, Pan Bóg stworzył Ją wolną od wszelkiej skazy. 
Według świętego Tomasza Doktora Anielskiego, co
kolwiek ma stosunek z Bogiem, świętem i od wszel
kiej zmazy dalekiem być powinno 2). Dlatego to Da
wid chcąc wyrazić z jaką wspaniałością przystawało 
budować świątynię Jerozolimską, powiedział: Nieczło
wiekowi bowiem gotuje sie mieszkanie, ale Bogu 3). 
Owóż, tern bardziej wątpić nie możemy że Stwórca 
najwyższy, przeznaczając Marya na matkę własnego 
Syna Swojego, musiał przyozdobić duszę Jej najsza-
cowniejszemi darami, aby sic stała godnym Boga 
przybytkiem. Wielebny Dyonizy Kartuz twierdzi, że 
tak właśnie postąpił Pan Bóg. Najwyższy Dziełinistrz 
Bóg, powiada on, mając godny przybytek zgotować 
Synowi Swojemu w przeczystej Dziewicy łonie, przy
ozdobił Ją wszelkiemi darami łaski 4). A i sam Ko
ściół święty upewnia nas o tern, gdy twterdzi w mo
dlitwach swoich, że Pan Bóg przygotował ciało i du
szę Dziewic3r-Matki, aby tu na ziemi stała się przy
bytkiem godnym Jego Syna: Wszechmogący i wieczny 
Boże, mówimy w modlitwie o Niepokalanem Poczęciu 

1) V. 1. 9. 36. a. 1. — 2) 1. Parał. 29. I . —3) De Laud. V. 1. 2.— 
4) Przyp. 17. 6. 
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Maryi, któryś błogosławionej Dziewicy Matki Maryi, 
ciało i dusze, aby godnym Syna Twojego przybyt
kiem się stała, za sprawa Ducha-Świętego, przygo
tował, prosimy.., i t. d. 

Wiadomo że nie poślednią jest to dla każdego na 
świat przychodzącego zaletą, gdy się rodzi z szlache
tnych rodziców: Chwała synów ojcowie ich 1). To też 
według wyobrażeń światowych, każdy woli uchodzić 
za niezamożnego albo nieuka, aniżeli za człowieka 
niskiego pochodzenia: ubogi bowiem może się doro
bić majątku, a nieuk nabyć nauki, lecz kto w niskim 
stanie się urodził, nie łatwo się szlachectwa dosłuży; 
a chociażby tego i dopiął, zawsze mu zarzucać będą 
plamę jego niskiego urodzenia. Jakżebyśmy więc mo
gli przypuszczać, aby Ojciec przedwieczny, mo
gąc sprawić to aby Syn Jego rodził się z matki 
szlachetnćj, którąby zachował od wszelkiej skazy, chciał 
był aby się zrodził z matki grzechem skalanej*, i do
zwolił aby Lucyfer na zawsze mógł Mu zarzucać 
hańbę pochodzenia od niewiasty która niegdyś była 
w jego niewoli i w niełasce u Boga? Nie zaiste; Pan 
Bóg hańby takiej na Syna Swego nie dopuścił, lecz 
zawarowTał godność Jego, zachowując Maryą wolną 
od wszelkiej skazy, aby się stała matką godną takiego 
Syna. Co tak wyraża Kościół wschodni w pacierzach 
swojego obrzędu: Pan Bóg szczególną opatrznością 
Swoją sprawił, aby przenajświętsza Panna, od pier
wszej chwili życia Swojego, tak najzupełniej była 
przeczystą, jak to przystawało na Tę która miała 
stać się godną Chrystusa2). 

1) Przyp. 17. 6. — 2) Menol. 25. Mart. 
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Jest to pewnikiem powszechnie przez teologów przy
jętym , że co się tyczy darów udzielonych stworzeniom, 
nie masz żadnego którymby i przenajświętsza Panna 
nie była obdarzoną; takie jest zdanie świętego Ber
narda: Cokolwiek chociażby najmniejszej liczbie śmier
telników zostało udzielonćm, powiada ten Doktór Ko
ścioła, przypuszczać żadną miarą nie można, aby to 
odmówionym było Tej świętej Dziewicy. Co i święty 
Tomasz z Wilanowa powtarza w tych słowach: Nic 
nigdy nie zostało udzielonera któremu ze Świętych, 
coby od pierwszej chwili życia Maryi, w nierównie 
wyższym stopniu, w Niej nie jaśniało *). I jak nie 
masz wątpliwości, według sławnego wyrażenia świę
tego Jana Damasceńskiego, że zachodzi różnica jakby 
nieskończona pomiędzy Matką Bożą a sługami Bo
żymi 2), tak z wszelką pewnością twierdzić można ze 
świętym Tomaszem, że Pan Bóg udzielił większych 
wszelkiego rodzaju łask Matce, aniżeli sługom y). 
Owóż, wychodząc z takowej zasady, święty Anzelm 
wielki obrońca Niepokalanego Poczęcia Maryi, takie 
robi zapytanie: Czyżby niemożliwem miało być mą
drości Bożej przeczysty zgotować Sobie przybytek, 
zachowując go od wszelkiej skazy ludzkiej? I dalej 
powiada: Mógł Pan Bóg uchować od upadku dobrych 
aniołów7, gdy tak wielka z nich liczba poszła na po
tępienie, a nie mógłby, alboby nie chciał, od zguby 
powszechnej całego rodzaju ludzkiego, zachować 
Matkę Syna Swojego, Królowę Aniołów 4). Do czego 
przydam: mógł Pan Bóg udzielić Ewie tej łaski że 

]) De Assura. conc 1.—2) De donn! 15. M. or. 1.—3JP.3. 9. 27. a. 1, 
4) De Conc. B. M. 
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przyszła na świat bez skazy, a nie mógłby uczynić 
tego dla Maryi ? 

0 ! bezwątpienia, mógł to uczynić Pan Bóg, i uczy
nił; gdyż ze wszech miar przystało, jak to także utrzy
muje święty Anzelm, aby ta błogosławiona Dziewica 
której Pan Bóg postanowił dać za Syna własnego 
jeduorodzonego Syna, jaśniała nietylko nieskazitel
nością wywyższającą Ją nad ludzi i Aniołów, lecz 
taką, że doskonalszej, po doskonałości Boga, już ani 
wyobrazić sobie nie można 1). Którą to myśl powta
rza i święty Jan Damasceński, a wyraża jeszcze 
jaśniej w tych słowach: Stwórca ciało i duszę prze
najświętszej Panny zachował od wszelkiej skazy, 
w sposób w jaki przystało na Te, która do łona 
Swego Boga przyjąć miała; Sam bowiem Świętym 
będąc, w świętych tylko spoczywać może 2). Ojciec 
tedy przedwieczny mógł najwłaściwiej powiedzieć do 
tej Swojej Córki ukochanej: Jako lilia miedzy cierniem, 
tak Przyjaciółka moja miedzy córkami 3). Jakby mówił: 
Córko moja, Tyś pomiędzy wszystkiemi innemi cór
kami mojemi jako kwiat liliowy, wyrastający wśród 
otaczających go krzaków cierniowych; bo wszystkie 
inne rodzą się skalane grzechem, a Ty jedna zawsześ 
była bez skazy i zawsze w Mojej łasce. 

II . 
Powtóre wypadało ze wszech miar Synowi Bożemu 

zachować od grzechu Marye jako Matkę Swoją. In
nym synom nie pozostawiono do wyboru, jaką mają 
mieć matkę; lecz gdyby to było w ich mocy, czyżby 
się znalazł aby jeden, który mogąc mieć za matkę 

1) De Conc. V. c. 18.—2) De S<3e orth. 1. 4. c. 15.—3) Pies. 22. 
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królowę, obrałby sobie niewolnicę; albo któryby 
. miasto wybrania sobie za matkę świątobliwej i w ła
sce Boga będącej, wolałby narodzić się z jakiej nie
wiasty nikczemnej i odrzuconej od Boga ? Gdy tedy 
Syn Boży był w mocy obrania-Sobie matki według 
własnej woli, wątpić nie godzi się, żeby nie wybrał 
Ją taką , jaką być powinna, aby stać się godną ma
cierzyństwa Boskiego. Twórca człowieka, powiada 
święty Bernard, mając się naiodzić z niewiasty, taką 
musiał sobie wybrać Matkę, jaką wiedział dla Siebie 
najodpowiedniejszą 1). A że przystało na Boga prze
czystego, aby miał matkę wolną od wszelkiej skazy, 
więc zdziałał Sobie Rodzicielkę nieskazitelności naj
doskonalszej , bez żadnej zmazy pierworodnej. Nie 
masz wątpliwości, powiada święty Bernardyn Seneń-
ski, że Pan Bóg stworzył dla Siebie Matkę taką 
i tak ubogaconą darami natury i łaski, jak to przy
stawało na Jego Boski Majestat2). Czego dowodzi 
i ten ustęp listów świętego Pawła: Albowiem przy-. 
stało abyśmy takiego mieli najwyższego kapłana'. 
świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączoney o od 
grzeszników}:J). Pewien uczony pisarz kościelny robi 
uwagę, że według tych słów Apostoła przystało, aby 
Zbawca nie miał nic wspólnego nie tylko z grzechem, 
lecz i z grzesznikami, według następującego wykładu 
świętego Tomasza: Trzeba było aby ten, który przy
chodził zmazać grzechy ludzkie, nie miał nic wspól
nego z grzesznikami co do winy, którą na wszystkich 
zaciągnął Adam 4). A czyżby można było powiedzieć, 

1) De laud. V- M. bom. 2—2) Protest. V. M. ser. 4.—3)Żyd. 7. Hfi. 
4) P. 3. 4. a. G. 
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że Pan Jezus nic nie ma wspólnego z grzesznikami, 
gdyby matkę miał grzesznicę ? 

Według świętego Ambrożego, Syn Boży do zejścia 
na ziemię użył jak się on wyraża Naczyn ia niebie
skiego : Nie na ziemi lecz w niebie naczynie to, za 
pomocą którego miał zstąpić, wybrał Sobie Chrystus, 
powiada wyżej wspomniony Święty, i z niego, zrobił 
Świątynię czystości *). Co mówiąc odnosi on to do tego 
ustępu Pisma Bożego, gdzie Apostoł powiada że 
Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, wtóry człowiek 
z nieba niebieski 2). Tali tedy święty Ambroży nazywa 
Marya N a c z y n i e m n i e b i e s k i e * m, nie żeby nie 
była istotą ziemską co do natury, jak uroili sobie 
kaccrze że to katolicy utrzymują, lecz że stała się 
istotą niebieską mocą łaski, będąc wyższej świątobli
wości i nieskazitelności nawet od duchów niebieskich, 
jak to przystało na Króla chwały, który miał zamie
szkać w Jej łonie, i co właśnie święty Jan Chrzciciel 
objawił świętej Brygidzie mówiąc do niej: Nie przy
stało Królowi chwały, gdy raczył zejść na ziemię, 
spocząć gdzieindziej jeno w Naczyniu przeczystym 
i wyborniejszeui nad wszystkie duchy niebieskie i nad 
wszystkich ludzi3). A do słów tych odnieść można 
i to, co razu pewnego Sam Ojciec przedwieczny wy
rzekł do tejże Świętej : Marya była Naczyniem prze
czystem i nieczystem: przeczystem, bo cofa piękna*); 
lecz nieczystem bo zrodzona była z grzeszników, 
chociaż Sama od chwili poczęcia uchowaną została 
od grzechu, aby Syn mój z Matki niegrzesznej* się 
narodził 5). I proszę zwrócić uwagę na ostatnie słowa 

1) Instl. Virg. c. V. — 2) 1 Kor. 1. V. 47. — 3) Bev. 1. 1. c. 31.— 
4) Pies. 4. 7. — 5) Rev. 1. 5. 13. exp. 
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to jest, że Marya od chwili poczęcia wolną była od 
grzechu, aby Syn Boży narodził się z Matki niegrze
sznej ; nie żeby Syn Boży mógł zaciągnąć jakową 
skazę, lecz żeby nie podpadał tej sromocie, że miał 
matkę skalaną grzechem i która niegdyś zostawała 
w niewoli szatana. 

Duch święty powiada: Sława bowiem człowieka 
z uczciwości ojca jego; a sromota synowska ojciec 
bezeczci *). Dlategoto według świętego Augustyna, 
Chrystus Pan zachował od zepsucia ciało Maryi po 
Jej śmierci; bo gdyby to dziewicze ciało, A którego 
się przyodział, podpadło było grobowej zgniliznie, 
byłoby to i Jemu uwłaczało. Poniżającą to bowiem 
jest rzeczą dla natury ludzkiej, pisze ten Doktor 
święty, że ciało człowieka po jego śmierci podpada 
zgniliznie; gdy więc Pan Jezus nie mógł temu pod
padać, wiec i ciało Maryi wyjęte zostało z pod tego 
powszechnego prawa; ciało bowiem Jezusa ciałem 
jest Maryi. Owóż, gdy poniżeniem byłoby to dla Chry
stusa Pana narodzić się z matki, której ciało ulega
łoby grobowemu zepsuciu, jakżeż tern bardziej uwła
czałoby to boskiemu Zbawcy naszemu, gdyby się ro
dził z matki, której dusza skażonąby była zmazą 
grzechu pierworodnego. Prócz tego nie masz wątpli
wości, że ciało Jezusa jest ciałem Maryi, tak dalece 
że, jak przydaje święty Augustyn, ciało Zbawiciela 
po Jego zmartwychwstaniu pozostało temże ciałem, 
jakie otrzymał od Maryi 2). Ztądto Arnold Karnutań-
ski powiada: Jednem i tćmże samem jest ciało Je
zusa i Maryi; i chwałę Syna nie tylko za chwałę 
wspólną Matce poczytuję, lecz za jedną i toż samą3). 

1) EJdi. 3. 13.—2) Lib. de Ass. c. 5 . -3) De Iaud. B. M. V. 
19* 
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Według tego tedy, gdyby przenajświętsza Panna po
częta była z grzechem pierworodnym, chociaż boski 
Syn Jej nie byłby przez to żadnej zaciągnął zmazy, 
byłoby to jednak dla niego jakby plamą mieć ciało, 
a od którego już by się nigdy nie odłączył, skażone 
niegdyś grzechem, naczynie skalane i przez pewną 
chwile podległe władzy Lucyfera.'* 

Marya była nie tylko matką Zbawiciela, lecz Matką 
godną tak niezrównanego zaszczytu, jak się wyrażają 
Ojcowie święci, a mianowicie święty Bernard: Ty 
Sama, pisze on, znalazłaś się godną, aby w Twojem 
dziewiczem łonie Król królów obrał Sobie mieszkanie !) ; 
a święty Tomasz z Wilanowa powiada: Zanim po
częła, już zdolną była stać się Matką Boga 2). A i sam 
Kościół głosi, że przenajświętsza Panna zadłużyła 
Sobie stać się Matką Chrystusa Pana: w pacierzach 
kapłańskich na uroczystość Jej narodzenia powie
dziano : Błogosławiona Dziev)ica7 której Żywot go
dnym byl posiadać Chrystusa Pana3); co Doktor 
anielski w ten sposób wykłada: powiadamy, że prze
najświętsza Panna zasłużyła na to, aby w Jej łonie 
Syn Boży stał się człowiekiem, nie żeby godną była 
Boga wcielić, lecz że wskutek udzielonych Jej łask 
taki wysłużyła sobie stopień nieskazitelności i świę
tości, że właściwie, odpowiednio (congrue), mogła stać 
się Matką Boga 4). Toż samo powtarza święty Augu
styn : Zasłużyła na to Jej wyjątkowa świętość i wy
jątkowy stopień łaski, wskutek czego wyjątkowo 
okazała się godną przyjęcia w Siebie Boga 5). 

1) Depr. ad glo. V- — 2) De nativ. V. M. conc. 3. — 3) Pacierze 
na Narodzę. P. M. — 4) P. 3. 9. 2. a. 11. — Lib. de Asa. c. 4. 
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Owóż, jeśli Marya była matką godną mieć synem 
Boga, powiada święty Tomasz z Wilanowa, jakiejże 
doskonałości, jakiej świętości być musiała l)! Doktor 
anielski naucza, że gdy Pan Bóg przeznacza kogo do 
jakowej godności, ze wszech miar uzdalnia go do 
niej; z czego robi wniosek, że Pan Bóg wybierając 
Mary o na Matkę Swoją, bezwątpienia łaską Swo
ją uczynił . Ją godną tego według tych słów 
Anioła zwiastującego Jej wcielenie Słowa odwieczne-
ne: Albowiem nalazłas łaskę it Boya; oto poczniesz 
w żywocie i porodzisz Syna -), z czego robi on wnio
sek, że błogosławiona ta Dziewica nie popełniła ni
gdy żadnego grzechu uczynkowego ani nawet powsze
dniego ; inaczej bowiem, jak tenże święty Doktor po
wiada, nie byłaby matką godną Pana Jezusa: hańba 
matki spadłaby na syna, który bądź co bądź za ma
tkę miałby grzesznicę 3). Owóż, jeśli dla byle jednego 
grzechu powszedniego, który nie ogołaca duszy z ła
ski Bożej, Marya poczytanąby była za niegodną 
macierzyństwa Boskiego, jakżeż tembardziej możnaby 
Jej to zarzucić, gdyby ciężył na Niej grzech pierwo
rodny, który uczyniłby Ją wrogą Bogu i nie
wolnicą szatana! Diategoto święty Augustyn tak się 
wyraża w onym sławnym jego o tymże przedmiocie 
ustępie: Gdy tedy rzecz idzie o grzechach, wyjątek 
tu stanowi przenajświętsza Marya Panna, do której, 
przez wzgląd na Pana Jezusa, w żaden sposól^ tego 
odnosić nie można. Wiemy bowiem, że Tej. która 
począć i porodzić miała Syna który bezwątpienia nie 
miał na Sobie grzechu, udzielonem zostało do opar-

1) De iiatlv. V. M. czc. 3. — 2) Łuk- 1. 30. — 3) P. 3. 9. 27. a 4. 
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cia się wszelkiemu grzechowi, nierównie więcej łask 
jak wszystkim ludziom w powszechności1). 

Wątpić przeto nie można, że Syn Boży wcielając 
sie, wybrał Sobie właściwą matkę i że, jak się wy
raża święty Piotr Damian, stworzył Ją taką, aby się 
z Niej godnie narodzić2), a święty Prokul: że za
mieszkał w żywocie Tej, którą stworzył taką, żeby 
Mu to w niczem nie uwłaczało 3). Nie uwłaczało to 
wcale Chrystusowi Panu, gdy Żydzi pogardliwie mó
wili o Nim, że Matka Jego jest ubogą niewiastą: 
A czyż Matki Jego nie zowią Marya 4) ? gdyż zstą
pił z nieba na ziemię y aby przedstawić na Sobie 
wzór pokory i cierpliwości; lecz bezwątpienia byłoby 
to dla Niego poniżeniem, gdyby szatani mogli byli 
powiedzieć: czyż matka Jego nie była grzesznicą 
i przez pewien czas niewolnicą naszą? Już i to by
łoby niewłaściwem, gdyby Zbawiciel narodził się był 
z niewiasty, której ciało byłoby ułomne albo jakiem 
kalectwem dotknięte, albo przez złego ducha opęta-
nem; lecz jakże tern bardziej byłoby to dla Niego 
uwłaczającem, gdyby się narodził z kobiety, której 
kiedyś dusza była skażoną i w posiadaniu Lucyfera! 

O! zaprawdę, Bóg wielki, który jest Mądrością 
najwyższą, potrafił przygotować Sobie na ziemi mie
szkanie odpowiednie Jego godności: Mądrość zbudo
wała sobie dom "'). Poświęcił przybytek swój Naj
wyższy, powiada Dawid, i to od pierwszej chwili jego 
istnienia: Ratuje go Bóg rano na świtaniu6). Na
wiedził łaską Swoją i uświęcił Maryę, w której łonie 
miał zamieszkać i to od pierwszej chwili Jej życia 

1) De natur. et. grat. c. 3G. — 2) De nativ. — Łaiul in S. M. or. 1. 
4) Mat. 13. 05. — 5) Przyp. 9. 1. — 5) Ps. 45. 5. 
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rano na świtaniu, aby zgotować w Niej godny Sie
bie przybytek; nie przystawało bowiem, aby Bóg 
najświętszy obrał Sobie mieszkanie święte: Domowi 
Twemu Panie, przystoi świątobliwość i). I gdy Słowo 
odwieczne oznajmia, że nigdy nie zamieszka w duszy 
skalanej grzechem : W złośliwa dusze nie wnijdzie 
Mądrość; ani mieszkać będzie w ciele grzechom pod-
danem 2), jakże można przypuszczać, żeby miało za
mieszkać w duszy i w ciele Maryi, nie uświęciwszy 
Jej odrazu i nie zachowując wolną od wszelkiej ska
zy? jak tego nas naucza święty Tomasz. Syn Boży 
zamieszkał w Maryi i nie tylko w Jej duszy, lecz 
i w Jej łonie 3 ) , a Kościół święty śpiewa : Me brzy
dziłeś się w panieńskimi żywocie mieszkaniem Ą). Syn 
Boży brzydziłby się wcielić w łonie takich dziewic 
jak Agnieszka, Gertruda, Teresa, bo one chociaż 
święte, przez pewien czas były skażone grzechem 
pierworodnym; lecz nie wzdragał się stać się czło
wiekiem w łonie Maryi, gdyż ta Dziewica wybrana, 
była zawsze wolną od skazy wszelkiej, i nigdy nie 
podpadała władzy węża piekielnego, co właśnie we
dług świętego Augustyna zrobiło Ją godnym dla 
Stwórcy Jej przybytkiem: Żadnego godniejszego Sie
bie przybytku, powiada on, nie zbudował Sobie Syn 
Boży nad Marya, która nigdy nie była zdobyczą 
wroga piekielnego, i ani na chwilę pozbawioną swoich 
przecudnych ozdób. I zresztą bardzo trafnie wyraża 
się święty Cyryl Aleksandryjski: Któż kiedy słyszał, 
powiada on, aby jaki budowiczy dom dla siebie sa
mego wybudowawszy, zgodził się dobrowolnie, by 
w nim zamieszkał wprzódy główny wróg jego •"•) ¥ 

1) Ps. 92. 5 . -2) tfadr. 1. 4 . -3) P. 3. 9. 27. a. 4.—4) ITym. Tr Deum. 
5) In conc. Epli. Łom. G. 
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Święty Metody przydaje do powyższych i następu

jącą uwagę: Pan Bóg, który nadał nam przykazanie 
czczenia rodziców, stając się człowiekiem, bezwątpie-
nia i Sam zachował je jak najwierniej, zbogacając 
Matko Swoją wszelkierai możliwemi darami natury 
i łaski ') . I dlatego, według świętego Augustyna wy
żej przytoczonego powinniśmy nie wątpić, że Pan Je
zus zachował od zepsucia ciało Maryi po Jej śmierci; 
inaczej bowiem nie dopełniłby prawa nakazującego 
czcić matkę, a przeto chronić Ją od wszelkiego ubli
żenia. Przykazanie to bowiem jak nakazuje czcić ma
tkę , tak również zabrania wszelkiego jej ubliżenia 2). 
Owoż, czy boski Zbawca nasz nie byłby wyraźnie 
ubliżył należnej czci Matce, gdyby Ją był nie ucho
wał od wspólnictwa w przewinieniu Adama? Wszak 
każdy syn, powiada uczony ojciec Tomasz ze Straz-
burga Augustianin, gdyby mogąc matkę swoją uchro
nić od zmazy grzechu pierworodnego nie uczynił 
tego zgrzeszyłby ciężko. Owóż, trzeba przypuszczać, 
przydaje tenże, że coby grzechem było dla nas, nie tylko 
niewłaściwem byłoby godności Syna Bożego, lecz ani 
możliwem w Jego osobie 3). O! zaiste, woła świątobliwy 
Gerson zwracając swoją mowę doP ana Jezusa, postano
wiwszy mieć matkę, czcić Ją musiałeś; a byłbyś tego 
obowiązku nie dopełnił, gdybyś był zezwolił aby Ta, 
w której zamieszkać miała nieskazitelna Czystość Bó
stwa Twojego, podpadła aby na chwilę ohydzie grze
chu pierworodnego 4). 

Wiadomo przytem że, jak to wyraźnie utrzymuje 
święty Bernardyn Seneński, Syn Boży przyszedł bar-

1) De Sim. et. Au.—2)Lib. de Ass. c. s.—3) la seat 3. d. 3. a. 1. — 
4) De conc. B. V. eer. 1. 
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dziej dla odkupienia Maryi aniżeli wszystkich innych 
ludzi J). Owóż, dwa są sposoby odkupienia według 
Suareza: jeden przez podźwigniecie tego który już 
upadł, drugi przez uchowanie od upadku mającego 
upaść 2). A przydaje święty Antonin, że bezwątpienia 
wzniosłej odkupionym zostaje ton którego się zacho
wuje od upadku, aniżeli ten, którego się już po nim 
podźwiga ::), gdyż przez to uchrania się go od szkody 
lub skazy, jaka się w każdym razie z upadku odnosi. 
Wychodząc tedy z takowej zasady, należy nie wątpić, 
jak tego naucza święty Bonawentura, że Marya od
kupioną została w sposób najwznioślejszy, jak 
to przystało na Matkę Boga. Oto są słowa tego 
wielkiego Doktora: Wierzyć bowiem należy, że odrę
bnym sposobem uświęcenia, w samej pierwszej 
chwili poczęcia przenajświętszej Panny, Duch-Świę
ty od grzechu pierworodnego który na Niej nie 
ciążył leoz któremu podpaść mogła, wybawił Ją 
i szczególną laską uchował4). Na tern opierając się 
kardynał Ku za 5) powiada: Wszyscy ludzie mieli Od
kupiciela, który wyzwolił ich od zmazy już zaciągnię
tej ; lecz przenajświętsza Panna miała Odkupiciela, 
który Ją uchował od zaciągnięcia tej skazy. 

Nareszcie na zakończenie tego przytoczymy słowa 
Hugona od świętego Wiktora, który powiada: że 
każde drzewo poznaje się i ocenia z owocu jakie wy
daje ; jeśli więc Baranek był zawsze bez zmazy, i Ma
tka Jego była zawsze nieskalaną °). Dlatego tenże autor 
tak pozdrawia Maryą: O ! Godna Godnego, to jest 
o! godna Matko tak godnego Syna! — przez co 

1) Pro fe^. B. M. ser. 4. — 2) De inc. p. 2. rt. 3.—Ser. de B. M. 
4) DQ Ii. V. sec. 2. — £*) Cusa. Excit. 1. S, — 7) De verbo. 
iuc. c. 3. 
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chce on wyrazić, że żadna inna matka prócz Maryi, 
nie była godną stać się Matką takiego Syna, i że 
nikt inny tylko Pan Jezus godnym był takiej matki. 
I przydaje: O! Matko najśliczniejsza Syna najśli-
czniejszego, Matko najszczytniejsza Syna Najwyż
szego ; słowem Matko Boga j ) ! Powtórzmy przeto 
za świętym Ildefonsem : Karmij piersią Twoją Stwórcę 
Twego; karmij Tego, który Cię zdziałał i tak prze
czystą i przenajświętszą uczynił, żeby mógł z Ciebie 
naturę ludzką przyjąć 2). 

III. 
Jeśli ze wszech miar wypadało, aby Ojciec przed

wieczny uchował Maryą od grzechu jako Córkę Swoją, 
i jeśli podobnież ze wszech miar należało sie, aby to 
Syn Boży uczynił dla Niej jako Matki Swojej , wy
padało także, aby Bóg Duch-Święty uchował Ją od 
wszelkiej zmazy, jako Oblubienicę Swoją. 

Jedynie Marya, powiada święty Augustyn, zasłużyła 
Sobie na nazwę Matki i Oblubienicy Boga s) . Święty 
Anzelm twierdzi stanowczo, że Duch-Święty cieleśnie 
(corporaliter) wstąpił w Maryą, i że przez szczególną 
łaskę którą Ją obdarzył wynosząc nad wszystkie 
stworzenia, spoczął w Niej, i przez to tę wybraną 
Oblubienicę Swoją uczynił Królową nieba i ziemi 4). 
Powiada że Duch-Boży zstąpił na Nią c ie leśn ie , a to 
co do następstw jakie spowodowało; gdyż przychodził 
ukształtować z Jej niepokalanego ciała, niepoka
lane ciało Jezusa, jak Jej te oznajmił Archanioł: 
Duch Święty zstąpi na Cię5). 1 dlategoto, powiada 

1) De Ass. ser. 3.— 2) De Nativ. E . V. ser. V. — 3) Jer. 20. 8,— 
4) De excel. V. c. 4. — 5) Łuk. 1. 35. 
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święty Tomasz, nazwaną jest Świątynią Pańską, 
Przybytkiem Ducha-Świętego l). 

Wszak gdyby jaki biegły malarz mógł mieć mał
żonkę nadobną lub mniej nadobną, a to według 
obrazu jakibjr sam wyrysował, pewnie starałby się 
wizerunek takowy uczynić o ile tylko można najpię
kniejszym. Któżby przeto mógł utrzymywać, żeby 
Bóg Dnch-Święty inaczej postąpił z Maryą, i żeby 
Sam mogąc Sobie uczynić Oblubienicę prześliczną, 
jak to dla Niego przystawało, nie uczynił tego ? Bez 
wątpienia uczynił to, co uczynić ze wszech miar wy
padało, i co Sam oświadcza, gdy w pochwałach od
dawanych przenajświętszej Pannie powiada: Wszystka 
piękna jesteś Przyjaciółko moja, a niemasz %o Tobie 
zmazy 2). Święty Ildefons i święty Tomasz przytaczani 
przez ojca Korneliusza powiadają, że słowa te odno
szą się właściwie do Maryi, a święty Bernardyn Se-
neński 3) twierdzi wraz ze świętym Wawrzyńcem Ju-
stinianem 4)9 że głównie tyczą się one Jej niepokala
nego poczęcia, i ztąd uczony ojciec Żurdau ten ustęp 
Pisma Bożego parafrazuje w następujący sposób: 
Całaś Ty piękna jest o! Panno przenajświętsza; nie 
po części, lecz całkiem, bo nie masz w Tobie zmazy 
grzechu ani śmiertelnego, ani powszedniego, ani 
pierworodnego 5). 

Duch-Swięty toż samo wyraża, gdy ukochaną Oblu
bienicę Swoją nazywa Ogrodem zamkniętym i Zdrojem 
zawarowanym : Ogród zamieniony siostra moja Oblu
bienica , ogród zamkniony 7 zdrój zapieczętowany Ci) 
Marya była właśnie, powiada święty Sofroniusz, tym 

J) Exp. in salut. Aug. — 2) Pies. 4. 7.—3) Pro fest. B. V. ser. 4. 
4) In. Xativ IS. V. — 5) Cont. de V. M. c. 2. — 6) Pies. 4. 12. 
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O g r o d e m z a m k n i ę t y m i Z d r o j e m z a p i e 
c z ę t o w a n y m , gdyż wróg nie dostał się nigdy do 
Niej, aby Jej szkodę jakową wyrządzić; wszelkie jego 
zasadzki przemódz Jej nie mogły, i pozostała na za
wsze świętą jak co do ciała tak i co do duszy *). 
Toż samo mówi święty Bernard: Ogrodem zamknię
tym Ty jesteś o! Maryo! po którym nigdy grzech 
nie mógł plądrować 2). t 

Wiemy, że boski Oblubieniec Maryi umiłował Ją 
nad wszystkich Świętych i wszystkich Aniołów razem 
wziętych, jak to twierdzi Suarez 3) wraz ze świętym 
Wawrzyńcem Justinianem i innymi autorami; umiło
wał Ją od samego początku i świętością wyniósł nad 
wszystkie stworzenia, co oświadcza Król-Prorok: Fun
damenta jego na górach świętych; miłuje. Pan bramy 
Syonu nad wszystkie przybytki JaJcóba.. . człowiek. 
i człowiek naradził sie w niej, a Sara Joc Najwyższy 
ugruntował*). A wszystkie te słowa znaczą, że Ma-
rya była świętą od pierwszej chwili Swego poczęcia, 
co Duch-Swięty i na innem miejscu oświadcza, gdy 
mówi do Niej: Wiele córek zebrało bogactwa, Tyś 
przewyższyła wszystkie 5). Jeśli więc ta najwyższa Pani 
i Królowa nieba i świata nie ustępuje żadnej istocie 
stworzonej co do bogactw łaski, posiadała przeto nie
winność pierworodną, gdyż takową posiadali Adam, 
Ewa i Aniołowie. Młodziutkich dziewic nie masz liczby, 
lecz jedna jest Gołąbka moja, doskonała moja, (a w He
brajskim tekście n i e n a r u s z o n a , n i e s k a 1 a>n a 
m o j a ) , jedynaczka jest Matki swojejc). Wszystkie 
dusze wierne, święte, są córkami łaski; lecz z pomię-

3) D e Ass . — 2) Depr . ad . glo. V. — 8) D e Inc . p . 2. z 19. — 
4; Ps . 86. 1. — 5) P rzyp . 31 . 20. — 0) P i e s . 6. 7. 
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dzy nich Marya jest G o ł ą b k ą najbielszą, bez ska
zy grzechu pierworodnego, D o s k o n a ł ą , bo niepo
kalaną od poczęcia Swego, J e d y n a c z k ą , bo je
dyną poczętą w stanie łaski. 

Z tegoto powodu, nawet zanim stała się Matką 
Boga, Anioł zastaje ją już pełną łaski i tak pozdra
wia : JBadź pozdrowiona łuski Pełna, przez co oznaj
mia nam, powiada święty Sofroniusz, że innym Świę
tym łaska udzieloną bywa w mierze pewnej", a Maryi 
udzieloną została w całej pełni l). Tak dalece że, jak 
przydaje tu święty Tomasz, ta pełność łaski uświę
ciła nietylko Jej duszę, lecz i ciało Jej ogarnęła aż 
w takim stopniu, żeby tem ciałćin Swojem poczęła 
Boga *2). Wszystko zaś to zbiega sin na dowiedzenie, 
że Marya została zbogacaną łaską Duch a-Świętego 
od pierwszej chwili Swego poczęcia, jak to w tych 
słowach wyraża Piotr Celhusz: Wnet znalazła się 
w Niej pełność łaski, gdyż od pierwszej chwili Jej 
pocięcia, już wszystkie dary Ducha-Swiętego, cała 
łaska Bóstwa zlała sio na Nią 3). I z tój to przyczyny 
święty Piotr Damian powiada: że ponieważ Pan Bóg 
wybrał Ją i przeznaczył dla Siebie na Matkę , tedy 
Duch-Swięty, że się tak wyrażę, porwał Ją Sobie 
niezwłocznie 4 ) , aby Ją posiąść w całej nieskazitel
ności. I użyty tu wyraz p o r w a ł bardzo właściwie 
wyraża pośpiech Ducha-Swiętego uprzedzającego Lu
cyfera, żeby Marya, jako godna Oblubienica Boga, nie 
podpadła pod jego władze. 

Dla rozszerzenia chwały tego największego przywi
leju Maryi wiadomo, że spodobało się Panu Bogu od 

1) D e s . A S P . — 2) E x p . in Saint . Ang. — 3) Dc Pan . c. 12 — 
4) l>e Anmmtia l . 
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pewnego czasu niezliczone czynić cuda za pośredni
ctwem wizerunków niepokalanie poczętej przenajświę
tszej Panny. Mógłbym wiele przytoczyć takich, do 
których za narzędzie raczył Pan Bóg użyć ojców naszego 
pokornego Zgromadzenia 2 ) ; lecz ograniczę się na 
dwóch następujących, zaprawdę uderzających. 

P r z y k ł a d . 
Do jednego z klasztorów naszych w królestwie Ne-

apolitańskiem, przyszła pewna kobieta z ubolewa
niem, że mąż jej od kilku lat nie był u spowiedzi i że 
już sama nie wiejakimby sposobem skłonić go do speł
nienia tego obowiązku; ile razy bowiem wspomniała 
mu o tern, najgorzej się z nią obchodził. Jeden 
z księży doradził jej, aby mu dała obrazek przenajświę
tszej Panny niepokalanie poczętej. "Wieczorem tedy 
znowu namawiała go aby poszedł do spowiedzi; 
a gdy według zwyczaju ofuknął się ostro, dała mu 
obrazek. Skoro go wziął, rzekł do żony: „Kiedyż 
chcesz, żebym się wyspowiadał; gotów jestem to 
uczynić". Zona rozpłakała się z radości widząc tak 
nagłą a tak pożądaną w mężu zmianę. Nazajutrz 
człowiek ten przyszedł do naszego kościoła, i spotkaw-
szy tego właśnie ojca, .który jego żonie doradził da
nie mu obrazka, prosił aby poszedł do konfesyonału 
dla wysłuchania go spowiedzi, oświadczając że już 
od lat dwudziestu ośmiu nie przystępował do Sakra
mentów świętych. „A cóż cię skłoniło do tego, |eby 
dziś się spowiadać?" spytał go ten kapłan. „Ojcze 
mój, odrzekł, byłem zatwardziałym grzesznikiem, lecz 
wczoraj wieczór, kiedy żona dała mi obrazek Matki 
Bożej, taką zaraz uczułem zmianę, że każda chwila 
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nocy wydała mi się długą jak rok cały, gdyż niecier
pliwie wyglądałem dnia, żeby pójść do spowiedzi". 
Wyspowiadał się z wielką skruchą, poprawił się zu
pełnie i odtąd już często, a przed tym samym księ
dzem się spowiadywał. 

W innej okolicy, w dyecezyi Salermitauskiej, pod
czas odbywanej tam przez nas missyi, był człowiek 

r* zawzięcie zagniewany na sąsiada który go obraził. 
Gdy jeden z ojców naszych upominał go aby prze
baczył, odrzekł: „Ojcze, czyście mnie kiedy widzieli 
na której z nauk missyjnych? wszak nie. I nie by
wam na nich właśnie dlatego, że ten gniew chowam 
w sercu; wiem że będę potępiony; ale niech się dzieje 
co chce, muszę się pomścić." Ojciec missyonarz do
kładał wszelkiego starania aby go nawrócić, lecz wi 
dząc że wszystko było napróżno, w końcu rzekł do 
niego: „Weź ten obrazek Matki Bożej." Lecz grze
sznik zrazu odpowiedział: „A do czegóż się ten obra
zek przyda?" Jednak wziął go, i niezwłocznie, jakby 
się nigdy był o to nie spierał, powiedział raissyonarzowi: 
„Mój ojcze; wszak idzie tylko oto żebymprzebaczył? 
otóż gotów jestem to uczynić." Na pojednanie się 
tedy powaśnionych wyznaczono dzień następny; ale 
przez czas ten zmienił człowiek o którym mowa swoje 
postanowienie, i oświadczył że nie ustąpi. Wtedy ka
płan podał mu drugi obrazek. Zrazu nie chciał go 
przyjąć, lecz w końcu dał się do tego nakłonić: I cóż! 
zaledwie go wziął do ręki zawołał niezwłocznie: 
„Chodźmy co prędzej; chcę się pojednać; gdzie jest 
wróg mój?" Jakoż, pojednał się z nim najserdeczniej 
poczem poszedł do spowiedzi. 
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M O D L I T W A . 
0 ! niepokalana Pani moja; raduję sir* z tego żeś 

obdarzona tak nieskalaną czystością. Składam dzięki 
Twojemu i mojemu Stwórcy, i stanowię sobie czynić 
to zawsze, ze Cię uchował od wszelkiej skazy grze-
chowej, w to bowiem mocno wierzę, i gdyby tego po
trzeba zachodziła, w obronie Twojego największego 
i szczególnego przywileju Niepokalanego Poczęcia, 
gotów jestem życie moje oddać. Pragnę aby wszyscy 
czcili Cię uznając tą Zorzą świetną którą zawsze jaśnieje 
światłością Bożą; tą Arką zbawienia, która uchowaną zo
stała od powszechnego potopu grzechowcgo; tą Gołąbką 
przeczystą a bez najmniejszej skazy, jaką Cię nazwałTwój 
boski Oblubieniec, tym ogrodem zamkniętym, który 
jest rozkoszą Boga; tym Zdrojem zapieczętowaliym, 
do którego nigdy wróg piekielny nie mógł się dostać by 
w nim zamącić przeźroczystą wodo, i nakoniec tą śli
czną Lilią pomiędzy cierniami, jaką Ty jesteś, gdyż 
zrodzona pomiędzy dziećmi Adamowemi rodzącymi 
się ze skazą grzechu i w stanie nienawiści u Boga, 
przyszłaś na świat przeczystą, zawsze w zgodzie ze 
Stwórcą Twoim i zawsze Mu miłą i drogą. Dozwól 
więc abym i ja Cię chwalił jak Sam Bóg Twój Cię chwalił, 
mówiąc do Ciebie: Wszystka jssteś pirkna, przyjaciółka 
moja anie masz w Tobie zmazy l). Gołąbko przeczysta, 
bielutka, śliczniutka, zawsze miła Bogu! Oljakoześpię
kna Przyjaciółko moja, o! jakoześ pięknal -). O! Panno 
niepokalana, najmilsza i najdroższa Maryo! Ty któraś 
tak piękną w oczach Pana Twego; nie wzdragaj się 
wejrzeć litościwie na obrzydliwe rany duszy mojej: 
spojrzyj na mnie, ulituj się nademną i zlecz mnie. 

1) Pies. 4. 7. — 2) Tamie 4. 1. 
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O! przecudny M a g n e s i e serc ludzkich! przyciągnij 
i moje nędzne serce. Ty któraś od pierwszej chwili 
Twego życia, okazała się piękną i nieskalaną przed 
Bogiem, zmiłuj się nademną, którym nietylko zrodzony 
w grzechu, lecz po Chrzcie świętym na nowo skala
łem duszę moją. Ten Bóg który Cię wybrał na Córkę, 
Matkę i Oblubienicę Swoją, i dlatego uchowTał od 
wszelkiej zmazy i umiłował nad wszystkie stworzenia, 
czyż mógłby Ci odmówić czego? O! Panno niepoka
lana, do Ciebie należy zbawić mnie, powtórzę za świę
tym Filipem Nereuszem; spraw abym zawsze miał 
Cię w pamięci wyrytą i Sama nie zapominaj o mnie. 
Wydaje mi się jakbym jeszcze tysiąc lat miał do prze
bycia na tej ziemi, tak mi tęskno za oglądaniem pię
kności Twojej w niebie, aby Cię lepiej chwalić i jaz 
więcej nie obrażać, o! Maryo, Matko moja, Pani 
moja, Ukochanie moje, śliczniutka, milutka, czyściutka, 
cała niepokalana. Amen. 

II NAUKA. % 

O Narodzeniu Maryi Panny. 
8 Września. 

Marya narodziła się święta i wielka Szcieta, gdyż wielka 
była łasica która Ją Pan Bóg zbogacił od początku i wielka 
była wierność z jaka niezwłocznie odpowiadała tćj łasce, 

Ludzie mają zwyczaj świetnie i radośnie obchodzić 
dzień urodzin swych dzieci; lecz powinniby raczej ob
jawiać wtedy smutek i żałobę, zastanawiając się nad 
tern, że te biedne istoty przychodzą na świat nietylko 

20 
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pozbawione zasługi i rozumu, lecz nadto zatrute 
grzechem, dziećmi gniewu, i jako takie skazane na cier
pienia i na śmierć nawet. Zaś ze wszech miar wypada, 
aby przy narodzeniu Maryi wesele i chwała Jej brzmiały 
w niebie i na ziemi, gdyż przychodząc na świat ten, 
chociaż malutka wiekiem, wielką była cnotą i zasługą: 
narodziła się świętą i wielką Świętą. Aby pojąć sto
pień świętości, w jakim przyszła na świat ta błogo
sławiona Dziewica, rozważać będziemy najprzód, jak 
wielką bjrła pierwsza łaska którą Ją Pan Bóg uboga
cił; powtóre, jak była wielką wierność z jaką niezwło
cznie odpowiadała tej łasce. 

I. 
Najprzód tedy co do pierwszego: niewątpliwem 

jest że Marya była najpiękniejszą duszą jaką Pan 
Bóg stworzył; owszem, po Słowie wcielonem była naj-
wznioślejszem i naj cudniej szem Wszechmocnego Boga 
dziełem, a dziełem jak sie wyraża święty Piotr Damian, 
które Sam Stwórca tylko przewyższa *). To też łaska 
Boska zstąpiła na Maryą nie kropla po kropli jak 
na innych Świętych, lecz według przepowiedni Dawida: 
Jako deszcz na runo 2). I dusza Maryi pochłonęła 
w Siebie, powiada święty Tomasz, całą obfitość łask 
nie uraniając ani najmniejszej kropelki 3), tak dalece 
że nią przepełnioną została, jak to Sama wyraża przez 
usta Eklaziastyka: W pełności Świętych, zadzierzenie 
Moje *), które to słowa święty Bonawentura tak wy
kłada: Posiadała w pełności wszystko to, co inni 
Świeci posiadają w części 6). Święty Wincenty Fera-

1) lh Kativ. B. V. ser. 1. — 2) Ps. 71. 9- — 4) Caten aur. Iii 
Luc. 1. 47. — 4 Ekli. 24. 19. —) 5 De B. V- ser. 3. 
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riusz, mówiąc o świętości Maryi przed Jej wyjściem 
na świat, powiada, że świętszą była od wsz3rstkich 
Świętych i wszystkich Aniołów l). 

Łaska jaką otrzymała Marya, przewyższa nietylko 
łaski odebrane przez każdego Świętego w szczególno
ści, lecz łaski wszystkich Świętych i wszystkich Anio
łów razem wziętych, jak tego dowodzi bardzo uczenie 
ojciec Franciszek Pepe Towarzystwa Jezusowego, 
w pięknem dziele swojem o S z c z y t n o ś c i J e z u s a 
i M a r y i . Twierdzi on stanowczo że zdanie takowe, 
tak dla naszej Pani niebieskiej zaszczytne, jest dziś 
powszechnie przyjetem i poczytywanem za niewątpliwe 
przez tegoczesnych teologów, jako to: Kartagenę, 
Suareza, Spinellę, Eekupito, Guerra i wielu innych, 
którzy o tern pisali wyłącznie, czego dawniejsi nie 
czynili. Powiada on prócz tego, że Matka Boża wy
słała ojca Marcina Gutiereza z podziękowaniem od 
Niej ojcu Suarezowi, że tak trafnie bronił tego zda
nia, które według świadectwa ojca Segnierego w jego 
dziele P o b o ż n y s ł u g a M a r y i , było później je
dnogłośnie poparte przez teologiczną szkołę Sala-
mancką. 

Owóż, jeśli jest to zdaniem powszechnern i nie
wątpliwem , należy z tego zawnioskować, że Marya od 
pierwszćj chwili Swego Niepokalanego Poczęcia, otrzy
mała łaskę wyższą nad łaski wszystkich Świętych 
i wszystkich Aniołów razem wziętych. Ojciec Suarez 2) 
utrzymuje to najwyraźniej, a ojcowie Spinelli 3) Ee
kupito 4) i Kolombier 5) podzielają toż zdanie. Lecz 
oprócz powagi najznakomitszych teologów, dwa na-

1) De Nati6 B. M. ser.—2) De Inc. p . 2. d. 4 . - 3 ) M. Deip. c. 4. 
4) Sig praedi. 3. — 5) Imm. Conc. ser. 1. 

20* 
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stępujące powody są same przez się najdostateczniej 
przekonywującymi, 

I. Pierwszy: że Marya wybraną była przez Boga 
na Matkę Słowa przedwiecznego; a ztąd wielebny 
Dyonizy Kartuz *), powiada że ta w szczególny spo
sób uprzywiliowana Dziewica, zostawszy umieszczoną 
w rzędzie wyższym nad wszystkie stworzenia, gdyż 
godność Matki Boga należy niejako, według ojca 
Suareza2), do porządku zjenoczenia h y p o s t a t y -
c z n e g o , (to jest ma ścisły związek z tajemnicą 
Wcielenia) więc musiała ona otrzymać, od pierwszej 
chwili Swojego istnienia, dary wyższego stopnia, bez 
porównania znakomitsze od darów udzielonych innym 
ittotom stworzonym. Jakoż wątpić nie można, że gdy 
postanowionym zostało w wyrokach Boskich, że Słowo 
przedwieczne stać się ma człowiekiem, Matka z któ
rej miało przywdziać naturę ludzką, zaraz wtedy przy
gotowaną Mu została. Owoż, święty Tomasz naucza, 
że Pan Bóg udziela każdemu łaski odpowiednćj do 
godności do jakiej go przeznacza 3). A to zgadza się 
z tern co mówi święty Paweł: który Ui uczynił nas, 
godnymi sługami Nowego testamentu4), przez co on 
daje do zrozumienia, że Apostołowie otrzymali od 
Boga dary odpowiednie ważności posłannictwa do 
którego powołanymi zostali. Święty Bernardyn Seneti-
ski przydaje, że skoro jest kto przeznaczonym przez 
Opatrzność boską do jakowego stanu, otrzymuje nie-
tylko usposobienie przez stan ten wymagane, lecz 
oraz i dary aby takowy zawód z właściwą mu godno
ścią dokonywał 5). Gdy tedy przenajświętsza Panna 

1) De laud, V. 1. 1. 3 . - 2 ) De Inc. p .2 . dit. 1.—3) P .3 . 8. 27. a 5. 
4) II Kor. 3. fi. — 5) Pro Fest. V. M- ser. 10. 
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wybraną została na Matkę Boga, wypadało ze wszech 
miar aby Ją Stwórca przyozdobił, od pierwszej chwili, 
łaską niezmierną i szczytniejszego rzędu od tych 
jakie otrzymali wszyscy inni ludzie i wszyscy Anio
łowie, gdyż łaska ta powinna była odpowiadać nie
zrównanej i najszczytniejszej jaka być może godno
ści do której Ją Pan Bóg wynosił. Wszyscy też teo
logowie, wraz ze świętym Tomaszem utrzymują jako 
rzecz niewątpliwą, że: ponieważ przenajświętsza 
Panna wybraną została na Matkę Boga, więc wątpić 
nie można, iż Pan Bóg, łaską Swoją uczynił Ją 
zdolną do tego. Tak dalece, że jak przydaje tenże 
Święty, Marya obdarzoną została świętością tak do
skonałą, że stała się zdolną tak niezrównanej go
dności l). 

Ten święty Doktor powiedział już poprzednio, że 
Marya nazwaną została P e ł n ą ł a s k i , ale nie w od
noszeniu tego do samej łaski; gdyż nie posiadała jej 
w jak tylko być może najwyższym stopniu. Jak po
dobnież, powiada on także, łaska uświęcająca wSa-
mymże Panu Jezusie nie była najmożliwiej najwyższą 
w tern znaczeniu, żeby wszechmocność Boska nie 
mogła już wcale zrobić ją jeszcze większą, chociaż 
odpowiadała najzupełniej celowi do którego Mądrość 
Boska przeznaczała człowieczeństwo Zbawiciela 2). 
Według bowiem nauki Doktora anielskiego, moc Bo
ska jest tak wielką, że bezustannie może zwiększać 
dary swoje, i lubo w istocie stworzonej, naturalna mo
żność przyjmowania darów niebieskich jest ograni
czoną, a ztąd ona może zostać zapełnioną całkowicie, 
atoli ponieważ możność takowa ulegania woli Bożej 

1) P. 3. 7. 27. a. 4—5. — 2) P . 3- 9. 7. a. 12. 
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jest nieograniczoną, więc Pan Bóg może ciągle przy
dawać do tego co już dał stworzeniu Swojemu, czy
niąc je coraz zdolniejszem do przyjmowania więcej 1). 
Wracając tedy do naszego przedmiotu, święty Tomasz 
powiada, że przenajświętsza Panna nazwaną została 
P e ł n ą ł a s k i , nie w odnoszeniu do łaski, lecz co 
do Niejże samej, gdyż otrzymała łaski niezmierne, do
stateczne i odpowiednie jej niezmiernej" godności, tak 
dalece że te łaski uzdolniły Ją do stania się Matką 
Boga 2). Z tej zasady wychodząc, Benedykt Fernandez 
powiada: Godność przeto Macierzyństwa Boskiego, 
jest miarą, według której należy oceniać jakie dary 
niebieskie przenajświętszej Dziewicy udzielonymi zo
stały. 

Słusznie powiedział Dawid, że podwaliny Miasta 
Bożego umieszczone być powinny na szczycie gór: 
Fundamenta Jego na górach Świętych, to jest że 
Marya musiała być wywyższona w świętości i to od 
pierwszej chwili życia, nad wszystkich Świętych, uwa
żając ich już nawet wtedy kiedy doszli do najwyższego 
stopnia swojej doskonałości, gdyż w miłości Stwórcy 
Ona pierwsze zajmowała miejsce: Miłuje Pan Bóg 
bramy Syonu, nad tuszystkie przybytki Jakóbowe. 
I sam Król Prorok wskazuje tego powód, a ten był 
że Słowo przedwieczne miało stać się człowiekiem 
w Jej dziewicznem łonie: Człowiek narodził się w Niep). 
Wypadało przeto koniecznie, aby Marya otrzymała, 
od pierwszej chwili Swojego istnienia łaskę odpowiednią 
do godności Macierzyństwa Boskiego. 

Prorok Izajasz toż samo dawał do zrozumienia, 
gdy powiedział: / będzie w ostateczne dni przygoto-

1) D e Ver. D e v . 2 9 . a. 3 . ad, 3 . - 2 ) P . 3. 9. 7. a . 10.—3) Ps . 73. 1. 
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wana góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wy
wyższy sie nad pogórkit a popłyną do Niej tuszyscy 
narodowie *), dla dostąpienia miłosierdzia Boskiego. 
W tej górze, wznoszącej się nad wszystkiemi innemi, 
święty Grzegorz każe nam upatrywać przenajświętszą 
Pannę wyższą nad wszystkich Świętych. Była góra 
na wierzchołku gór, powiada on, bo Marya przewyż
sza wszystkich Świętych 2). A święty Jan Damasceń
ski, stosując podobnież do Niej j"eden z wierszy Psal
misty, powiada że jest Ona górą, którą spodobało się 
Bogn obrać Sobie za mieszkanie: Góra na której 
sie Bogu podoba mieszkać3). 

Z tegoż-to samego powodu, Marya nazwana zo
stała C y p r y s e m z góry S y o n u . Była także na
zwaną C e d r e m , a Cedrem L i b a n u ; D r z e w e m 
0 1 i w n e m, a drzewem odznaczającem się p i ę k n o 
ś c i ą 4). Powiedziano o Niej że jest J a ś n i e j ą c ą , 
a jaśniejącą j a k s ł o ń c e 5 ) , gdyż, według uwagi 
świętego Piotra Damiana, jak słońce przewyższa ja
snością swoją wszystkie gwiazdy, i zagłusza je do 
tego stopnia że gdy ono świeci zdaje się jakby ich 
wcale nie było, tak podobnież Dziewica Matka prze
wyższa w zasługach cały dwór niebieski(i). Nares/xie 
mówi podobnież święty Bernard, Maryi świętość tak 
była szczytną, że nie przystawało Bogn mieć kogo 
innego jak Maryą za Matkę i nie przystawano Maryi 
mieć synem kogo innego jak Boga 7). 

JL Drogi powód z którego zawnioskować należy 
że Marya przewyższała w świętości wszystkich Świę
tych razem wziętych, a to od pierwszej cliAvili Swego 

1) I z 2- 2. — 2) In 1. Reg . 1. — 3( P.s. (J7. 17. — 4) Ekl i . 24. 17. 
.5) P i e s . G. 9. — Cj hi ARS. — 7) I n ASK. ser. 4. 
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poczęcia, opiera się na wzniosłem posłannictwie P o-
ś r e d n i c z k i ludzi, którem przyobleczoną została 
od początku; do tego bowiem potrzeba było, aby po
siadała od pierwszej chwili swego istnienia zasób łask 
nierównie obfitszy jak wszyscy ludzie razem wzięci. 

Wiadomo jak dalece Ojcowie świeci i teologowie 
jednozgodnie przyznają Maryi tytuł P o ś r e d n i c z k i , 
z powodu że otrzymała przemożnym wstawieniem się 
Swojem i na mocy zasług względnie odpowiednich 
(merita de congruo) zbawienie dla całego rodu ludz
kiego, sprowadzając na świat zatracony niewymowne 
dobrodziejstwo odkupienia. Powiedzieliśmy zaś: na 
mocy zasług odpowiednich w z g l ę d n i e , gdyż Sam 
Pan Jezus tylko jest naszym Pośrednikiem drogą 
sprawiedliwości na mocy zasług n a j z u p e ł n i e j 
odpowiednich (de condigno) zaofiarowawszy zasługi 
Swoje Ojcu przedwiecznemu, który je przyjął za na
sze zbawienie. Co do Maryi, jest Ona Pośredniczką 
drogą łaski, drogą tylko wstawnictwa, na mocy za
sług względnie odpowiednich, ofiarując Punu Bogu, 
(jak to utrzymują teologowie wraz z świętym Bona
wenturą), zasługi Swoje za zbawienie wszystkich lu
dzi, a które to zasługi Pan Bóg przyjmuje z łaski 
Swojej, razem z zasługami Pana Jezusa. Dlatego po
wiada Arnold Karnutański, że Marya współdziałała 
z Chrystusem Panem w sprawie naszego zbawienia *), 
a Kyszard od świętego Wiktora, że pożądała, wypra
szała, i otrzymała a nawet spowodowała zbawienie 
wszystkich ludzi 2), a ztąd wszelkie dobro, wszelki 
dar niebieski prowadzący do życia wiecznego jaki 

1) De laud B. 51. — 2) i m m o s a l u s o m n i u m p e r I p s a m 
f a c t a ee t . In Canti. c. 16. 
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Święty każdy otrzymał od Boga, udzielonym mu zo
stał za pośrednictwem Maryi. 

I to właśnie daje do zrozumienia Kościół święty, 
gdy w obrzędach swoich w uroczystości Matki Bożej 
stosuje do Mej następujące ustępy z Pisma Bożego: 
We mnie wszelka łaska drogi i prawdy. Powiada 
D r o g i , gdyż przez ręce to Maryi dostają się nam 
wszelkie łaski w d r o d z e życia naszego na tej ziemi; 
P r a w d y , gdyż przez Maryą-to dane nam zostało 
światło P r a w d y odwiecznej. We Mnie wszystka na
dzieja Żywota i cnoty. Żywota , gdyż przez Marya spo
dziewamy się otrzymać ż y c i e łaski na ziemi i ż y-
c i e w chwale niebieskiej, C n o t y , gdyż przez Ma
ryą-to dostępujemy c n ó t teologicznych, które są za-
sadniczemi cnotami Świętych. Marya pośrednictwem 
Swojem, otrzymuje dla sług Swoich dar miłowania 
Boga, świętej bojaźni, światła niebieskiego i świętej 
ufności: Jam Matka nadobnej miłości, i bogobojności, 
i uznania i nadziei świętej j). Z tego święty Bernard 
wyprowadza wniosek, że, według nauki Kościoła, 
Marya jest Wynalazczynią łaski, Pośredniczką zba
wienia, Odnowicielką świata. I przydaje tenże Święty: 
Tak mi śpiewa o Niej Kościół, tak i mnie śpiewać 
o Nićj nauczył 2). 

Święty Sofroniusz Patryarcha Aleksandryjski twier
dzi, że Archanioł Gabryel dlatego nazwał Maryą ła
ski P e ł n ą : Bądź pozdrowiona łaski pełna, że łaska 
udzielona Jej została w pełności, kiedy inni Świeci 
otrzymują takową tylko w pewnej mierze 3). I stało 
się to z tego powoda, według świętego Bazylego Se-
lecyjskiego, żeby Marya była Pośredniczką miedzy 

1) Eklj. 24. 24. — 2) Epis. 174. — 3) De Ass. 
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Bogiem a ludźmi *). Bez takowej bowiem pełności 
łaski, powiada święty Wawrzyniec Justynian, jakżeby 
mogła być Schodami do raju, Obronicielką świata 
i najrzeczywistszą Pośredniczką pomiędzy ludźmi 
a Bogiem 2). 

Drugi więc powód który tu wyłuszczyliśmy jest 
oczywistym. Gdy Marya, jako przeznaczona na matkę 
Odkupiciela świata, od pierwszej chwili Swego istnie
nia przyobleczoną została posłannictwem Pośredniczki 
wszystkich ludzi, a przez to i wszystkich Świętych, 
potrzeba było, aby także od pierwszej chwili Swego 
istnienia otrzymała więcej łask aniżeli takowej mieli 
wszyscy Święci, za którymi miała pośredniczyć. Co 
jeszcze lepiej wyjaśnię: Ponieważ pośrednictwo Ma
ryi miało wszystkich ludzi uczynić miłymi Bogu, po
trzeba było koniecznie, aby Sama była świętszą i mil
szą Bogu, aniżeli wszyscy ludzie razem wzięci. Ina
czej, jakżeby mogła wstawiać się za wszystkimi? Aby 
pośrednik mógł otrzymać od panującego łaskę dla 
jego poddanych, potrzeba koniecznie, aby od tegoż 
monarchy był więcej nad innych miłowanym. Mogła 
Marya, powiada święty Anzelm, stać się godną Na-
prawicielką świata zepsutego, gdyż była najczystszą 
i najświętszą z istot stworzonych 3). 

Marya tedy jest Pośredniczką ludzi, lecz zapytasz, 
jakże może być nazwaną Pośredniczką Aniołów? — 
Wielu teologów utrzymuje, że Pan Jezus wysłużył 
łaskę wytrwałości nawet i Aniołom; a ztąd jak On 
stał, się dla nich Pośrednikiem de condigno, to jest 
w drodze sprawiedliwości, tak Maryą można nazwać 
ich Pośredniczką de congruo, to jest drogą łaski, mo-

1) In Anunt. — 2) De Ass. — 3) De excell. V- c. 9. 
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dlitwami Swojemi przyspieszającą przyjście Odkupi
ciela. Co najmniej zaś zasługując de congruo na sta
nie się Matką Zbawiciela, otrzymała Ona dla Aniołów 
zapełnienie próżni uczynionćj w ich szeregach przez 
upadek szatanów: co najmniej wiec. tym sposobem 
przymnożyła im chwały. Z tego też powodu Byszard 
od świętego Wiktora twierdzi, że przenajświętsza ta 
Dziewica pojednała z Bogiem cały ród ludzki i na
prawiła szkody przez Aniołów przez bunt ich ponie
sione l). Którą-to myśl już wprzódy wyraził święty 
Anzelm, pisząc: że przez przenajświętszą Pannę, 
wszystko po upadku do pierwotnego stanu przywró
conym i przyprowadzonym zostało 2). 

Zakończmy przeto wnioskiem, że Marya, już to 
jako Pośredniczka świata, już jako przeznaczona na 
Matkę Odkupiciela, otrzymała od początku Swego 
istnienia większą łaskę, jak wszyscy Święci razem 
wzięci. Cóż to więc za przecudny widok musiała 
przedstawiać i niebu i ziemi śliczna dusza tego bło
gosławionego Dziecięcia, nawet gdy jeszcze przeby
wało Ono w łonie Swojej matki! Była najmilszćm 
stworzeniem w oczach Boga, gdyż już wtedy pełna 
łaski i zasług, mogła o Sobie powiedzieć: Gdym była 
maluczka, podobałam się Najwyższemu 3) . Była przy-
tem ze wszystkich istot stworzonych jakie do tej 
pory pojawiły się na ziemi, najpełniejszą miłości Bo
ga. Tak dalece, że gdyby Marya narodziła się b}rła 
zaraz po Swojem poczęciu przeczystem, już byłaby 
wyszła na świat bogatszą w zasługi i świętszą od 
wszystkich Świętych razem wziętych; wyobraźmy więc 
sobie o ile świętszą się znalazła, narodziwszy się 

1) Ekli. 24. 10. — 2) Tamże 22. — 3) Off. B. V. vesp. 
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z zasobem zasług i świętości nabytych dziewięcio* 
miesięcznem przebywaniem w łonie matki. 

II. 
Przejdźmyż teraz do drugiej uwagi, i przypatrzmy 

się z jak wielką wiernością Marya odpowiedziała nie* 
zwłocznie odebranym łaskom: 

Nie jest to mniemaniem tego lub owego pisarza 
kościelnego, lecz według słusznej uwagi jednego z rjaj-
uczeńszyc-h *), zdaniem powszechnie przyjętym, że 
Marya otrzymując w łonie swej matki łaskę uświę
cającą, otrzymała i pełność rozumu, wraz ze 
szczególnem oświeceniem niebieskiem, odpowiadają
cym łasce którą była zbogaconą. Od chwili przeto 
w której Jćj prześliczna dusza złączoną została z jej 
przeczystym ciałem, zlały się na nią wszystkie pro
mienie Boskie*j mądrości, uzdalniając Ją do dokładnego 
poznania prawd wiecznych, do doskanałego ocenienia 
czćm jest każda cnota, a zwłaszcza do jak tylko być 
może najżywszego pojęcia jaką jest dobroć Boga, ja
kie ztąd ma On prawo do naszej miłości, a głównie 
do Jej serca, z powodu darów nieocenionych którymi 
Ją przyozdobił i wyniósł nad wszystkie stworzenia, 
zachowując od zmazy grzechu pierworodnego, obda
rzając łaską niezmierną i przeznaczając na Matkę Słowa 
przedwiecznego i Królowę nieba i ziemi. 

To też Marya przejęta wdzięcznością względem 
Stwórcy Swego, wnet zaczęła, nie tracąc aui^chwili 
czasu, nabywać zasług jakie tylko nabyć mogła, nie 
pozostawiając odłogiem ten ogromny zasób łask, jaki 
Jej zwierzonym został. Kozpływając się w uczuciach 

1) O. Colombifere. 
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miłości Boga i świętej rządzy przypodobania się Mu 
jak najbardziej, od pierwszej chwili umiłowała Go 
z całej siły, wciąż ponawiając takowe akty przez 
dziewięć miesięcy poprzedzających Jej narodzenie, 
usiłując przez nie coraz ściślej jednoczyć się z Bogiem. 
Ponieważ nie miała na sobie skazy grzechu pierwo
rodnego, więc już przez to samo obcą dla Niej była 
wszelka skłonność ziemska, wszelkie ziemskie upo
dobanie, wszelka zdrożna podnieta, wszelkie rozer
wanie myśli, wszelki opór zmysłów, mogące stawić 
przeszkody w coraz wyższym Jej postępie w miłości 
Boga; owszem, wszystkie Jej zmysły współdziałały 
z Jej błogosławionego umysłu władzami ku wznosze
niu Jej duszy do Stwórcy. A tak, przecudna Jej du
sza, wolna od wszelkich przeszkód, nie ustając ani 
na chwilę, wciąż ulatywała do Boga, wciąż Go mi
łowała i wciąż w uczuciu tej miłości nabierała wzro
stu. 

Dlatego-to przenajświętsza Panna Sama porównała 
się do jaworu bujnie rosnącego nad brzegiem rzeki: 
Jako jawor wyniesiona jestem nad woda J). Była 
Ona tćm wspaniałćm drzewem ciągle wzrastającym, 
a zroszonćm wodami potoku łask Boskich. Także po
równała się do winnej" latorośli: Jam jako winnica 2), 
nie tylko dlatego że w oczach świata niczćm się nie 
wywyższała, jak winna latorośl nie wznosi nad inne 
drzewa, lecz że winna, latorośl nigdy nie przestaje 
wzrastać, według przysłowia łacińskiego: Vitis mdło 
fine cresdt, „winna latorośl bez końca rośnie." Inne 
drzewa jak naprzykład pomarańczowe, morwowe, gru
szkowe, dochodzą do pewnej tylko wysokości; lecz 

1) Ekli. 24, 20. — 6) Tamże 22. 
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winna latorośl wciąż wzrasta i przedłuża się na równi 
z drzewem chociażby najwyższym po którćm pnie się 
w górę. Tak przenajświętsza Panna wciąż w dosko
nałości nabierała wzrostu, podobna do winnej lato
rośli pełnej żywotnych soków, i ztąd święty Grzegorz 
pozdrawia Ją mówiąc: Witaj winna Latorośli wciąż 
rosnąca J); i zawsze zjednoczoną była z Bogiem 
Swoim na którym jedynie się opierała, jak o tern 
mówi Duch-Święty do Niej właśnie te słowa stosując: 
Któraz-to jest która wstępuje % puszczy, opływająca 
rozkoszami, podparłszy sie Miłego Swego f 2), który 
to ustęp Pisma Bożego tak wykłada święty Ambroży: 
Marya jest Tą w s t ę p u j ą c ą z p u s z c z y , p o d 
p a r ł s z y s i ę M i ł e g o S w e g o , bo jest najściślej 
zjednoczoną że Słowem Bożem, jak winna latorośl 
pnąca się po Wysokiem drzewie 3). 

Wielu największej powagi teologów utrzymuje, 
że dusza posiadająca pewien stopień cnoty 4), czyni 
zawsze akty co do ich wytężenia równe stopniowi cnoty 
którą posiada, ile razy wiernie współdziała, wiernie od
powiada łasce posiłkowej, którą po kolei otrzymuje od 
Boga; z czego wynika że za każdą rażą nabywa nowćj za
sługi wyrównywaj ącćj zasobowi zasług już przez nią 
nabytych, przez co się zasób ten podwaja. Takowe 
przymnażanie sobie zasług, powiadają ciż teologowie, 
dostępnern było Aniołom przed ich utwierdzeniem 
w łasce; a gdy było to udziałem Aniołów, jakżeby 
odmówionem zostało Matce Bożćj, na czas gdv, Ona 
żyła na ziemi, a zwłaszcza na porę o której mowa, 

1) In Annuntia hom 1.—2) Pjeś. 8. 5. —3) De Tsaa. et S.—4) ha 
b i t u s y i r t u t i s . 

319 
to jest gdy zostawała w łonie Matki, przez którą to 
porę wierność Jej" w odpowiadaniu łasce, bezwątpienia 
przewyższała wierność co do tego Aniołów? Tak tedy 
Marya, przez cały ten czas, co chwila zdwajała tę 
najwyższą łaskę jaką otrzymała przy istnieniu; gdyż 
odpowiadając jej z całej siły i w sposób najdoskonal
szy przez każdy akt spełniony, przymnażała wskutek 
tego zasługi Swoje co chwila; tak dalece, że jeśli 
w pierwszej chwili posiadała tysiące stopni łaski, 
w drugiój nabyła już takowej dwa tysiące, cztery ty
siące, w trzeciej, ośm tysięcy w czwartej, szesnaście 
tysięcy w piątej, trzydzieści dwa tysiące w szóstej... 
I otóż dopierośmy w szóstćj chwili, lecz pomnóżże to 
w ten sposób przez dzień cały, pomnóż przez dzie
sięć miesięcy, i miarkuj jakie skarby łask, zasług 
i świętości, przyniosła na świat Marya gdy się naro
dziła. 

Weselmy sie przeto z toin najdroższem Dziecię
ciem, które rodzi się tak świętćrn, tak miłćm Bogu 
i tak pełnćni łaski; i weselmy się nietylko przez wzgląd 
na Nią, lecz i przez wzgląd na nas, gdyż przychodzi 
Ono na świat pełne łaski, nie tylko na Swoją chwałę, 
lecz i dla naszego dobra. Święty Tomasz robi uwagę, 
że przenajświętszej Panny świętość była troistego 
rodzaju: najprzód była Ona pełną łaski na duszy. 
tak że śliczna dusza Jej od pierwszej" chwili była cał-
kióm Bożą; po wtóre, była pełną łaski co do ciała, 
tak że godną się stała przyoblec przeczystym ciałem 
Swojem Słowo przedwieczne; potrzecie była pełną ła
ski na nasz wspólny pożytek, aby wszyscy ludzie 
uczestniczyli z Jej" obfitości. Wielu Świętych, jak przy
daje tenże Doktór Kościoła, posiada dość łaski do tego 
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aby wraz z sobą zbawić wielu innych ludzi, ale nie 
wszystkich; a tylko Pan Jezus i Marya Panna otrzy
mali taką łaskę, że wystarcza ona na zbawienie wszy
stkich ludzi. Gdyby kto posiadał, pisze ten Święty, 
tyle łaski żeby to wystarczało na wszystkich ludzi, 
byłoby-to najwyższym darem niebieskim i to ma miej
sce tylko w Chrystusie Panu i przenajświętszej Pan
nie 1). A ztąd co Jan święty powiada o Panu Jezusie 
że: Z pełności Jego, myśmy wszyscy wzięli 2), inni 
Święci toż samo powtarzają o Maryi, jak naprzykład 
święty Tomasz z Wilanowa który mówi: Marya jest 
łaski pełna, bo z Jej pełności czerpią wszyscy 3), 
tak dalece że, a są to zonwu słowa świętego Anzelma, 
nie masz nikogo ktoby w pełności łaski przenajświę
tszej Dziewicy nic uczestniczył. Bo czyż jest kto 
w świecie, pyta tenże Doktór święty, któryby nie do
znał skutków dobroci Maryi, któregoby nie dosięgało 
Jej miłosierdzie? 

Należy wszelako uważać, że otrzymujemy łaskę od 
Pana Jezusa jako S p r a w r c y łaski, a od Maryi Panny 
jako P o ś r e d n i c z k i , od Jezusa jako Z b a w i 
c i e l a , od Maryi jako od O b r o n i c i e l k i , od Je
zusa jako ze Ź r ó d ł a , od Maryi jako ze S t r u m i e-
n i a z tego źródła płynącego. Dlatego Święty Bernard 
powiada: że Pan Bóg postanowił Marya jakby Wodo
ciągiem wszelkich miłosierdź jakie miał zlewać na 
ludzi, i że napełnił Ją łaską, aby każden zaczerpy-
wał z Jej pełności cząstkę każdemu wyznaczoną, ża
den wszakże całą pełność. Z tego wychodząc, zwraca 
on naszą uwagę jak dalece chce Pan Bóg abyśmy 
zjak największą miłością czcili tę przenajświętszą 

1) Expo. in Salut. Ang. — 2) Jan 16. — 3) De Ammnclat. 3-
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Dziewicę, kiedy oto zamknął w Niej wszystkie skarby 
dobroci Swojej ku nam, abys'iny przejęci byli wdzię
cznością dla tej najdroższej i najmiłościwszej Pani 
naszej, za te wszystkie łaski i samo zbawienie, których, 
jak to widzimy, dostępujemy nie inaczej jak za Jej 
pośrednictwem i przez Jej błogosławione ręce !). 

Biada duszy która, nie polecając się Maryi, tamuje 
sobie przystęp do tego W o d o c i ą g u łask Boskich! 
Ody Holofernes usiłował zdobyć miasto Betulię, ka
zał poprzerywać wodociągi: Kazał poprzecinać rury 
ich 2), Toż samo czyni szatan, gdy usiłuje opanować 
jaką duszę: stara się pozbawić ją nabożeństwa do 
przenajświętszej Panny; a skoro raz przerwanym zo
staje ten W o d o c i ą g , dusza łatwo utracą światło 
niebieskie, bojaźńBożą, a w końcu zbawienie wieczne. 
Proszę odczytać poniższy przykład: wyraźny w nim 
dowód dobroci serca Maryi, a oraz i obraz niebez
pieczeństwa na jakie wystawia się kto dobrowolnie 
zamyka dla siebie ten zbawczy Wodociąg, zaniedbu
jąc się w nabożeństwie do Królowej niebieskiej. 

Przykład. 
Tryteniusz, Kaniziusz i inni autorowie 3), piszą że 

w Magdeburgu mieście niemieckiem, mieszkał czło
wiek nazwiskiem Udon albo Hartwik, który kiedy je
szcze był w szkołach, stał się przedmiotem pośmie
wiska wszystkich swoich współuczniów, a to z powodu 
braku zdolności. Dnia pewnego gdy bardziej jak kiedy 
smucił się tępością swego pojęcia, poszedł do kościoła 
gdzie był cudowny wizerunek przenajświętszej Panny, 

1) De Aąuae. — 2) Jud. 7. 6. — 3) Chroni. Hist. 1101. — Bovio. 
Es. e Mir. p . 3. es. ?5. 36. 

21 
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i wzywał Jej opieki i pomocy. Marya ukazała mu się 
we śnie i rzekła: „Udonie, pragnę cię pocieszyć, i wy
jednam Ci u Boga nietylko takie zdolności żeby się 
już z ciebie nie naśmiewano, ale nawet taką łatwość 
do nauk, że się wszyscy dziwić będą; a prócz tego 
zapowiadam ci że po śmierci tutejszego Arcybiskupa, 
zostaniesz wybranym w jego miejsce. Cała ta przepo
wiednia ziściła się: Udon nadzwyczajny uczynił postęp 
w naukach, a po pewnym czasie został Arcybiskupem 
Magdeburskim. Na nieszczęście okazał się tak nie
wdzięcznym Bogu i swojćj Dobrodziejce, że zaniedbu
jąc się we wszystkich ćwiczeniach pobożnych, stał się 
zgorszeniem całego kraju. Nocy jednej gdy sie od
dawał rozpuście, usłyszał głos mówiący do mego; 
Udo cessa de ludo, ludisłi satis Udo: „Udonie za-
przestaj hulatyki, nahulałeś się do sytu Udonie." Za 
pierwszym razem rozgniewał się na te słowa, sądząc 
że jakiś człowiek w ten sposób go upomina; lecz gdy 
po raz drugi i trzeci też wyrazy dały się mu słyszeć, 
zdjęła go obawa czy nie było to upomnienie dane 
mu z nieba. Jednak gorszącego sposobu życia nie 
zmienił. Aliści, oto kara która go spotkała, chociaż 
Pan Bóg pozostawił mu był jeszcze trzy miesiące czasu 
na opamiętanie się. Pewien pobożny Kanonik, nazwi
skiem Fryderyk, jednej nocy trwał na modlitwie w ko
ściele świętego Maurycego, prosząc Pana Boga, aby 
odwrócić raczył wielkie zgorszenie jakiego był powo
dem nieszczęsny ów Arcybiskup. Nagle wicher gwał
towny wyparł drzwi kościelne, weszło dwóch mło
dzieńców trzymających w ręku pochodnie zapalone 
i stanęło przy wielkim ołtarzu; potem przyszło dwóch 
drugich i rozpostarło przed ołtarzem kobierzec, na 
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którym postawili dwa krzesła złote; następnie wszedł 
jeszcze jeden, który w stroju rycerskim i z mieczem 
w reku stanął na środku kościoła i zawołał: „O! Święci 
Pańscy w niebie królujący któr3rch relikwie spoczywają 
w tym kościele, przybądźcie aby być świadkami stra
sznej sprawiedliwości jaką wymierzać będzie Sędzia 
najwyższy." I w tejże chwili okazała się wielka liczba 
Świętych, a z nimi dwunastu Apostołów, jakoby rajców 
sądowych; potem wszedł sam Pan Jezus i zasiadł na 
jednem z dwóch krzeseł; nakoniec okazała sio i Ma
rya Panna, otoczona mnóstwem Dziewic, i boski Syn 
Jej umieścił Ją na drugim stołku. Wtedy najwyższy 
Sędzia kazał przywołać winowajcę, a tym był nie-
szczęsny Udon. Święty Maurycy przemówił, i doma
gał się sprawiedliwości w imieniu ludu zgorszonego 
bezczelnćm postępowaniem swego pasterza. Wszyscy 
zawołali wielkim głosem: „Panie, on zasłużył na 
śmierć." — „A więc niech umiera!" wyrzekł Sędzia 
odwieczny. Podziwiajmy zaś tu wielką litość Maryi. 
Przed wykonanien tego wyroku, nie mogąc się docze
kać aby do Jej pośrednictwa udał się winowajca, 
gdy po to właśnie tam przybyła, ta czuła Matka 
chociaż wszyscy pozostali, wyszła z kośeioła, aby nie 
być świadkiem spełniania tak strasznej sprawiedliwo
ści Boskiej. Potem wykonawca wyroków Najwyższego, 
który wszedł był z mieczem w ręku, zbliżywszy się 
do Udona, jednym zamachem ściął mu głowę i wi
dzenie znikło. Ponieważ wtedy w kościele zrobiło się 
ciemno, kanonik drżący od przerażenia, poszedł do 
dolnego kościoła, dla zapalenia świecy przy lampie 
tam gorejącej, a wróciwszy ujrzał ciało Udona leżące 
z głową odciętą na posadzce krwią zbroczoną. Skoro 

21* 
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dzień się zrobił, lud zbieg! się do kościoła, a kano
nik opowiedział całe widzenie i straszny jego koniec. 
W tejże chwili jeden z kapelanów Udona, znajdujący 

• się w jego pałacu, który nic nie wiedział jeszcze o tern 
co zaszło, ujrzał w objawienin tego nieszczęsnego 
prałata pogrążonego w przepaść piekielną. Zwłoki jego 
wyniesiono i wrzucono w śmiecisko, lecz krew pozo
stała na podłodze, jakby na wieczną pamiątkę, i miej
sce to zawsze pokryte jest kobiercem. Od owego czasu J) 
zwyczajem jest odsłaniać je gdy nowy Arcybiskup wstę
puje na tę stolicę, aby na widok śladów tak przera
żającej kary, tem silniej stanowił sobie żyć jak na 
pasterza dusz przystoi, a chronił sio niewdzięczności 
za łaski odebrane od Pana Jezusa, za pośrednictwem 
Jego Matki przenajświętszej. 

M O D L I T W A . 
O! święte i niebiańskie Dziecię! Ty któraś prze

znaczona na Matkę Odkupiciela mojego i na Pośre
dniczkę biednych grzeszników zlituj się nademną: 
oto u nóg Twoich jeden z największych niewdzięczni
ków, ale który ucieka się do Ciebie i błaga Cię o mi
łosierdzie. Prawda, że niewdzięcznością moją względem 
Boga i Ciebie, zasłużyłem abyście mnie opuścili; 
lecz słyszę zewsząd i wierzę, bo wiem jak wielkiem 
jest miłosierdzie Twoje, że nigdy nie omieszkujesz ra
tować tego który poleca się Tobie z ufnością/A więc, 
o! Maryo, najszczytniejsza z istot stworzonych, która 
wyższym nad Ciebie widzisz tylko Boga w obliczu któ
rego najwięksi w niebie są maluczkimi, o! Święta nad 
Świętymi! O! otchłani łask! O! pełna łaski, poratuj 

1) 1101 roku. 
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nieszczęsnego który z własnej winy łaskę postradał. 
Wiem żeś tak umiłowaną od Boga że Ci On niczego 
nie odmawia, wiem także że Ci miło jest używać Twojej 
potęgi na korzyść biednych grzeszników; o! raczże 
okazać jak przemożnem jest przed Bogiem wstawienie 
się Twoje, otrzymując dla mnie światło Bucha-Świę
tego i płomienie miłości Boga tak silne, aby nirie 
one zmieniły z grzesznika w świętego, i odrywając 
serce moje od wszelkich upodobań ziemskich, napeł
niły je uczuciem najżywszej miłości Jezusa. Spraw 
to, bo Ci wszystko możliwem, o! Pani moja! spraw 
to dla miłości tego Boga, który wyniósł Cię do takiego 
szczytu, do takiej potęgi, i do takiego miłosierdzia! 
Tego się spodziewam. Amen. 

III NAUKA. 

0 ofiarowaniu Maryi Panny. 
21. Listopada. 

Ofiara jaJca uczyniła z siebie Marya, hyła niezwłoczna 
' i zupełna. 

Z pomiędzy zaofiarowali się ludzi Bogu, prócz Boga-
Człowieka, nie było ani szczytniejszej ani doskonalszej 
ofiary nad tę jaką Marya, będąc dzieckiem trzyletniem, 
uczyniła Bogu, gdy przedstawiła się w świątyni, aby 
Mu złożyć w ofierze nie wonne kadzidła, nie cielce, 
nie złoto, lecz własną osobę na całopalenie doskonałe, 
przez poświęcenie się i podarowanie raz na zawsze na 
bezustanną cześć Jego. Usłyszała głos Boski który 
już wtedy wzywał Ją do wyłącznego i najzupełniejszego 
poświęcenia się Jego miłości przez te słowa: Wstań, 
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śpiesz sie Przyjaciółko moja a przyjdź 1). Stwórca 
wymagał po Niej aby niezwłocznie zapomniała o ojczy
źnie, o rodzicach, o krewnych, o wszystkiem, dla tern 
wyłąezniejszego miłowania Go i starania się jedynie 
o przypodobanie się Mu coraz bardziej: Słuchaj Córko, 
a patrz, i nakłoń ucha Twego, a zapomniej narodu 
Twego i domu ojca Twego 2). I jako posłuszna, po
śpieszyła na takowe wołanie Boże. Kozważajmy przeto, 
jak dalece miłą była Bogu ofiara którą Mu złożyła 
Marya z własnej osoby, albowiem zaofiarowała się 
natychmiast i najzupełniej: natychmiast, bo bez od
włoki, najzupełniej bo bez żadnego wyjątku. Z tych 
dwóch uwag składać się będzie niniejsza nauka. Za
cznijmy: 

I 
Marya zaofiarowała się Bogu niezwłocznie. Skoro 

niebiańskie to Dziecię uświęconem zostało w łonie 
matki, to jest w pierszej chwili Swojego niepokalanego 
poczęcia, otrzymało pełność rozumu, aby od tejże pory 
być w możności nabywania zasług. Takiem jest po
wszechne zdanie teologów z ojcem Suarezem, który 
powiada że ponieważ najwznioślejszy sposób przez 
jaki Pan Bóg uświęca dusze, jest uświęcanie jej 
przez własne zasługi, jak tego naucza święty Tomasz3), 
przeto zdaje się rzeczą niewątpliwą, że przenajświętsza 
Panna w ten sposób uświęconą została4). Gdy bo
wiem przywilej takowy udzielonym został Aniołom 
i Adamowi, według słynnej uwagi Doktora anielskiego, 
tem bardziej przypuszczać powinniśmy że obdarzoną 

1) Pies. 2. 10. — 2) Ps. 44. 11. — 3) P. 3. 1. 10. a. 3- — 4) De 
Inc. p . 2. d. 4. 
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nim była i Matka Boża; gdyż nie można wątpić, że skoro 
Stwórca raczył wybrać Ją na Matkę Swoją, tedy 
z pewnością udzielił Jej darów wyższych nad te jakimi 
obdarzył wszystkie inne stworzenia, jak tego na
ucza tenże Doktór święty mówiąc: Z Niej przy
oblekł Pan Bóg naturę ludzką; a przeto musiała 
Ona większą pełność łask otrzymać od Chrystusa, ani
żeli wszystkie inne istoty stworzone 1). Jakoż, powiada 
ojciec Suarez: będąc Matką, ma szczególne prawo do 
wszelkich darów Syna 2). Ponieważ wskutek zje
dnoczenia h y p o s t a t y c z n e g o , to jest wskutek tego 
<że był Bogiem człowiekiem, Pan Jezus musiał posiadać 
pełność łask wszelkich, podobnież z powodu Macierzyń
stwa Boskiego, to jest wskutek tego że była Boga 
Matką, Marya miała naturalne prawo aby Syn udzielił 
Jej" łask wyższych nad te, jakiemi obdarzył wszyst
kich innych Świętych i Aniołów. 

Tak tedy od pierwszej chwili życia, Marya znała 
Boga, a znała Go tak doskanale że, jak to objawił 
Anioł świętej Brygidzie, żaden język wyrazić nie 
potrafi, do jakiego stopnia zagłębienia się w Bogu, 
doszedł umysł przenajświętszej Panny, od pierwszej 
chwili gdy Go poznała. I od tej pory oświecona tą 
pierwszą łaską, Marya zaofiarowała się Stwórcy, po
święcając się całkiem Jego miłości i na Jego chwałę, 
jak to także powiedział Anioł świętej Brygidzie: 
„ Nasza Królowa niezwłocznie postanowiła poświęcić 
Bogu wolę Swoją i całą miłość Swoją na całe życie; 
i nikt pojąć nie może z jaką wspaniałomyślnością 
serce Jej gotowćm się stało na wszystko coby Stwórcy 
miłe*m być mogło 3) ." 

1) V. 3. 1. 27. a. 5.-2) De Im. p . 5. 2 . -3) Ser. Ang. c. 14. 
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Niepokalane to Dziecię dowiedziało się później rh 
rodzice jego, święty Joachim i święta Anna, przyrzekli 
Bogu, a według wielu autorów, obowiązując się nawet 
do tego ślubem, że jeżeli będą mieli dziecko, poświęcą 
je na wyłączną Mu służbę w Świątyni. Było to zresztą 
starodawnym zwyczajem u Żydów umieszczać córki od 
dzieciństwa w celkach otaczających Świątynio, aby 
tam bogobojniej wychowywane zostały; dowodzą tego 
Baroniusz, Nicefor, Kadrenus i Suarez, wraz z żydo
wskim historykiem Józefem, a co stwierdza i powaga 
świętego Jana Damasceńskiego ł), świętego Grzegorza 
Nikomeciyjskiego, świętego Ambrożego 2), świętego 
Anzelma, i co wyraźnie stoi w drugiej księdzeMachabeu-
szów, gdzie powiedziano że gdy Heliodor chciał 
wpaść do Świątyni, dla złupienia skarbu w niej zło
żonego, młode dziewice tam mieszkające, pospieszyły 
zawiadomić o t-e*m Oniasza: Dlatego iz miejsce to miało 
przyjść na wzgardę... dziewice które były w zamknięciu, 
wybiegły do Oniasza 3). Wiedząc przeto o pobożnem 
zobowiązaniu się względem Boga zaciągniętym przez 
Jej rodziców, zaledwie lat trzy mając jak utrzymują 
święci German i Epifaniusz, to jest w wieku w którym 
dzieci najbardziej spragnione są obecności rodziców 
i najbardziej takowej potrzebują, Marya postanowiła 
uroczyście poświęcić się Bogu w Świątyni. Sama 
uprzedziła o tćm świętego Joachima i świętą Annę 
usilnie prosząc aby Ją zaprowadzili do Świątym, dla 
spełnienia przyrzeczenia jakie Bogu uczynili. A bło
gosławiona Jej matka, powiada święty Grzegorz Ni
cejski, ani chwili się nie zawahała, niezwłocznie speł
niając Jej życzenie 4). 

1) De fide ortlio. 1. 1. c. 15.—2) De virg. 1. 1.—3) 11. Mach. 3. 18. 
4) In nativ. Chr. 
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Patrzmyż przeto jak oto święty Joachim i święta 
Anna wspaniałomyślnie składając Bogu w ofierze to co 
najdroższego mieli na tym świecie, wyruszają z Nazaretu 
i udają się w drogę, niosąc na przemian na ręku 
ukochane Dziecię, gdyż nie było Ono jeszcze w stanie 
odbycia pieszo tak długiej podróży. Nazaret bowiem 
od Jerozolimy o kilkanaście naszych mil jest odległy. 
Nie wielu krewnych im towarzyszyło, lecz powiada 
święty Grzegorz Nikomedyjski *), mnóstwo Aniołów 
stanowiło ich orszak, gotowych podczas tej podróży 
na usługi Panienki niepokalanej, mającej zaofiarować 
się boskiemu Majestatowi. Jakoż są piękne kroki Twoje... 
Córko książęca! 2). O! jak pięknymi są w oczach Boga 
(tak śpiewać musieli wtedy Anieli), jak Mu miłymi te 
kroki, które stawiasz idąc złożyć Mu z Siebie ofiarę, 
o! najulubieńsza Córko Pana wszech rzeczy a naszego 
najwyższego książęcia! 

Sam Pan Bóg, według Bernarda Bustiusza, z całym 
dworem niebieskim uroczyście święcił tę chwilę, widząc 
Oblubinicę Swoją wiedzioną do Świątyni; gdyż dotąd 
nikt milszy Mu się nie zaofiarował 3). Idź przeto, woła 
święty German Patryarcha Carogrodzki, idź o! Pani 
nasza a Matko Boga, idź do Przybytku Pańskiego 
weseląc się i radując, i oczekuj tam zstąpienia Ducha-
Świętego, który w przeczystem łonie Twojem pocznie 
jednorodzonego Syna Bożego 4). 

Skoro błogosławione gronko przybyło do Świątyni, 
śliczna Dziecina zwróciła się do rodziców, przyklękła, 
i ucałowawszy ich ręce, prosiła o błogosławieństwo. 
Po czem, nie oglądając się już za sobą, wstępuje na 

1) Or. de Ingr. B. V. — 2) Pies. 7. 1. — 3) Marial. p . 4. ser. 1. 
4) Enc. in S. Deip. 
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piętnaście stopni Świątyni, (bo tyle ich wylicza Arias-
Montanus czerpiący ten szczegół z historyka Józefa) 

* i przedstawia się kapłanowi, którym, według świętego 
Germana, był święty Zachariasz. Eozstając się wtedy 
ze światem, wyrzekając się wszelkich korzyści jakie 
on przedstawia swoim zwolennikom, zaofiaruje się 
i poświęca Stwórcy Swojemu. 

Za czasów potopu, kruk wypuszczony przez Noego 
z Arki, pozostał na dworze, aby się paść trupami; 
lecz gołąbka, nie zatrzymując się nigdzie, prędko 
wróciła do Arki: Wróciła się kniemu do korabia 1). 
Wielu z tych których Pan Bóg na świat ten zsyła, 
przywiązuje się do niego, i paszą się ziemskiemi do
brami. Nie tak nasza niebieska Gołąbka, Marya; wie
działa dobrze że Bóg jako jedyne najwyższe dobro 
nasze, powinien być i jedynym celem naszych nadziei, 
jedynym przedmiotem naszej miłości; wiedziała że 
świat pełnym jest niebezpieczeństw, i że im go kto 
rychlej opuszcza tern lepiej zabezpiecza się od 
jego zasadzek; dlatego-też wychodzi z niego w la
tach dziecinnych, i śpieszy zamknąć się w świętem 
ustroniu przy Świątyni, gdzie pilniej wysłuchiwać 
będzie mogła głosu Bożego, lepiej Go chwalić i silniej 
miłować. 

Otóż w jaki sposób przenajświętsza Panna, skoro to 
dla Niej okazało się możliwćm, obrała tryb życia przez 
który staćby się mogła jak najmilszą i najdroższą 
Stwórcy Swojemu, według tych słów które Kościół 
Święty w Jej lista kładzie: Winszujcie mi wszyscy 
którzy miłujecie Pana, albowiem gdy byłam maluczką, 
przypodobałam się Najwyższemu 2). I z tego to powodu 

1) Gen. 8. 9. — 2) Off. de B. V. vesp. 2. 
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porównaną jest do księżyca; bo jak księżyc bieg swój 
odbywa prędzej jak inne planety, tak Marya doszła 
do doskonałości prędzej jak wszyscy inni Święci, za-
ofiarując się Bogu natychmiast, bez najmniejszej zwłoki; 
i najzupełniej bez żadnego wyjątku. 

II 
Przejdźmy teraz do drugiej uwagi, w której niemało 

wypowiedzieć nam wypadnie. 
Oświecone światłem Ducha Świętego, błogosławione 

to Dzieeie, wiedziało dobrze że Pan Bóg nie przyjmuje 
ofiary z serca podzielonego, lecz wymaga aby całe 
poświęcone było Jego miłości, według przez Niegoz 
Samego danego nam przykazania: Będziesz miłował 
Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego *). To 
też Marya od pierwszej chwili życia poczęła miłować 
Boga z całej siły Swojej, i całkićm się Mu oddała; 
lecz Jej przenajświętsza dusza z wielkiem upragnie
niem wyglądała dnia, w którym mogłaby poświecić 
się Stwórcy Swojemu wyłącznie i uroczyście. Patrzmy 
przeto z jaką pobożnością i gorącością ducha ta bło
gosławiona Dzieweczka, skoro sio ujrzała w onćrn 
świętem miejscu, uklękła najprzód dla ucałowania 
ziemi, jako znajdując się w domu Bożym, potćm głę
boką cześć oddała Jego najwyższemu Majestatowi, 
złożyła dzięki za łaskę jaką Jej wyrządzał skłaniając 
do zamieszkania przez czas pewien przy Jego przy
bytku, i zaofiarowała się mu najzupełniej,bez żadnego 
wyjątku, poświęcając Mu wszystkie swoje władze 
i zmysły, wszystek swój umysł i serce, duszę i ciało; 
gdyż wtedy to, według powszechnego mniemania, 

1) Deut. 6. 5. 
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dla przypodobania się Bogu, uczyniła ślub dziewictwa, 
a ślub przedtem niesłychany, gdyż jak mówi opat Eu-
pertus, Ona pierwsza na świecie ślubem zobowiązała 
się do dziewictwa '). Zaofiarowała się najzupełniej, 
ho jak to twierdzi Bernardyn Bustiusz, Marya na do
zgonną służbę Bogu poświęciła się i zaofiarowała 2) ; 
miała bowiem wtedy zamiar pozostania na wyłącznej 
służbie Pana w Świątyni przez całe życie, gdyby taką 
była wola Boża, i już nigdy ustronia tego nie opu
szczać. O! z jakićmże serdecznem przejęciem się mu
siała wtedy mówić: Miły mój Mnie, a Ja Jemu 3). 
Które to słowa Kardynał Hugo w ten sposób wykłada: 
Ja tylko dla Boga mojego żyć chce i dla niego umrzeć. 
Panie i Boże mój! mówiła: przyszłam tu po to tylko 
aby Ci się przypodobać i oddawać Ci cześć najgłęb
szą na jaką tylko zdobyć się mogę; pragnę, wszystka 
Twoją będąc, żyć tu i umrzeć; jeśli taka wola Twoja, 
przyjm łaskawie ofiarę jaką składa Ci biedna służe
bnica Twoja, i spraw łaską Swoją abym Ci była 
wierną. 

Przypatrzmy się następnie jak święte życie wiodła 
Marya w Świątyni. Nabierała bezustannego wzrostu 
w doskonałości, jak zaranna z o r z a coraz bardziej" 
widniejąca: Jako ZORZA powstająca 4). Któż wy
obrazić sobie potrafi jak dalece z dniem każdym ro7,-
wijały się w niej i coraz świetniej* jaśniały cnoty mi-
łości Boga, skromności, pokory, milczenia,umartwie
nia, słodyczy! Umieszczona w domu Bożym, pisze 
święty Jan Damasceński, jak owocodajne oliwne 
drzewo na bujnej ziemi zasadzone, strumieniem da-

1) In cant. 1. 3. — 2) Marial. p . 4. 1. — 3) Pies. 2. 11. — 
4) Pies. 6. 9. 
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rów Ducha-Swiętego wciąż orzeźwiana, stała się naj
wyższym wzorem cnót wszelkich. Marya, powiada 
dalej tenże Święty, miała powierzchowność najskro
mniejszą, umysł pokorny, sposób mówienia łagodny 
i tkliwy, wydobywający się z piersi w których biło 
serce najmilsze wówczas na ziemi i niebie Bogu. Od
wracając myśl Swoją od wszelkich przedmiotów ziem-
skich, (są to słowa wyżej przytoczonego Świętego), 
miała ciągle na celu ćwiczenie się w cnotach, i przez 
to taki w doskonałości uczyniła postęp, że wkrótce 
stała się Przybytkiem godym Samego Boga }). 

Święty Anzelm pisząc także o pobycie przenaj
świętszej Panny w świątyni powiada: Była uległą 
i posłuszną, mówiła mało; zachowanie się Jej dowo
dziło że jest w ciągłem skupieniu, nie śmiała się ni
gdy, a zawsze spokojna. Wytrwała w długich modli
twach, w rozczytywaniu ksiąg świętych nieustająca, 
równie jak w postach i w ćwiczeniu się w wszelkiego 
rodzaju cnotach 2), 

Święty Hieronim i święty Bonawentura 3) więcej" 
szczegółów podają: Marya w ten sposób czas Swój 
urządziła: Zrana do Tercyi, to jest do dziewiątej*, 
trwała na modlitwie; od Tercyi do Nony, to jest do 
trzeciej po południu, trudniła się robotą ręczną; po-
czćm znowu się modliła do chwili w której, jak to 
zwykle bywało, Anioł przynosił Jej posiłek. Pierwszą 
była do nocnego czuwania; najwierniejszą w spełnia
niu praw Boskich, przewyższała wszystkie towarzy
szki w pokorze, i w stopniu najwyższym wykonywała 
wszystlde cnoty. Nikt Ją nie widział niecierpliwością 

1) De fide ortbo 1. 4. de nativ. B. V. or. 1. — 2) Forma et 
Mor. H. M. — 3) Medit. vitae. Chr. c. 3. 
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wzruszoną; każde Jej słowo tak pelnem było słody
czy, iż w każdem znać było że z natchnienia Ducha 
Bożego pochodzi. 

Sama Matka Boża objawiła świętej Elżbiecie Be
nedyktynce z klasztoru w Szenau, jak o tern pisze 
święty Bonawentura, ż.e gdy Ją rodzice pozostawili 
w Świątyni postanowiła już odtąd Boga tylko mieć za 
ojca, i często przemyśliwała nad tćm czemby mu naj
milszą stać się mogła. Następnie uczyniła ślub dzie
wictwa, wyrzekając się przytćm wszelkiej posiadłości 
ziemskiej, i najzupełniej zaofiarowując Bogu wolę 
własną, jak to znowu objawiła świętej Brygidzie t). 

Przenajświętsza Panna powiedziała prócz tego świę
tej Elżbiecie, że z pomiędzy wszystkich przykazań 
Boskich, które zachowane być powinnj', miała na głó
wnym względzie przykazanie miłowania Boga: Bę
dziesz miłował Pana Boga Twego 2)t i że wśród nocy 
chodziła przed ołtarz w Świątyni, prosić Boga aby 
Jej użyczał łaski do wykonywania przepisów praw 
Jego i dozwolił ujrzeć Matkę Odkupiciela, o której 
wiedziała że już przyszła na świat, błagając aby Jej 
zachował wzrok dla patrzenia na Nią; język dla gło
szenia Jej chwały, nogi i ręce dla służenia Jej, a kolana 
aby upadając na nie, cześć oddawała Synowi Bożemu 
w Jej" łonie zamkniętemu. Usłyszawszy te słowa święta 
Elżbieta zawołała: „Lecz o! Pani moja! czyż^już 
i bez tego nie byłaś Ty pełna łaski i cnót wszelkich?" 
AMarya jej odrzekła: „Masz wiedzieć, żem się poczy-
tjwala za stworzenie najnędzniejsze i najniegodniej-
sze łask Boskich; i dlatego tak usilnie błagałam o ła
skę nabycia cnoty." Nareszcie aby nas przekonać 

I) Rev. 1. 1. c. 10. — 2) Deut. 6, £. 
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o konieczności w jakiej wszyscy znajdujemy się pro
szenia Boga o łaski potrzebne do zbawienia, przydała: 
„Czy sądzisz żem otrzj^mywała łaski i nabywała cnót 
bez trudu? Powiadam ci, żem żadnej łaski nie otrzy
mała od Boga bez wielkiego trudu, bez ciągłej mo
dlitwy, bezustannego pragnienia i wielu łez i pokut." 

Lecz główną uwagę zwrócić powinniśmy na obja
wienia uczynione świętej Brygidzie, co do cnót i po
bożnych ćwiczeń spełnianych przez przenajświętszą 
Pannę w Jej latach dziecinnych. Oto co o tćm czy
tamy: Marya pełną była Ducha-Świętego od samego 
dzieciństwa, a w miarę jak rosła w lata, wzrastała 
w Niej łaska Boża. Postanowiła wtedy miłować Boga 
z całego serca, tak aby Go nigdy nie obraziła ani 
czynem żadnym ani słowem; i dlatego w pogardzie 
miała wszelkie dobra ziemskie. Czćm tylko mogła do
wolnie rozporządzać, to oddawała ubogim. Tak wstrze
mięźliwą była w braniu posiłku, że spożywała go tyle 
tylko ile niezbędnie potrzeba było do utrzymania ży
cia. Gdy po zgłębieniu ksiąg Pisma świętego, poznała 
że Syn Boży miał się narodzić z Dziewicy dla odku
pienia świata, serce Jej taką miłością Boga rozgrzało, 
że o niczem innem nie myślała tylko o Bogu, nic 
innego nie pragnęła tylko Boga, i w Bogu jedynie 
zakładając całe szczęście Swoje, unikała stosunków 
nawet z rodzicami, aby to nie odwracało Jej myśli 
od Stwórcy. Gorąco pragnęła doczekać się chwili 
pó j śc i a Messyasza, aby stać się służebnicą błogo
sławionej Dziewicy która godną się okaże być Matką 
Jego !) . 

1) Rev. I. 3. c, 8. — 1. 1. c. 10. 
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O! bezwątpienia, dla miłości tej przenajświętszej 
Dzieweczki, Odkupiciel przyspieszył chwilę Swego 
przyjścia; gdyż kiedy Ona w głębokiej pokorze Swojej 
uznawała się niegodną stania się służebnicą Kodzi-
cielki Boga, Sama wybraną została aby stać się tą 
przenajszczęśliwszą Matką, i wonnością cnót Swoich, 
i potęgą modlitw, ściągnęła do Swego dziewiczego 
łona Syna Najwyższego. To też boski Oblubieniec na
zwał Ją, S y n o g a r l i c ą nietylko dlatego że jak 
synogarlica miłowała Ona zawsze samotność, żyjąc 
na tój ziemi jakby na pustyni, ale i dlatego że jak 
synogarlica, która żałośnie grucha w lesie, Ona bez-
ustannie wzdychała w Świątyni, przejęta litością nad 
nędzą świata zatraconego; wypraszała bezustannie 
u Boga zbawienie nas wszystkich, i Pan wysłuchał 
Jej głosu: Głos synogarlicy słyszan jest w ziemi na
szej *). O! jak nierównie serdeczniej, z nierównie wię
kszą gorącością ducha aniżeli czynili to Prorocy, wo
łała do Boga w Świątyni dla skłonienia Go do ze
słania co rychlej Odkupiciela, powtarzając te ich bła
galne wzdychania: Źeszlij Panie Baranka panującego 
ziemi.,. Spuśćcie rosę niebiosa z wierzchu, a obłoki 
niech spuszczą z deszczem Sprawiedliwego Obyś 

juk o Zbawicielu rozdarł niebiosa i zstąpił 2), na zie
mię dla wybawienia nas. 

Jednem słowem, Marya była przedmiotem: naj
wyższego upodobania Boga, który widział że błogo
sławiona ta Dziewica do coraz wyższej podąża dosko- ■ 
nałości, i wznosi się jakby słup dymu z kadzidła 
przepełnionego wonią cnót wszelkich, bo taką Ją opi
suje Duch-Święty w Pieśniach nad Pieśniami: Któraź 

1) Pies. 2. 12. — 2) Iza. 16. 1.—45. 8.-64. 1. 
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raz to jest która występuje przez puszczę, jako pro-
mie?i dymu z wonności myrry i kadzidła, i wszelkiego 
proszku ożywczego 1). Ta mała Dziecina była rzeczy
wiście, powiada święty Sofroniusz, O g r o d e m r o z 
k o s z y 2) dla Stwórcy, w którym znajdował On naj
wyższej doskonałości kwiaty i wszelkich cnót wonno
ści 3). Dlatego-to święty Jan Złotousty powiada4), że 
Pan Bóg obrał Sobie Maryą za Matkę na ziemi, bo 
w świecie całem nie znała;'ł świętszej i doskonalszej 
od Niej dziewicy, ani miejsca stauia się Jego przy
bytkiem godniejszego nad przeczyste Jej łono; co 
i święty Bernard powtarza mówiąc: Nie było na ziemi 
godniejszego przybytku na Boga, nad dziewiczy żywot 
Maryi Ti). Święty Antonin twierdzi, że przenajświętsza 
Panna, aby zostać wybraną i przeznaczoną do godno
ści macierzyństwa Boskiego, musiała posiadać dosko
nałość tak najzupełniejszą, aby przewyższała dosko
nałość wszelkich innych istot stworzonych. Oto słowa 
jego: Najszczytniejszą łaską uświęcającą, jest uzdol
nienie do poczęcia w sobie Syna Bożego fi). 

Jak tedy młodziutka Marya przedstawiła się i za
ofiarowała Bogu w świątyni niezwłocznie i najzupeł
niej , tak i my rozważając tę tajemnicę z Jej życia, 
przedstawmy się bez zwłoki Maryi, i prośmy Ją aby 
Sama zaofiarowała nas Bogu; nie odrzuci On nas 
gdy ujrzy zaofiarowanych rękami Tej, która była ży
wą Świątynią Ducha - Świętego, Rozkoszą Stwórcy 
Swojego, i wybraną na Matkę słowa przedwiecznego. 
I wielką pokładajmy nadzieję w Tej najmiłościwszej 
Paninaszej, która z niezmierną wspaniałością wynagra-

1) Fioś. 3. 6. — 2) Gen. 2. 8. — 3) De Ass. — 4) De Mat er 
Deip. ]. 3. 13. — 5) Tn Ass. ser. 1. — C) P. 4. t. 15- c. G. 

22 
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gradza hołdy odbierane od pobożnych sług Swoich, jak 
się o tćm przekonać można z następującego przy
kładu. 

P r z y k ł a d . 
Czytamy w żywocie siostry Dominiki z Paradizu, 

napisanym przez ojca Ignacego Nientego Dominikana, 
że dziewica ta, córka ubogich rodziców, przyszła na 
świat w wiosce zwanej Paradiz, blisko Florencyi. Od 
lat dziecinnych zaczęła służyć Matce Bożej: na cześć 
Jej we wszystkie dni tygodnia ścisły post za
chowywała, a w Sobotę nic nie jadając, posiłek dla 
niej przeznaczony oddawała ubogim; w tymże dniu 
udawała sie do ogrodu lub w pole dla uzbierania ile 
tylko mogła kwiatów, i umieszczała je przed obrazem 
przenajświętszej Panny z Dzieciątkiem Jezus na ręku, 
który miała u siebie. Obaczmyż teraz jakiemi dobro-
dziejstwy wynagrodziła ta wspaniałomyślna Pani, 
hołdy oddawane Jej przez wierną służebnicę. Mając 
lat dziesięć, dnia pewnego Dominika stojąc przy oknie* 
ujrzała na ulicy jakąś piękną panią i z nią małe dzie
cię, a oboje wyciągały ręco jakby proszące jałmużny. 
Poszła po chleb, lecz w tejże chwili, chociaż drzwi 
były zamknięte, ujrzała ich!obok siebie, i spostrzegła 
że dziecię miało rany na rękach, nogach i piersi. Co 
widząc zawołała: „Któż tak pokaleczył to dziecię?" 
A matka odpowiedziała: „Miłość." Dominika nie mo
gąc się nadziwić piękności i skromnej postaci dzie
cięcia, spytała je czy rany bardzo go bolały; lecz 
dziecię odpowiedziało na to tylko uśmiechem. Ponie
waż znajdowali sie blisko obrazu Jezusa i Maryi, 
pani ta rzekła do Dominiki: „Powiedz mi córko moja, 
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co cię spowodowuje do przystrajania tych wizerun
ków kwiatami?"— „Miłość jaką mam ku Jezusowi 
i Maryi" odpowiedziała ona. A pani znowu do niej: 
„Czyż bardzo ich miłujesz?" — „Miłuję ich o ile 
tylko mogę." — „A o ileż możesz ich miłować?" — 
„O ile mi dają do tego łaski." — „Nie przestawaj 
więc, przydała pani, nie przestawaj ich miłować; 
sowicie ci to Oni nagrodzą w niebie." Wtedy poczu-
wszy niebieską woń wychodzącą z ran dziecięcia, Do
minika spytała matki, jaką maścią je namaszczała 
i czy możnaby jej kupić. Pani na to odpowiedziała: 
„Nabywa się ona wiarą i dobrymi czynami." Domi
nika podała jej chleb, lecz ona rzekła. „Pokarmem 
syna mojego, jest miłość; powiedz mu że kochasz 
Jezusa, a będzie on zadowolniony." Na słowa te mi
ł o ś ć , dziecię drgnęło z radości, i zwracając się do 
małej dziewczynki, spytało ją jak ona miłuje Jezusa. 
Gdy mu odpowiedziała że tak iż dzień i noc Mxiąż 
o Nićm myśli, i że jedynem jej staraniem było przy
podobać sie Mu o ile tylko mogła, przydało: „Miłuj 
Go przeto; miłość nauczy cię co czynić masz aby 
Go zadowolnie." Ponieważ w tej chwili cudna woń 
z ran dziecięcia wychodząca wzmogła się, Dominika 
zawołała. „O! mój Boże, od tej woni umieram z mi
łości. Jeśli zapach dziecięcia jest tak nadzwyczaj mi
łym, czćmże będzie woń raju niebieskiego!" Lecz 
nagle postać wszj^stkiego zmieniła się: matka okazała 
się przybraną w szaty królewskie i otoczona światło
ścią, a małe dziecię promieniło pięknością i jasnością 
jak słońce; wzięło będące tam kwiaty i przybrało 
niemi głowę Dominiki, która poznawszy w tych dwóch 
osobach Jezusa i Maryą, upadła Im do nóg. Na tern 

22* 
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zakończyło się widzenie. Dominika później wstąpiła 
do zakonu Dominikanek, i umarła jak Święta roku 
Pańskiego 1553. 

M O D L I T W A . 
O! Maryo Dziecię lube, tak umiłowane od Boga! 

Jakeś Ty przedstawiła się w Świątyni, aby z miło
ści Stwórcy Twojego niezwłocznie i wyłącznie po
święcić się na chwałę Jego, czemuż i mnie nic dano 
abym i ja zaofiarować i poświęcić mógł pierwociny dni 
moich na Twoje usługi, o! najmiłościwsza i przenajświę
tsza Pani moja! Lecz już nie czas na to dla mnie, 
którym, na nieszczęście, tyle lat zmarnował służąc 
światu i moim wymysłom, nie myśląc o Tobie i o Bo
gu moim. Przeklinam te lata zgubne: Vae tempori 
in quo'non amavi Te, biada czasom w którjch Cię 
nie miłowałem! a że lepiej zdobyć się na coś dobrego 
chociaż późno aniżeli nigdy, otożem o! Maryo, dziś 
Ci się przedstawiam i wszystek ofiaruję się na Twoje 
usługi, na cały czas, długi czy krótki, jaki mi je
szcze na tym świecie pozostaje do przeżycia; jak Ty tak 
i ja wyrzekam się wszystkiego co stworzone, i wyłą
cznie poświęcam się miłości Stwórcy mojego. Tak 
tedy o! Pani i Królowo moja! poświęcam Ci umysł 
mój, aby mieć zawsze na pamięci miłość jakiej go
dną jesteś; język mój aby chwałę Twoją głosił; serce 
aby Cię miłować; przyjm dobrotliwie o! Panno prze
najświętsza! przyjm ofiarę jaką Ci składam, acz nę
dznym grzesznikiem jestem; przyjm ją, proszę Cię 
przez tę uciechę niebieską jakiej doznało serce Twoje 9 

w chwili gdyś się zaofiarowała Bogu w Świątyni. 
A gdym sią opóźnił w służeniu Tobie, słuszna jest, 
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abym czas stracony wynagrodził, podwajając gorli
wości i miłości. Potężnćm pośrednictwem Twojem, 
o! Matko miłosierdzia! wspieraj wątłość moją, i otrzy
maj dla mnie u Twego Jezusa wytrwałość i siłę po
zostania Ci wiernym aż do śmierci, abym służąc Ci 
w tern ż}rciu, dostał się do nieba, dla wychwalania 
Cię tam na wieki. Amen. 

IV. NAUKA. 

O zwiastowaniu Maryi Panny. 
25. Marca. 

Przy wcieleniu się Słowa, Marya nie mogła hardziij uni
żyć się jak sie uniżyła, i nawzajem Bóg nie mógi wynieść Ja 

tcyzejjjak wyniósł. 

A ktoby sie wywyższał będzie unizon, a Jctoby się 
uniżał będzie wywyższono). To powiedział Chrystus 
Pan, a więc to niechybne. Pan Bóg postanowił stać 
się człowiekiem dla odkupienia człowieka zatraconego, 
i dla objawienia przez to światu nieskończonej dobroci 
Swojćj. Mając przeto wybrać Sobie matkę tu na ziemi, 
wyszukiwał pomiędzy wszystkiemi niewiastami naj
świętszej i najpokorniejszej. Zauważał jedną, która co 
do tego wszystkie przewyższała, i tą była przenaj
świętsza Marya Pauna, którą uznał doskonałą we 
wszystkich cnotach, a jak G o ł ą b k a prostą i po
korną sercem i umysłem. Dziewic młodych nie masz 
liczby; lecz jedna jest GOŁĄBKA moja, Doskonała 
moja2). I dlatego Stwórca, Ją wybrał Sobie za matkę. 
Eozważać będziemy przeto jak dalece pokornąbyła Ma
rya, i jak dalece Pan Bóg wywyższył Ją dla Jej po-

1) Mat. 23. 12. — 2) Pies. 6. 7. 
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pokory. Przy wcieleniu Słowa, Marya nie mogła 
bardziej się uniżyć jak sie uniżyła, to będzie pier-
szą uwagą, a Pan Bóg nie mógł Ją wyżej wynieść 
jak wyniósł, to będzie drugą. 

I 
Duch Święty właśnie odnosi to do pokory te*j Dzie

wicy najpokorniejszćj, gdy w usta Jej kładzie w księdze 
Pieśni nad pieśniami te słowa: Kiedy król był na po
koju swoim, nard wydał woń swoja *). N a r d , ro
ślinka niewielka i nisko rosnąca a przyjemnej woni, 
powiada święty Antonin rozbierając powyższe błowa 
Pisma Bożego, przedstawia Maryą którćj pokory woń 
wzniosła się aż do nieba, i w niebie na łożu chwały 
Swojej* spoczywającego Króla królów, jakby zbudziła, 
z łona Jego Ojcowstwa przedwiecznego sprowadza
jąc do Swego dziewiczego łona Słowo Boże 2). 
I tak tedy Stwórca, ujęty wonią cnót tej pokornej 
Dziewicy, obrał ją Sobie za matkę, kiedy miał już 
stać się człowiekiem dla odkupienia świata. 

"Wszakże dla zwiększenia chwały i zasługi tej Ma
tki przenajświętszej, nie chciał stać się Jćj Synem 
wprzód aż otrzyma na to Jćj przyzwolenie, według 
tego wyrażenia opata Wilhelma: Ciała ludzkiego nie 
chciał Syn Boży przyodziać z Maryi, jeśliby mu tako
wego Sama dobrowolnie nie udzieliła3). Tak tedy 
gdy ta pokorna Dziewica przebywała w ubogiem 
Swojem mieszkaniu, tęskniąc za chwilą przyjścia 
Odkupiciela, i błagając Boga z większą jak kiedy 
gorącością ducha aby Go nam już zesłał, (jak to 
było objawionćm świętej Elżbiecie zakonnicy) oto 

1) Pies. 1. 11. — 2) P. 4. t. 18. c. 21. — 3) Debrio In cant. 1. 2. 
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Archanioł Gabriel przybywa dla dopełnienia swojego 
szczytnego do Niej posłannictwa. "Wchodzi i pozdrawia 
Ją mówiąc: Bądź pozdrowiona łaslci pełna, Pan 
z Tobą, błogosławianaś Ty miedzy niewiastami*). 
Jakby mówił: Pozdrawiam Cię o! Dziewico łask naj
wyższych pełna, i któraś zawsze więcej takowych 
posiadała aniżeli wszyscy inni Święci; Pan jest z Tobą, 
albowiem pokora jaśnieje Tobie w najwyższym sto
pniu. Ubłogosławioną jesteś nad wszystkie niewiasty: 
kiedy bowiem wszystkie inne zaciągnęły przekleństwo 
przywiązane do grzechu pierworodnego, Ty, mając 
stać się Matką Tego który jest Samćm bło
gosławieństwem, bjtfaś i bodziesz na zawsze błogo
sławioną i uchowaną od wszelkiej skazy. 

A cóż odpowiada Marya na pozdrowienie tak Jej 
chwały pełne? Nic nie odpowiada, i zastanawiając się 
nad tern zmieszała się : Która gdy usłyszała, zatrwo
żyła się na mowę jego, i przemyśliioała jakiem byłoby 
to pozdrowienie'1). A cóż za powód takiego Jej zatrwo
żenia? czy obawa złudzenia? czyli też dziewicza Jej skro
mność ulękła się obecności mężczyzny, jak się to niektó
rym zdawało, gdy sądzili że Anioł okazał się Jej 
w postaci ludzkiej? Wcale nie; ten bowiem ustęp 
Pisma Bożego bardzo jest jasny: powiedziano: za
trwożyła sie na mowę jego. Zatrwożył więc Ją, jak 
słusznie robi uwagę Euzebiusz z Emessy, nie widok 
Anioła, lecz słowa przez niego wyrzeczone3). Trwoga 
wiec ta pochodziła jedynie z Jej pokory; wielce zaniepo
kojoną została usłyszanemi pochwałami tak przeciwnerai 
nizkiemu rozumieniu jakie miała sama o sobie, a ztąd 
im bardziej widzi się wywyższoną przez Anioła, tern 

1) Łuk. 1. 28. — 2) Tamże 29.-3) In fer. 4. post. Dorni. 4. Adv> 
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bardziej się uniża i pogrąża w uznaniu własnego ni-
cestwa. Według świętego Bernardyna, gdyby Anioł 
powiedział był Maryi, że jest największą grzesznicą 
w świecie, nie byłaby się wcala zdziwiła; lecz słysząc 
tak nadzwyczajne o sobie pochwały, zatrwożyła się 
bardzo1). Zmieszała się: gdyż będąc pełną pokory, 
brzydziła się wszelką pochwałą, i cała zajęta była tylko 
Stwórcą Swoim, któremu każde dobro przypisywać 
się ma, który jeden chwalony być powinien; i to 
w objawieniu powiedziała Sama przenajświętsza Panna 
świętej Brygidzie, mówiąc właśnie o chwili w której 
stała się Matką Boga: „Nie chodziło mi wcale o wła
sną chwałę, lecz jedynie o chwałę Stwórcy mojego, 
najwyższego Dawcy dóbr wszelkich2)." 

Lecz powie kto: przecież Panna przenajświętsza 
z ksiąg Pisma Bożego wywiedziała sio już była, że 
czas zapowiedziany przez Proroków na przyjście Mes-
siasza nadszedł; że według proroctwa Jakóbowego, 
berło Judzkie dostało się w ręce Heroda, monarchy 
obcego, i że matką Zbawiciela miała być Dziewica. 
Gdy więc usłyszała niebieskiego posłannika takowe 
pochwały Jej oddającego, a które właściwemi być mo
gły tylko Matce Boga, czyż nie powstała w jej umy
śle przynajmniej jakowa wątpliwość, że może to Ona 
została wybraną pr/cz Boga na Matkę Jego? — Nie 
wcale; głęboka pokora Jej nie dopuściła nawet ta
kiego chociażby z powątpiewaniem przypuszczenia. 
Pochwały usłyszane sprawiły to jedynie że się prze
raziła tak dalece, że według pięknej uwagi świętego 
Piotra Złotomównego 2), jak Chrystus chciał być 
wzmocnionym przez Anioła, kiedy w modlitwie Ogrój-

1) T III Quadr . ser . :ł7.—2) TCea. 1. S. 2 3 . - 3 ) Ł u k . 7. 30. 
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cowej dopuścił na Siebie ciężkie przerażenia, tak po
dobnież potrzeba było aby Archanioł Gabriel, widząc 
Maryą tak bardzo przerażoną jego słowami, uspokoił 
Ją mówiąc: Nie bój się Maryo, albowiem nalazłaś ła
skę u Boga J). Nie lękaj~ się Maryo, nie podziwiaj 
pochwałom i wzniosłym tytułom jakie Ci dałem przy 
pozdrowieniu, gdyż właśnie kiedyś się tak poniżała 
we własnem mniemaniu, Bóg który pokornych wy
wyższa, uczynił Cię godną o d n a l e z i e n i a ła
ski przez ludzi straconej. Nalazłaś łaskę u Pana'*). Dla 
tego uchował Cię odzmazy ciążącej na wszystkich po
tomkach Adama obdarzył Cię od pierwszej chwili Twego 
poczęcia łaską wyższą od łask wszystkich Świętych; 
i na koniec teraz do takiego szczytu Cię wznosi, że oto 
wybiera Cię Sobie za Matkę: Oto poczniesz w żywocie 
i porodzisz Syna, i nazwiesz imię jego Jezus^). 

Cóż na to Marya? Posłuchajmy tu świętego Ber
narda: Oczekuje, powiada on, Anioł na odpowiedź, 
ale i nry jej wyczekujemy o! Pani nasza! wyczeku
jemy na słowa ulitowania się Twego, my na których 
biednych cięży wyrok potępienia. O! Matko nasza! 
oto wyznaczoną Ci została cena za którą nabyć się 
może nasze zbawienie, a tą jest Syn Boży mający 
stać się człowiekiem w Twojćm dziewiczem łonie. 
Jeśli Go przyjmiesz za Syna, wnet od śmierci zosta
niemy wyzwoleni. I sam Pan nasz Zbawca najwyż
szy, im bardziej ujętym został powabem Twoim, tem 
bardzićj pragnie przyzwalającej odpowiedzi Twojej, 
przez którą postanowił świat zbawić 4). Daj więc na
tychmiast odpowiedź, Panno przenajświętsza, przy-

I) Ł u k 1. 30. — 2) Ł u k . 1. 21 . — 3) Tamże 4) Dc laud. B . 
V. 31. kom. 4. 

* 
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daje święty Augustyn, nie odwlekaj już zbawienia 
świata, które od Twojego przyzwolenia zawisło l). 

Lecz otóż Marya daje odpowiedź, słuchajmy; mówi 
tedy do Anioła: Oto służebnica Pańska 7 niech Mi 
się stanie według słowa twego 2). O! odpowiedzi prze
cudna! pokorniejsza, roztropnejsza aniżeliby cokol
wiek innego wynaleść mogła mądrość wszystkich lu
dzi i Aniołów razem wziętych, chociażby przez mi
liony lat nad daniem takowej zastanawiali się! O! od
powiedzi potężna, rozradowująca niebo, a ziemi przy
nosząca niezmierzony ocean łask i dobrodziejstw; 
o! odpowiedzi! która zaledwie wyszła z pokornego 
serca Maryi, przyciąga z łona Ojca przedwiecznego 
Jego Syna jeduorodzonego, dla stania się człowie
kiem w łonie tej Dziewicy przeczystej"! Wnet bowiem, 
w chwili gdy słowa te wyrzeczonemi zostały, Syn 
Boży stał się i Synem Maryi: A Słowo stało się cia
łem! 3). O! potężne fiat potężne niech... sir stanie, 
woła święty Tomasz z Wilanowa, o! fiat dobroczynne 
i skuteczne! o! fiat nad wszelkie inne fiat czci i uwiel
bienia godne!4). Przez inne fiat, przez inne niech stanie 
się, Fan Bóg stworzył światło, niebo, ziemię; lecz przez 
to niech się stanie przez Marya wyrzeczone, powiada 
tenże święty, Bóg stał sio podobnym nam człowie
kiem! 

Lecz nie odstępujmy od naszego przedmiotu; roz
ważajmy wielką pokorę przenajświętszej Panny w tej 
odpowiedzi. Posiadając tak wysokie oświecenie na 
umyśle jakićm obdarzoną była, oceniała Ona dokła
dnie całą szczytność godności Matki Boga, a oto 

1) Ser. 120. — 2) Łuk. 1. 38. — 3) Jan. 1. 14. — 4) De Amiuntfa. 
conc. 1. 
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przybywający z nieba Anioł upewnia Ją że Ona jest 
tą szczęsną Matką którą Stwórca Sobie obrał. Wsze
lako nie pobudza Ją to do wyższego rozumienia 
o Sobie, nie zaprząta wcale myśli Jćj upodobaniem 
z tak niezmiernego wyniesienia. Wpatrując się z je
dnej strony w osobiste nicestwo, a z drugiej w nie
skończony majestat Boga który Ją obrał za Matkę, 
uznaje się niegodną takiego zaszczytu, lecz opierać 
się woli Swego Stwórcy nie chce. To też ; gdy zażą
dano Jej przyzwolenia, cóż czyni? co odpowiada? 
Cała wyniszczając się z Siebie samej, a jednak pała
jąca pragnieniem ściślejszego przez to zjednoczenia 
się z Bogiem, zdaje się zupełnie na wolą Bożą i od
powiada: Oto ja służebnica Pańska, a więc obowią
zkiem jest moim spełnić co Pan mój rozkazuje. Jakby 
mówiła: Jeśli Pan Bóg obrał Mnie za Matkę Swoją, 
Mnie która z Siebie samej nic zgoła nie posiadam, 
gdyż wszystko co mam, mam to jedynie z jego do
broci, czyż można przypuszczać żeby to czynił dla 
moich zasług. Przecież ja jestem służebnica Pańska, 
a jakże wysłużyć sobie może s ł u ż e b i c a żeby stać 
się matką Pana Swojego? Oto ja służebnica Pańska, 
niech więc chwała będzie jedynie dobroci Pana Mo
jego, a wcale nie służebnicy Jego, gdyż jest to dzie
łem tylko łaski Jego, że zwrócił oczy Swoje na tak 
nędzne jakićm Ja jestem stworzenie, aby je wynieść 
do tak szczytnej godności. 

O! przedziwna pokoro Maryi, woła na to Opat 
Gweryk , pokoro poniżająca Ją do ostatniego stopnia 
w Jej własnych oczach, a wynosząca jak być może 
najwyżej* przed Bogiem; sprawiająca że gdy Marya 
uczuła się niegodną niczego, stała się zdolną przy-



348 

jąć w Siebie Tego którego świat cały ogarnąć nie 
zdolny1). Lecz jeszcze piękniej unosi się święty Ber
nard nad pokorą Maryi: O! Pani moja, powiada on, 
jakżeś potrafiła połączyć w sercu Twojem taką po
korę, obok takiej nieskazitelności, takiej niewinności 
i takiej pełności łask w które opływałaś! I w jaki 
sposób pokora ta i tak głęboka pokora, mogła się 
objawić w Tobie, w chwili kiedy właśnie ujrzałaś się 
do takiego szczytu wyniesioną przez Boga? Lucyfer 
ujrzawszy się obdarzonym nadzwyczajną pięknością, 
zawołał że chce tron swój obsadzić od gwiazd wyżej 
i stać się podobnym Bogu samemu: Nad gwiazdy 
Hoże wywyższę stolice moją, bedc podobny Najwyż
szemu'2-). Cóżby więc powiedział i do czego nie rwał 
się ten duch pyszny, gdyby się ujrzał zbo-
gaconym darami jakiemi obdarzoną została Marya? 
Lecz nie tak Marya: im do wyższego szczytu ujrzała 
się wyniesioną, tern bardzićj się upokarzała. O! tak, 
bezwątpienia, przenajświętsza Maryo Pani nasza! 
mówi dalej święty Bernard, ta niezgłębiona pokora 
Twoja, uczyniła Cię godną najszczególniejszej miło
ści Boga, godną podbicia serca Pana Twojego nie
zrównaną pięknością duszy Twojej, godną wre
szcie, przycięgnięcia wonnością tćj cnoty Twojej 
Słowa przedwiecznego z łona Bożego na ktorćui od 
od wieków spoczywało, do Twego przeczystego łona3)! 

To też Bernardyn Bostiusz powiada, że tą pokorną 
odpowiedzią: Oto ja służebnica Pańska, Marya większe 
położy zasługi aniżeli te jakie nabyć mogły wszystkie 
inne istoty stworzone, przez wszelkie możliwe z ich 
strony dobre czyny. Tak jest w istocie, przydaje 

1) In Ass. ser. 3 .-2) Iza. 14. 13.—3) In Ass. ser. 4. 
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święty Bernard, bo chociaż ta przeczysta Dziewica 
miłą się stała Bogu właśnie dziewictwem Swojćm 
atoli Swoją-to pokorą okazała się godną, o ile 
istota stworzona godną tego być może, stania się 
Matką Swego Stwórcy1). Stwierdza myśl tę i święty 
Hieronim, który powiada, że Pan Bóg obrał Sobie 
na Matkę Marya, bardziej dla Jej pokory, aniżeli dla 
cnót innych2). Co tćż i Sama oświadczyła świętćj 
Brygidzie w tych słowach: „Przez cóżem dostąpiła 
łaski stania się Matką Pana mojego, jeżeli nie przez 
jak najgłębszą pokorę?"3) Zresztą już toż samo wy
rażała w Pieśni Swojćj tak pełnej pokory: Iż wejrzał 
Bóg na NISK OSO służebnicy swojej, albowiem ticzy-
nił mi wielkie rzeczy Ten który możny jest 4). Panna 
przenajświętsza, według uwagi świętego Wawrzyńca 
Justyniana, nie powiada że Pan Bóg wejrzał na Jej 
nieskazitelność, ale jedynie na Jej pokorę 5). I przez 
to wyrażenie wejrzał Pan na niskośó służebnicy Swojej 
przydaje święty Franciszek Salezy, nie zamierzała 
przenajświętsza Panna wyrazić pochwałę własnej* 
cnoty pokory, lecz chciała powiedzieć że Pan Bóg 
wejrzał na jej nicestwo, (czemu też doskonale odpo
wiada wyraz w polskim tekście Pisma Bożego użyty 
u i s k o ś ć) i raczył wynieść Ją do takiego szczytu 
jedynie z dobroci Swojej. 

Słowem, pokora Maryi, powiada święty Augustyn, 
była jakby schodami niebieskimi, po których Pan Bóg 
zstąpił na ziemię, aby w Jej łonie stać się człowie
kiem G). Co potwierdza święty Antonin, który tak 
o tćm pisze: Najwyższą łaską doskonałości w Maryi 

1) De Laud. V. M. hom. 1.—2) Euzeb. De morte. Hiero.—3) Revel. 
1. 2. c. 23.-4) Łuk. 1 48. 5) De vita sol. c. 14.—6) Ser. 208. 
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było usposobienie do stania się Matką Syna Bożego; 
tern zaś usposobieniem była jej niezgłębiona pokora1). 
Co już dawał nam do zrozumienia i Izajasz, w ten 
sposób pisząc otćrn w księdze swoich proroctw: Iwy-
nijdzie różdżka z koizenia Jessego, a kwiat z korze* 
nia jego wyrośnie2). Zaś błogosławiony Albert Wielki 
robi uwagę, że K w i a t boski, to jest jednorodzony 
Syn Boga, miał wyróść, czyli narodzić się, nie na 
wierzchołku konaru Jessowego, nie u góry, lecz 
z jego k o r z e n i a , nizko; właśnie aby przez to 
objawić pokorę, n i z k o ś ć , jak to sama nazwała, Ma
tki przenajświętszej3). 

Z tego-to powodu Pan Bóg tak przemawia do Tej 
najumiłowańszej Dziewicy Swojej: Odwróć oczy Twe 
odemnie, bo te uczyniły zem uleciał 4). Azkądże i do
kąd u l e c i a ł , pyta święty Tomasz z Wilanowa, jeśli 
nie z łona Ojca przedwiecznego do przeczystego łona 
Maryi? 5). Uczony tłumacz Pisma Bożego Fernandez, 
pisząc o tymże ustępie Pieśni nad pieśniami, powiada 
że pokorne oczy Maryi, któremi wciąż wpatrywała 
się w wielkość Boga, nie tracąc z uwagi własnego 
nicestwa, taki święty gwałt zadały Bogu, że Jego 
Słowo przedwieczne przyciągnęły de Jej łona 6). Z tego 
też zmiarkować można, mówi Opat Frankoniusz, dla 
czego Duch-Swięty tak się rozwodzi nad pięknością 
g o ł ę b i c h oczów Swojej Oblubienicy: O! jakieś 
piękną Przyjaciółko moja\ o\ jakież piekneloczy Twoje 
GOŁĘBIE1). Marya bowiem, wpatrując się w Boga 
Swego z prostotą i pokorą gołąbki, tak Go ujęła 
Swoją pięknością, że Go schwyciła związkami miło-

1) P. 4. t. 15. c. 6.—2) Iza 11,1.—3) De Sanct. ser. 56.—4) Pies. 6.4. 
5) De Ass. conc. 3.-6) In Gen. 24. sect. 1.—7) Pies. 4. 1. 
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ści, i uwięziła w Swem dziewiczćm łonie 1). Zakończ
my przeto uznaniem, że Marya przy wcieleniu Słowa 
przedwiecznego, jak to powiedzieliśmy na początku, 
bardziej się upokorzyć nie mogła jak się upoko
rzyła. 

II 
Eozważajmy następnie, że Pan Bóg czyniąc Ma

rya Matką Swoją, wyżej nad to wynieść już Jej nie 
mógł. 

Aby pojąć do jakiego szczytu wielkości, ta przenaj
świętsza Dziewica wyniesioną została, trzebaby objąć 
pojęciem szczyt wielkości i majestatu Boga Samego. 
Dość więc powiedzieć że Pan Bóg uczynił Ją Matką 
Swoją, aby przez to dać do zrozumienia, że wyżej 
wynieść Jej już nie mógł. Arnold Karnutański 
słusznie utrzymuje, że Stwórca stając się Symem Ma
ryi* wywyższył Ją nad wszystkich Świętych i Anio
łów 2). Tak dalece że, prócz Boga, jestJOna, powiada 
święty Efrem, bez żadnego porównania wyższą od 
wszystkich duchów niebieskich 3 ) ; a i święty Andrzej 
Kreteński mówi: Po Bogu jest Ona wyższą nad wszy
stko 4). Zaś święty Anzelm tak się o tern wyraża: 
O! Pani moja! nic Tobie równego; cokolwiek bowiem 
istnieje, albo nad Tobą albo pod Tobą jest. Nad Tobą 
Bóg tjdko; ped Tobą wszystko co nie Bogiem 5). 
Słowem, jak przydaje święty Bernardyn, szczytność 
Maryi jest taką, że tylko Bóg jeden może ją poję
ciem ogarnąć 6). 

1) De gratia. Div. 1. 6.-2) De laud. B. M.—3) De laud Dei Genitr. 
4) In Dormi. S. M. ser. 3.—5) De Conc. B. M.—6) Pro fest. V. M. 
ser. 4. 
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Nic więc dziwnego, powiada święty Tomasz z Wi
lanowa, że święci Ewangelistowie, którzy rozwodzą 
się w pochwałach o świętym Janie Chrzcicielu, o świę
tej Maryi Magdalenie, krótką wzmiankę czynią o tern 
co wyróżnia przenajświętsze Maryą Pannę: dość było 
oznajmić nam że Pan' Jezus jest Jej synem. Bo cóż 
więcej mogli powiedzieć o szczytnem powołaniu tej 
Dziewicy błogosławionej, pisze tenże Święty, wszak 
dość tego że poświadczają iż jest Ona Matką Boga, 
ponieważ to jedno wyraża wszystko, co stanowi głó
wnie, albo co raczej stanowi całą Jej chwałę, więc 
w większe szczegóły wchodzić nie było potrzeby t). 
Jakoż, wyrzec o Maryi to tylko że jest Ona Matką 
Boga, powiada święty Anzelm, przechodzi już to 
wszystko co tylko po Bogu najzaszczytniejszego po
wiedzieć lub wyobrazić sobie można 2). Nazwij Ją 
jak ci się podoba, przydaje Piotr Celiusz, nazwij 
Królową niebieską, Władczynią Aniołów, albo innym 
jakim najwznioślejszym jaki być może tytułem, nigdy 
nie uczcisz Jej tak jak gdy w dwóch słowach powiesz: 
że jest Matką Boga 3). 

I powód tego bardzo jasny: według bowiem nauki 
świętego Tomasza, im rzecz jaka bliższą jest swego 
pierwowzoru, Mm staje się doskonalszą; ztąd Marya 
będąc z istot stworzonych najbardziej zbliżoną do 
Boga, gdyż jest Matką Jego, więc też jest tą istotą 
która nad wszystkte inne stworzenia do wyższej do
skonałości wyniesioną została, i obfitsze i wznioślej-
sze łaski otrzymała l). Ojciec Suarez wyprowadza 
z tego wniosek, że godność Macierzyństwa Boskiego, 

1) De Nativ. V. eon. 1. — 2) Do Excel. V-1. 2 . -3) DePan. c. 21. 
4) P. 3. 9. 27. a 5. 
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jest bez żadnego porównania wyższą nad wszelkiego 
rzędu stworzenia ? nie wyłączając najwyższe duchy 
niebieskie; albowiem godność ta styka się z najści
ślejszym zjednoczeniem człowieczeństwa z Bóstwem 
w jednej z Osób Trójcy przenajświętszej, te jest 
w Panu Jezusie, które to zjednoczenie teologowie 
nazywają zjednoczeniem h y p o s t a t y c z n ć m '). 
Z tego też powodu wielebny Dyonizy Kartuz powiada, 
że po zjednoczeniu z Bogiem hypostatycznem, jak 
to miało miejsze w osobie Pana Jezusa, nie masz 
ściślejszego zjednoczenia nad to jakie zaszTo w Ma
tce Bożej z Jej Synem *2). Jest to zjednoczenie z Bo
giem, przydaje ojciec Suarez, nad które, po człowie
czeństwie Chrystusa Pana, ściślejszo być już nie może 
w istocie stworzonej. A błogosławiony Albert Wielki 
twierdzi, że godność Macierzyństwa Boskiego, jest 
godnością idąca zaraz po najwyższej godności Boga 3). 
Z czego w końcu robi wniosek, że Marya ściślej nie 
mogła już być zjednoczoną z Bogiem, chyba żeby 
Bogiem się stała: magis Deo conjunyi nisifiertt Deus, 
non potuit. 

Święty Bernardyn utrzymuje, że aby przenajświę
tsza Panna stała się Matką Boga, musiała zostać 
wyniesiona do niejakiej* równości z trzema Osobami 
Trójcy przenajświętszej, oportuit Eam Hevari ad 
cjuamdam ctequalitatem Divinam 4 ) , a to przez jakby 
nieskończoność łask Jej udzielonych. T jak dzieci, są 
poniekąd poczytywane za jedną i taż samą rzecz z ich 
rodzicami, powiada święty Piotr Damian, gdyż tak 
dalece wspólne im są mienie i zaszczyty, tak podo

ił De Inc p. 2. d. 1. — 2) De laud. V, M. 1. 1. c. 35- — Supor 
ms. - r . ad. 3- !). 14. — 4) Pro fest V. M. ser. 5. 
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bnież Pan Bóg, przebywając w różny sposób w Swo
ich stworzeniach, w-Maryi przebywał w sposób zu
pełnie odrębny, stając się z Nią jakby jedną i tąż 
samą rzeczą. Poczem tenże Święty wypisuje ten pię
kny swój ustęp powszechnie znany: „A tu niech za
milknie i zadrży wszelkie stworzenie, a zaledwie 
ośmieli się wpatrywać w takiej godności ogrom: za
mieszkuje Bóg w Dziewicy Matce Swej, z którą po
siada wspólność natury! 1) ." 

Z tego-to powodu święty Tomasz twierdzi stano-
wczo7 że Marya stając się Matką Boga, otrzymała 
wskutek tak ścisłego zjednoczenia z dobrem nie-
skończonem, niejaką godność jakby nieskończoną, 
którą ojciec Suarez nazywa N i e s k o i i c z u ą w s w o-
im r o d z a j u 2). Albowiem godność Macierzyństwa 
Boskiego, po godności Boga człowieka, jest najwyż
szą z mogących być udziałem istoty stworzonej. Ja
koż według nauki Doktora Anielskiego, nawet i czło
wieczeństwo Pana Jezusa, mogło wprawdzie obda-
rzonem zostać jeszcze większą łaską uświęcającą 3 ) : 
gdy bowiem łaska jest darem stworzonym, tedy nie
ograniczona moc Boża, może ją wciąż zwiększać. 
Wszelako, toż człowieczeństwo nie mogło już być 
wyżej W3Tniesionem jak niem było, wskutek Swego 
zjednoczenia z Osobą Boską 4). Podobnież i prze
najświętsza Panna: nie mogła już być wyższej go
dności nad tę że była Matką Boga, co jest godno
ścią jakby nieskończoną. Oto jak się o tern wyżej 
przytoczony Święty wyraża. Przenajświętsza Panna, 
z powodu że jest Matką Boga, posiada godność jakby 

1) Cum qua iiuiiis naturae habet ideutita'ein. InNativ. Tl. V. ser. 1. 
2) suo geuenere iufimta. Loco supra cit. — 3) liabituali&. — 
4) P. 3. ti- 7. a. 12. 
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nieskończoną, pochodzącą od dobra nieskończonego 
jakićm jest Bóg; i pod tym względem nie może już 
istnieć coś wznioślejszego 1). Święty Tomasz z Wila
nowa toż samo mówi. Zaiste, Macierzyństwo Boskie, 
pisze on, ma w sobie coś poniekąd nieskończenie 
wzniosłego 2). A święty Bernardyn powiada, że go
dność do jakiej Pan Bóg wyniósł Maryą, czyniąc Ją 
Swoją Matką, była już najwyższym stopniem godno
ści do jakićj może być wyniesionem proste stworze
nie 3). Jest to zdanie i błogosławionego Alberta Wiel-
kigo: Pan Bóg, powiada on, uczynił przenajświętszej 
Pannie dar najwyższy jakiego tylko dostąpić może proste 
stworzenie, to jest obdarzjrł Ją godnością Macierzyń
stwa Boskiego 4). 

Ztąd owo sławne zdanie świętego Bonawentury, 
że może Pan Bóg stworzyć większy świat, większe 
niebo, jak to jakie istnieją; ale nie może wynieść 
istoty stworzonej do wyższej godności nad godność 
stania się Jego matką *). Lecz Sama przenajświętsza 
Panna wyraża lepiej jak ktokolwiek inny, do jakiego 
stopnia szczytu i wielkości wyniósł Ją Pan Bóg, gdy 
mówi: Uczynił Mi WIELKIE RZECZY Ten który mo
żny jest c) . Bo dlaczegóż nie wyłuszcza, nie wyraża 
jakie to są one w i e l k i e r z e c z y które otrzymała 
od Boga? Nie wyraża tego , odpowiadają na to Na-
warinus i święty Tomasz, bo są to rzeczy których 
wyrazić językiem ludzkim niepodobna; nie określa 
wielkości tych rzeczy, bo są tak wzniosłe, że pojęcie 
nasze przechodzą 7). 

1) P. 1. 9. 25. a. C. — 2) De Kaliv. V. eon. .1. — 3) Pro fest. V. M. 
ser. 8. — 4) Supr. Miss. 9. c. &S. — 5) Spec. B. V. traci. 9 — 10. 
C) Luc. 2. 49. — 7) Umbr. Virg. exc. 14. 

23* 



30G 

Słusznie przeto powiada święty Bernard, że Pan 
Bóg świat cały stworzył dla tej błogosławionej Dzie
wicy, która stać się miała Matką Jego *); a święty 
Bonawentura, że Ona zasłania od zniszczenia świat, 
jak współuczestnicz3Tła w jego założeniu 2). Zaś wy
rażając sie w ten sposób ten Doktor Kościoła, opiera 
się na tym ustępie Pisma Bożego który Kościół sto
suje do Maryi. Z Nimem była wszystko składając 3). 
Święty Bernard przydaje, że dla niezmiernej-to miło
ści ku Niej, Pan Bóg nie zagładził pokolenie ludzkie 
po grzechu Adama 4). 

Jak również słusznie, Kościół święty opiewając 
chwało Maryi, te znomu słowa z Ewangelii do Mej 
odnosi: Marya NAJLEPSZĄ CZĄSTKĘ obrała 5), 
gdyż ta Dziewica-Matka, miała dostać w udzielę nie-
tylko znaczną cząstką z doskonałych darów niebie
skich, lecz i z pomiędzy nich jeszcze obrała Sobie 
c z ą s t k ę n a j l e p s z ą , albowiem Stwórca obda
rzył Ją, jak to twierdzi Albert-Wielki, wszelkiemi 
darami i łaskami powszechnemi i szczególnemi udzie
lonymi innym stworzeniom, i obdarzył w najwyższym 
jaki tylko być może stopniu, a to wskutek godności 
Macierzyństwa Boskiego do którego wyniesioną zo
stała *'*). Tak tedy Marya była dziecięciem, lecz 
wieku niemowlęcego posiadała tylko niewinność a nie 
brak zdolności, gdyż od pierwszej chwili Swego po
czucia obdarzoną została darem pełności rozumu. 
Była dziewicą, lecz bez sromoty bezpłodności. Była 
matką, lecz nie postradała skarbu dziewictwa. Była 
śliczną i prześliczną, powiada Ryszard od świętego Wi
ktora 7), święty Grzegorz Mkomedyjski s ) , i święty 

1) Iii salw Reg. 3. — 2) Psal . V. M. ps . 118. — 3) P r z y p . S. 30. — 
4) Pro fa-t. V. M. Ker. 5. — 5) Łuk . 10. 42. — fi) Bibl . Marł. 

Luk . n . 15. — 7) In Can t . ser . 2f>. — 8) Or. dc ingr. ł i . V. 
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Dyonizy Areopagita, który miał szczęście własnemi 
oczyma patrzyć na Nią, i który upewnia, że gdyby 
go wiara nie uczyła że była Ona tylko stworzeniem, 
byłby Jej jak Bóstwu cześć oddał. Bazu pewnego 
święta Brygida usłyszała Samego Zbawiciela w te 
słowa do Matki Swojej* przemawiającego: „Wszy
stkich Aniołów i wszystkie stworzenia przeszłaś Ty 
pięknością *)." Prześliczną była, mówię, lecz. bez ża
dnego niebezpieczeństwa dla tych którzy na Nią 
patrzali; owszem, widok Jej piękności przytłumiał 
wszelkie nieskromne podniety i rozbudzał w sercach 
zamiłowanie cnoty. Taką obdarzona b}7ła laską, pisze 
święty Ambroży, że nietylko Sama nieskalane dzie
wictwo posiadała, lecz nawet na kogo tylko spojrzała, 
tego cnotą czystości obdarzała 2). Co powtarza i święty 
Tomasz mówiąc: Łaska uświęcająca nietylko w Sa
mej przenajświętszej Pannie przytłumiła wszelkie złe 
podniety, lecz i na drugich najzbawienniej oddziały
wała; a ztąd chociaż była niezrównanie pięknej po
wierzchowności, w nikim nigdy widok Jej nie obu-
dzał niewłaściwych myśli 3). Dlatego to porównaną 
jest do m y r r y , mającej własność chronienia ob ze
psucia. Jako MYEEA wyborna, wydałam słodycz won
ności 4). Oddawała się życiu czynnemu, lecz obok 
tego, żadne ząjącie nie przerywało Jej ścisłego zje
dnoczenia z Bogiem. Przez bogomyślność bedęc cią
gle zatopioną w Bogu, nie zaniedbywała zajęć poto
cznego życia i obowiązków miłości bliźniego. Uległa 
wprawdzie śmierci, lecz nie doznawała ucisków kona
nia, i ciało Jej zepsuciu nie podpadło. 

1) B e v . 1.1. c. 51 . —2) Inst . virg. e . 7. — 5) I n s a n t . 3. d. 3. 0. 1. a. 2. — 
4) Ekli . 24. 20. 
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Zakończmy przeto następującym wnioskiem. Ta 
Matka Boga naszego, jest nieskońcenie niższą od 
Boga, lecz jest niezmiernie, niepojęcie wyższą nad 
wszystkie stworzenia, i gdy nie sposób jest znaleść 
syna szczytniejszego nad Jezusa, nie sposób także 
znaleść Matki szczytniejszej nad Maryą. To powinno 
nietylko skłaniać sługi tej przenajświętszej Pani, do 
radowania się z takiego Jej wywyższenia, lecz oraz 
i pobudzać do tern większej ufności w Jej przemożne 
pośrednictwo, gdyż bodąc Matką Boga, powiada oj
ciec Suarez, ma jakby prawo do Jego darów, dla 
wyjednywania takowych, dla tych za którymi się 
wstawia *). Ztąd święty German w te słowa do Niej 
się modli: Ty zaś, o! Pani nasza, która przed Bo
giem macierzyńskiej powagi zażywasz, dla tych na
wet którzy bardzo ciężko zawinili, nadzwyczajną ła
skę odpuszczenia grzechów otrzymujesz: niemożli
wym jest to bowiem, byś nie została wysłuchaną, 
gdy Pan Bóg Tobie jako prawdziwej a niepokala
nej Matce Swojej we wszystkiem pragnie dogodzić 2). 
Tak tedy, o! Matko Boga i nasza Matko! nie brak 
Ci na możności dla niesienia nam ratunku, ani Ci 
też brak dobrej woli do czynienia tego, jak nas 
o tern upewnia święty Bernard 3 ) , albowiem wiesz 
o tern, powtórzę za sługą Twoim opatem Celejskim, 
że Pan Bóg stworzył Cię nietylko dla Siebie, lecz 
że dał Cię Aniołom dla naprawienia strat jakie po
nieśli, ludziom dla ich podźwignięcia, szatanom dla 
ich pogromienia; za Twojem to pośrednictwem je-

1) De Inc. p . 2. d. l . — 2) In rtorm. V. M. ser. 2. — 3) In 
Ass. eer. 1. 
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dnamy się z Bogiem i odzyskujemy łaskę Jego; Ty 
zwyciężasz i pogramiasz wroga duszy naszej 1). 

Aby przypodobać sio Matce Bożej, pozdrawiajmy 
Ją często odmawiając Z d r o w a ś M a r y a Razu 
pewnego przenajświętsza Panna obiawiła świętej Ma
tyldzie, że niczem innem nie można oddać Jej czci 
milszej dla Niej 2). Jest to przytćm środkiem otrzy
mania łask najpożądańszych od tej Matki miłosierdzia, 
jak się to okaże w przykładzie który opowiemy. 

Przykład. 
Znanem jest powszechnie zdarzenie które ojciec 

Paweł Segneri opisuje w dziele swojćni mającem ty
tuł: C h r z e ś c i a n i n w y u c z o n y 3 ) . Pewien mło
dzieniec mający na sumieniu najsprośniejsze grzechy 
w które nawet nałogowo zapadał, znajdując się 
w Bzymie, poszedł do spowiedzi do ojca Mikołaja 
Cukki. (Zuchi.) Spowiednik obszedł się z nim z wielką 
miłością, i serdecznie litując się nad biednym stanem 
jego duszy, powiedział mu że nabożeństwo do Matki 
Bożej może go wyrwać z tego przeklętego grzechu. 
Na pokutę przeto zadał mu codzienne, rano zaraz po 
wstaniu, i wieczór przed udaniem sią na spoczynek, 
aż do nastepnćj spowiedzi odmawianie Z d r o w a ś 
M a r y a na cześć przenajświętszej Panny, ofiarując 
Jej swoje oczy, ręce i całe ciało, z prośbą aby go 
strzedz raczyła jako Swojćj własności, a przy tćm 
aby trzy razy ucałował ziemię. Młodzieniec wypełnił 
tę pokutę, a zrazu z niewielką poprawą; lecz spo
wiednik polecił mu aby nie zaniechiwał tego nadal 
i pobudzał go do ufności w opiece Maryi. Pod też 

1} Cont. de V. M. c. 4. — 2) Spir. Grat. C. t. c. G7. — 3) Christ.. 
instr. p. 38. §. 2. 
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poro młodzieniec odjechał z kilku towarzyszami, i wa
łęsał się po świecie przez lat kilka, "Wróciwszy do 
Kzyniu, poszedł znowu do spowiedzi do tegoż ojca, 
który niermiernie się ucieszył znalazłszy go zupełnie 
zmienionego, i już wcale niepodpadaj'ącego zgu
bnemu nałogowi. „Synu mój, rzekł do niego, jakim 
sposobem otrzymałeś od Boga tak zupełną poprawę?" 
Młodzieniec odpowiedział: „Przenajświętsza-to Panna 
w nagrodo tego maluchnego nabożeństwa któregoś 
mnie Ojcze wryuczył, wyjednała mi tę łaskę." 

Lecz nie koniec na tćm: gdy ojciec Cukki- wspomniał 
na kazaniu o tern zdarzeniu, pewien wojskowy który 
od dawnego czasu miał grzeszne stosunki z zamężną 
kobietą, usłyszawsz}' to, postanowił podobnież nabo
żeństwo dopełniać, w celu zerwania zgubnych pęt, 
któremi szatan trzymał go w swojej niewoli, a co 
właśnie powinien zamierzać każdy grzesznik, jeśli chce 
żeby przenajświętsza Panna mogła prz}7jść mu w po
moc. I tym sposobem i tenże wojskowy zwalczył spro
śną namiętność której się byl poddał, i poprawił sio 
zupełnie, Ażnakoniec stał się i nowy cud jeszcze. Po 
upływie pół roku, zbyt siebie pewny, dnia jednego 
wcale nieroztropnie postępując, postanowił on pójść 
do wspólniczki swojego dawnego nierządu, dla do-
dowiedzenia się czy i ona sio nawróciła; a gdy zbliżał 
się do drzwi jej domu, przez co wystawiał sio na 
wyraźne niebezpieczeństwo nowego upadku, poczuł że 
go gwałtownie odepchnęła jakaś niewidoma siła, i nie
zwłocznie znalazł sio na drugim końcu ulicy, przed 
własnym mieszkaniem. Poznał wtedy wyraźnie że go 
w tern sposób Marya ratowała od zguby. Z tego więc 
można miarkować jak dalece ta najmiłościwsza Matka 

361 

nasza, stara się nietylko wyrwać nas z grzechu, gdy 
się Jej polecamy mając tegoż pragnienie, lecz oraz 
-chroni nas od niebezpieczeństwa powrotnego upadku, 

M O D L I T W A . 
O! Pano niepokalana, i przenajświętsza! O! Istoto 

najpokorniejsza i najwznioślejsza w oczach Boga! Ty 
któraś się tak uniżała przed Sobą Samą, a znalazłaś 
się tak wielką przed Stwórcą Twoim, że do tego sto
pnia Cię wywyższył iż wybrał Sobie na Matkę i na
stępnie postanowił Królową nieba i ziemi! Składam 
■dzięki najwyższemu Panu, za takowe Ciebie uczczenie, 
i raduję się wspólnie z Tobą, widząc Cię tak zjedno
czoną z Bogiem, że już ściślej zjednoczonem z Nim 
stworzenie być nie może. Zaś widząc Cię tak pokorną 
obok takiej doskonałości, nie śmiem stanąć przed Tobą 
ja którym tak pyszny pomimo tylu grzechów moich. 
Wszelako, chociażem takim nędznikiem, ośmielam sio 
i ja najgłębszy pokłon Ci złożyć mówiąc: Zdrowaś 
Marya ł a s k i ś p e ł n a , o ! wyjednaj więc i dla mnie czą
steczkę takowej. P a n z T o b ą , b o z Tobą będąc od pier
wszej chwili Twojego istnienia, zjednoczył się jeszcze 
ściślej stając się Twoim Synem: B ł o g o s ławi o naś Ty 
między n i e w i a s t a m i , o! wyjednaj i dla nas boskie 
błogosławieństwa. I b łogos ławiony owoc żywota 
T w e g o . O! Krzewie przenajświętszy któryś światu 
dał taki boski Owoc; ś w i ę t a Maryo Matko Boża, 
wyznaję iżeśpr awdziwą Boga-Bodzicielką, i na stwierdze
nie tej prawdy gotówem tysiąc razy oddać życie. Módl 
się za nami g r z e s z n y m i , bo gdyś Ty Matką Boga, 
Tyś także Matką naszego zbawienia i Matką nas 
wszystkich biednych grzeszników; dla zbawienia to 
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bowiem grzeszników Bóg stał się człowiekiem i Ciebie 
uczynił Matką Swoją, aby modlitwy Twoje posiadały 
moc zbawienia wszystkich. Módl sie wiec o! Maryo, 
módl się za nami, Te raz i wgodz inę ś m i e r c i na
szej ; wciąż módl się: módl się teraz gdy przy życiu 
będąc wystawieni jesteśmy na tyle pokus i na ciągłe 
niebezpieczeństwo postradania Boga; lecz przede-
wszystkićm módl się za nami w godzinę śmierci naszej, 
gdy nadejdzie dla nas chwila przejścia z tego świata 
a stawienia się przed trybunałem najwyższego Sędziego; 
módl się, abyśmy zbawieni przez zasługi Jezusa Chry
stusa i za Twoje*m pośrednictwem, mogli kiedyś, nie 
obawiając się już zguby, pozdrawiać i chwalić Ciebie 
i Boskiego Syna Twojego w niebie, przez całą wiecz
ność. Amen. 

V. NAUKA. 

0 Nawiedzeniu Maryi Fanny. 
2 Lipca. 

Marya jest Skarbem łask wszelkich; kto wiec -łask pragnie, 
powinien uciekać sie do Maryi: a kto ucieka sie do Maryi, 
powinien nie wątpić ze otrzyma icszelkie łaski jakich pragnie. 

Gdy osoba panująca nawiedza dom jaki, za wielkie 
to szczęście bywa poczytanćm, tak dla zaszczytu jak 
i innych pożytków których się ztąd spodziewać można; 
lecz za nierównie szczęśliwszą "wypada poczytywać 
duszę którą nawiedza Królowa świata całego, przenaj
świętsza Marya Panna, która niechybnie obdarza wszel
ki e*m dobrem i wszelkiemi łaskami dusze które nawiedzać 
raczy, gdy one serdecznćm do Niej nabożeństwem, 
jakby sprowadzają Ją do siebie. Spoczęło błogosła-
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wieristwo Boże nad domem Obededonagdy go nawiedziła 
Arka Pańska: Błogosławił Pan domowi jego J); lecz 
jakże nierównie większych dostępuje się błogosławieństw 
przez sprowadzenie do serca swojego Matki Zbawi
ciela, tej żywej Arki Bożej. Błogosławiony dom, powiada 
ojciec Engelgrawe, który Marya nawiedza 2). I tego 
to szczęścia dostąpił dom świętego Jana Chrzciciela. 
Skoro doń weszła Marya, wnet całą tę rodzinę ob
darzyła najobfitszemi łaskami i błogosławieństwami 
niebieskiemi, i dlatego uroczystość N a w i e d z e n i a 
nazywają także uroczystością przenajświętszej Maryi 
Panny ł a s k a w e j . W nauce przeto niniejszej rozważać 
będziemy że Matka Boża jest jakby Skarbcem łask 
wszelkich, i zamkniemy to w dwóch uwagach: 
w pierwszej obaczymy że kto pragnie łask, powinien 
uciekać się do Maryi; w drugiej że kto do Maryi ucieka 
się, może być pewnym że otrzyma wszelkie łaski ja
kich pragnie. 

1. 
Po zawiadomieniu przenajświętszej Panny przez 

Archanioła Gabryela, że krewna Jej święta Elżbieta 
od sześciu miesięcy była już brzemienną, Duch-Święty 
przez wewnętrzne natchnienie oznajmił Jej, że Syn 
Boży wcielony w Jej przeczystem łonie, miał objawić 
światu bogactwa Swego miłosierdzia, obdarzając pier-
wszemi łaskami Swojemi całą tę rodzinę. Niezwłocznie 
tedy i spiesznie Marya puściła się w drogę w górną 
stronę ziemi Judzkiej, jak o tern pisze święty Łukasz 
Ewangelista Potvstatvszy Marya... poszła iv góry z kwa
pieniem 3), to jest przerywając ciszę bogomyślności 

1) Parał. 1. 18. 14.—2) Coel. Pauth. § 2.-3) Łuk. 1. 39. 
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której wciąż się oddawała, i opuszczając ukochaną 
samotność, zaraz poszła nawiedzić Elżbietę. Miłość 
bliźniego nie ogląda się na nic. Wszystko znosi x), i nie 
zna odwłoki, według uwagi świętego Ambrożego, który 
właśnie nad tymże szczegółem życia przenajświętszej 
Panny zastanawiając się powiada: Nie zna niarnują-

' cych czas targów, Ducha-Świętego łaska 2). Ztąd nie 
zrażając się trudami podróż}', młodziutka i wątła Dzie
wica zaraz puściła się w drogę. 

Przybywszy do krewnej powitała ją uprzejmie. I we-
szła w dom Zacharyasza i pozdrozoiła Elżbietę 3) . A robi 
tu uwagę święty Ambroży, że Mary a pierwsza powi
tała Elżbietę. Lecz nawiedźmy Matki Bożćj nie były 
takiemi jak osób światowych, które zwykle kończą 
się na próżnych a niekiedy i fałszywych objawach 
udanej przychylności; nawiedźmy Maryi przyniosły 
domowi temu najobfitsze łaski: skoro weszła i pier
wsze słowa pozdrowienia wyrzekła, Eżbieta napełnioną 
została Duchem-Świetym, a Jan oczyszczony z grzechu 
i uświęcony, i z tego powodu okazał radość, drgną
wszy w łonie matki, przez co chciał objawić, że nad
zwyczajną łaskę otrzymywał za pośrednictwem prze
najświętszej Panny, jak to oświadczyła sama Elżbieta: 
Oto skoro stał stę glos pozdrowienia Twego iv uszach 
moich, skoczyło z radości dzieciątko w żywocie moim 4), 
Tak tedy, według uwagi Bernardyna Bustiusza, przez 
pozdrowienie-to Maryi, Jan otrzymał łaskę Ducha-Swię-
tego która go uświęciła: Chrystus, powiada on, skłonił 
Maryą do pozdrowienia Elżbiety, aby słowa wycho
dzące z łona Matki w którćm przemieszkiwał Pan 

1) I Kor. 13. 7. — 2) lu Luc. I . — 3) Łuk. 1. 39- — Tamże 40. 
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Bóg, przechodząc przez uszy Elżbiety, dostały się do 
Jana, i wyświęciły go na Proroka l). 

Owóż, jeśli te samopierwsze owoce odkupienia, 
przeszły przez Maryą, i jeśli Ona była strumieniem 
przez który łaska spłynęła na świętego Jana Chrzci
ciela, na Elżbietę Duch-Święty, a tyle innych błogo
sławieństw »a całą tę rodzinę, co wszystko jak wia
domo były to łaski pierwsze z udzielonych na ziemi 
przez Syna Bożego po Jego wcieleniu—przeto wątpić 
nie można, że Pan Bóg już od onej chwili postano
wił Maryą jakby W o d o c i ą g i e m powszechnym 
według wyrażenia świętego Bernarda, przez który 
miały się odtąd dostawać wszelkie łaski jakich nam 
Stwórca zamierzył udzielić, jak to obszerniej wyło
żyliśmy w pierwszej części niniejszego dzieła 2). 

Słusznie przeto ta Matka Boga naszego, nazwaną 
jest Skarbnicą, i Szafarka łask Boskich, takie bowiem 
tytuły daje Maryi wielebny opat Celejski 3), a święty 
Piotr Damian zowie Ją: Skarbem łask boskich, bło
gosławiony Albert Wielki: Skarbczynią Pana Jezusa, 
święty Bernardyn: Bozdawczynią łask. Pewien uczony 
pisarz grecki, przytoczony przez ojca Pęto, (Petau) 
powiada, że Marya jest B e z e r w u a r e m, to jest 
nagromadzeniem przechowawczćm, zamykającem w so
bie wszelkie dobro, a święty Grzegorz cudotwórca pi
sze że Marya dlatego pełną łaski nazwaną jest, że 
w Niej cały skarb łaski został zawarty '). Zaś Ey-
szard od świętego Wiktora powiada, że Pan Bóg umie
ścił w Niej jakby w spichrzu Swego miłosierdzia wszel-

1) Marial. I. p. fi. ser. I. — 2) Wykład Sal. Kog. Rozdz. V. — 
3) Cont. dc V. M. in prolr — 4) In Amniti hym. 1. 
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kie dary łaski, i ztamtąd wydobywa wszelkie dobro 
któr&n obdarza Swe sługi '). 

Mówiąc o roli ewangelicznej, w której ukryty znaj
duje się skarb, a który za wszelką cenę nabyć potrzeba, 
jak to sam Zbawiciel oświadcza: Podobne jest Króle
stwo niebieskie skarboivi skrytemu w roli, który Z7ia-
lazłszy człowiek skryły a od radości z tego odchodzi 
i wszystko co maprzedąje i ona rolr kupuje -),—święty 
Bonawentura powiada, że r o 1 ą tą jest przenajświętsza 
Marya Panna, w której znajduje się S k a r b boski 
Pan Jezus, a w nim źródło łask wszelkich 3). Według 
świętego Bernarda, Stwórca całą pełność dóbr naj
wyższych oddał w ręce Maryi, abyśmy wiedzieli że 
jeśli rozbudza się w nas nadzieja święta, jeżeli otrzy
mujemy jakową łaskę, jeśii zbawienia dostępujemy, 
wszystko to od Niej na nas spływa 4). O cze*m za
pewnia nas i Sama przenajświętsza Panna w tych sło
wach które Kościół do Niej stosuje: We Mnie wszelka 
łaska drogi i prawdy 5). Jakby mówiła: O! ludzie! 
przeze Mnie otrzymać możecie wszelkie łaski i wszel
kie prawdziwe dobra, jakich tylko zapragnąć mo
żecie, 

Tak jest o! Matko nadziei naszej, woła święty 
Piotr Damian, wiemy o tern że wszystkie skarby zmi
łowali się Bożych w Twoich są rękach G). A przed 
nim jeszcze święty Ildefons utrzymywał toż samo, 
jeszcze silniej się wyrażając, gdy w te słowa przema
wiał do przenajświętszej Panny: "Wszelkie dobrodziej
stwa jakie Pan najwyższego majestatu postanowił 
nam wyrządzać, chciał mieć w Twoje ręce oddane, 

1) D e laud. B . M. 1. 4. — 2) Mat. 13. 44. — 3) Sj.ec. B . V. c. 7. 
4) D e Aquaed. — 5) Ekli . 24. 25. — C) l u Kat iv . B . V. ser- 1. 
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i dlatego Tobie zwierzone zostały wszystkich łask 
i darów niebieskich skarby l). A tak tedy, przydaje 
święty German, nikt nie zbawia się inaczej jak przez 
Ciebie 2), nikomu nie dostaje się dar żaden inaczej 
jak przez Ciebie 3). 

Eozbierając te słowa Archanioła do przenajświę
tszej Panny, wyrzeczone dla uspokojenia Jej: Nie U-
kajsicMaryo, alboiuiem NALAZŁAŚ łaskę u BogaA)t 

błogosławiony Albert wielki w ten sposób pięknie 
przemawia: O! Maryo Tyś nie przyswoiła Sobie zu
chwale 'łaski, jak się o to pokusił Lucyfer; nie po
stradałaś Jej jak Adam; nie kupiłaś, jak to chciał 
uczynić Szymon czarnoksiężnik, lecz ją nalazłaś, boś 
Jej pragnęła i szukała; n a l a z ł a ś Łaskę niestwo
rzoną, którą jest Sam Bóg stający się Synem Twoim, 
a z nią znalazłaś wszelkie dobra stworzone s). Którą 
to myśl wyraża i święty Piotr złotomowny, mówiąc 
że przenajświętsza Matka nasza n a l a z ł a łaskę, aby 
rozlewając ją potem na ludzi, wszystkich doprowadzić 
do zbawienia {i). A na innem miejscu tenżo Święty 
pisze: Nalazłaś łaskę, a ileż takowej znalazłaś? tyle 
ile przed chwilą zapowiedział Ci jej Anioł, gdy Cię 
nazwał łaski pełna, to jest otrzymałaś je*j pełność 
całą, dostateczną do zbawienia całego świata stwo
rzonego 7). Tak dalece, że według wniosku jaki z tego 
czyni Byszard od świętego Wiktora, jak Pan Bóg 
stworzył słońce aby oświecało świat cał}', tak Maryą 
stworzył na to aby przez Kią spełniał miłosierdzie 
Swoje nad całym światem s) . A święty Bernardyn 

1) D e Cor. V. c. 15. — 2) Nullus qui f-alvus fiat nisi pe r t e . — 
3) D e Zona De ip . — 4) Łuk 1. 30. — 5) Sup. Miss. 9. 201. — 
G) Ser . 143. — 7) Ser . 141. — 8) D e laud B . M. 1. 8. 

http://Sj.ec


368 

przydaje, że od chwili w której Dziewica-Matka po
częła w łonie Swojem Słowo Boże, otrzymała, że tak 
powiem, jakby władzę j) nad wszelkiemi darami Du-
cha-Swiętego, tak dalece, że żadne stworzenie nie 
otrzymuje żadnej od Boga łaski inaczej, jak przez 
ręce Samejże przenajświętszej" Matki 2). 

Zakończmy tedy powyższe uwagi powtarzając za 
Eyszardem od świętego Wawrzyńca że jeśli, pragniemy 
znaleźć łaskę, szukajmy najprzód W y n a l a z c z y n i ę 
łaski, która ponieważ wciąż ją wynajduje, więc nigdy 
jej nie odmówi sługom Swoim 3). Myśl to zresztą 
wzięta u świętego Bernarda, który nas do tego pobu
dza prawie temiż słowami: szukajmy łaski, pisze on 
i szukajmy jćj przez Maryą, gdyż Ona znajduje co
kolwiek szuka, i zawiedzioną być nie może 3). Jeśli 
więc pragniemy otrzymać łaski, trzeba nam konie
cznie udawać się do Tej która jest Skarbnicą i Koz-
dawczynią łask wszelkich, gdyż jak nas upewnia o tern 
tenże święty Bernard, wolą jest Bożą aby wszystkie 
łaski dostawały się do nas przez ręce Maryi. Powiada 
zaś wyraźnie w s z y s t k i e , nic więc zgoła nie wyłą
cza: Totum nos habere vohdt j>Pr Mar tam. 

II. 
Ponieważ do otrzymania łask potrzebna jest ufność, 

przeto teraz obaczmy jak dalece pewni być powinniśmy 
dostąpienia wszelkich pomocy niebieskich uciekając 
się do Maryi. 

W jakim celu Pan Jezus złożył w ręce Matki Swo
jej wszystkie skarby miłosierdzia jakie raczy nam 
udzielać, jeśli nie w tym jedynie aby nimi zbagacała 

X) jurKlictionem.—2) Pro fest. V. M. ser. 5 . -3) De laud. B. M. 1. 2. 
4) De Aquaed. 
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wszystkich wiernych którzy Ją miłują, wielbią i ucie
kają się do Niej z ufnością? Sama nam to oznajmia 
przez te słowa które Kościół do Niej stosuje w pa
cierzach na niektóre Jej uroczystości: Przy Mnie są 
bogactiva... abym ubogaciła tych którzy mnie miłują l), 
Jedynie więc to dla naszego dobra, pomada opat 
Adam, strzeże Marya skarby życia wiecznego, Zba
wiciel złożył skarb ten w Jej łonie, aby czerpiąc 
z niego, ubodzy stawali się bogatymi 2). Marya na to 
dana jest światu, przydaje święty Bernard, jako stru
mień miłosierdzia, aby przez Nią dary niebieskie 
wciąż od Boga spływały na ludzi. 

Tenże Doktor Kościoła pyta, dlaczego święty Ga
briel znalazłszy Maryą już pełną łaski, jak to Jej 
powiedział pozdrawiając Zdrowaś, łaski pełna, oznaj
mia Jej następie, że Duch-Święty ma zstąpić na Nią 
aby się Jej jeszcze obficiej udzielić; jeśli bowiem była 
już ł a s k i p e ł n ą , po cóż jeszcze miał wstępować 
w Nią Duch-Święty? I tenże święty odpowiada na 
to: Marya była już pełną łaski, lecz Duch-Swięty 
dlatego jeszcze w Nią wstępował, aby nim przepełniona, 
z nadmiaru takowej obfitości nasze niedostatki rato
wała 3). Ztąd-to nazwaną została księżycem w pełn i , 
bo księżyc dlatego w pewnej porze jest p e ł n y m 
światła, żeby i cała ziemia od niego zajaśniała. 

Kto mnie znajdzie, znajdzie zyzvot7 i *ivyczerpnie 
zbawienie od Pana 4). Szczęśliwy kto uciekając się do 
Mnie znachodzi Mnie, powiada nasza Matka niebie
ska: znajdzie on bowiem życie i łatwo je znajdzie. 
I w istocie, jak łatwo jest znaleźć i zaczerpnąć 

1) Przy. 8. 18.—2) Titelman. Alleg. utr. Testa. — 3) In Ass. ser. 2. 
4) Prayp. 8. 36. 

24 
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z wielkiej studni tyle wody ile się jej pragnie, podo
bnież łatwo jest znaleźć łaski i zbawienie wieczne, 
uciekając się do Maryi. Pewna bardzo świątobliwa 
dusza mawiała: Dość poprosić przenajświętszą Pannę 
o jakową łaskę, a wnet się ją otrzyma. Według świę
tego Bernarda, przed narodzeniem Maryi, ród ludzki 
dlatego przez tyle wieków pozbawionym był takiej 
obfitości łask w jakie teraz opływa, że wówczas nie 
było jeszcze tego niebieskiego Strumienial). Lecz obe
cnie, gdy posiadamy tę Matkę miłosierdzia, czyż mo
żemy powątpiewać że jakowej łaski nie otrzymamy, 
upadając do nóg Je*j? Oto jak w Jej imieniu przema
wia święty Jan Damasceński: Ja jestem Miastem 
ucieczki dla wszystkich garnących się do Mnie; pójdźcie 
przeto dziatki moje; otrzymacie ode Mnie łaski jakich 
pragniecie, i otrzymacie je w większej obfitości ani
żeli wam sie zdaje. 

Wprawdzie, spotyka wielu to co okazanym zostało 
wielebnej siostrze Maryannie Wilani w niebieskie*m 
widzeniu; ta służebnica Boża ujrzała razu pewnego 
Matkę Zbawiciela pod postacią wielkiej studni, do 
której mnóstwo ludzi przychodziło obficie zaczerpy-
wać wody zbawienia; lecz cóż się stało? Oto ci któ
rzy przychodzili z naczyniami nieuszkodzonemi, nie 
tracili łask jakie otrzymywali; gdy tymczasem inni 
których naczynia były nadbite, to jest na których 
duszy ciążyły grzechy, otrzymywali także łaski, lecz 
je wnet ronili. Zresztą pewnem to jest że ludzie, 
nawet niewdzięcznicy i grzesznicy chociażby najwię
ksi, jak słusznie mówi święty Augustyn, otrzymują 
codziennie przez Maryą łaski niezliczone. Oto słowa 

1) De Aquaed. 
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tego Świętego. Przez Ciebie o! Pani nasza! dostępu
jemy miłosierdzia; nędzni i acz niewdzięczni otrzy
mują łaski: przebaczenie grzesznicy, podźwignięcie 
chorzy, dary niebieskie ziemianie, życie wieczne śmier
telni: ojczyznę wędrowcy. 

Eozżywiajmy przeto ufność naszą i wciąż się do 
Niej pobudzajmy, my którzyśmy sługami Maryi, 
a zwłaszcza czyńmy to ile rary uciekamy się do Niej 
dla otrzymania jakowćj łaski; iw tym celu miejmy 
żywo wyryte na pamiąci dwie wielkie własności tej 
Matki najmiłościwszej, któremi są: Pragnienie jakie 
ma wyrządzać nam dobrodziejstwa, i Moc jaką po
siada otrzymania od Swege Boskiego Syna wszystkiego 
o co Go tylko poprosi. 

Aby poznać jak Marya pragnie wszystkich ratować, 
dośćby było zastanowić się nad tajemnicą jaką 
obchodzi Kościół w uroczystości o której mówierny, 
to jest nad tajemnicą nawiedzin świętej Elżbiety przez 
Matkę Bożą. Z Nazaretu, gdzie mieszkała przenaj
świętsza Panna, do miasta Hebrom, które święty Łu
kasz nazywa miastem Judzkiem, i gdzie według 
Baroniusza , ) , i innych autorów mieszkała święta 
Elżbieta, droga wynosiła około trzydziestu mil pol
skich, według obliczenia autora żywotu Maryi, brata 
Józefa od Jezusa i Maryi Karmelity 2 ) , który opiera 
się na świadectwie Bedy i Brokarda. Pomimo atoli 
tak wielkiej odległości, młoda Dziewica, wątła i nie
przywykła do tego rodzaju trudów, bez zwłoki pu
szcza się w drogę; a cóż Ją do tego skłania? Oto 
wielka miłość której zawsze pełnćm było Jej serce, 
skłanis Ją do tego aby się udać do krewnej i już 

1) Aparat, ad. am. n. 7. — 2) L. 3. c. 21. 
24* 
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od onej chwili rozpocząć Swoje posłannictwo jako 
łask Kozdawczyni. Marya, powiada święty Ambroży 
pisząc o tej podróży, udała się w nią nie żeby nie
dowierzała Aniołowi oznajmującemu Jej że Elżbieta 
jest brzemienną; lecz pragnąc przyjść w pomoc tej 
rodzinie, i uszczęśliwiona z nadarzającej się dla Niej 
sposobności udobrodziejstwowania drugich, jak naj
chętniej podjęła ten uczynek miłosierny i spiesznie 
udała się w górzyste okolice Judei *). A zwróćmy 
tu uwagę na to, że Ewangelista mówiąc o udaniu 
się Maryi do domu Elżbiety, powiada że ze skwa-
pieniem puściła się w tę drogę; gdy zaś później na
dmienia o Jej powrocie, nie wspomina już o pośpie
chu, lecz poprostu pisze, że po trzech miesiącach 
wróciła do Siebie. I mieszkała z nią Marya jakoby 
trzy miesiące i wróciła do domu Swego 2). Bo jakiż 
inny powód, powiada święty Bonawentura, skłonić 
by mógł Matko Bożą do zadania Sobie trudu dla 
nawiedzenia domu świętego Jana Chrzciciela, jeśli 
nie ten jedynie aby rodzinę tę udobrodziejstwować 3). 

Owoż, wstąpiwszy do nieba, Marya nie przestała 
być miłościwą dla ludzi. Owszem, dla Jej ku nam 
miłości i Jej litości nad nami, jeszcze obszerniejsze 
otworzjrło się pole, gdyż ztamtąd lepiej dopatrując 
nasz}xh bied i potrzeb, tern bardziej się nad nędzą 
naszą lituje. Bernardyn Busciusz twierdzi, że ta naj-
miłościwsza Pani nasza, bardziej pragnie wyrządzać 
nam dobrodziejstwa, aniżeli my aby takowych do
stąpić 4). I to do tego stopnia, że poczytuje sobie 
za urazę, powiada święty Bonawentura, jeśli się 

1) In Luc. 1. — 2) Łuk. 1. 5 6 . - 3 ) Spec. B. V- lect. 4. — 4) Ma-
rial. p. 2. ser. 83. 
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Ją nie prosi o łaski: Grzeszą przeciw Tobie o! Pani 
pisze on, nietylko ci którzy należnej czci Matce 
Boga nie oddają, lecz i ci nawet którzy Cię o nic nie 
proszą. Gdyż jest to wrodzoną skłonnością Maryi, 
zbogacać świat łaskami, i takowemi hojnie sługi Swe 
obdarzać powiada błogosławiony Zurdan, i przydaje, że 
znaleść Ją może każdy, chociażby był największym 
w świecie grzesznikiem, albowiem tak jest dobro
tliwą, że nikogo z uciekających się do Niej nie od
rzuca l). Zaś Tomasz a Eempis w Jej imieniu w te 
słowa do nas przemawia: wszystkich oczekuję, wszy
stkich wyglądam przybycia, żadnym grzesznikiem nie 
gardzę chociażby był najniegodziwszym, skoro wzywa 
Mojego ratunku. Ktokolwiek uda sią do Niej z pro-
źbą o łaski jakich potrzebuje, nie będzie potrzebował 
wyczekiwać aż go raczy wysłuchać, powiada Eyszard 
od świętego Wawrzyńca 2). W każdej chwili znajdzie 
Ją gotową i chętną do niesienia mu ratunku, i wy
jednania przemożnemi modlitwami Swojemi, łask po
trzebnych do zbawienia. 

Powiedziałem p r z e m o ż n e m i modlitwami Swo
jemi; gdyż drugi powód który powinien pobudzać 
nas do jak największej ufności w Maryi, jest ten, że 
Ona otrzymuje od Boga wszystko o co prosi dla sług 
Swoich. Uważaj, powiada święty Bonawentura, wła
śnie pisząc o tych nawiedzinach Elżbiety przez Ma-
ryę, uważaj jak wielkiej mocy są słowa tej Pani na-
szćj, kiedy skoro je wyrzekła, łaska Ducha-Świętego 
udzieloną została Elżbiecie jako też i Janowi jej sy
nowi 3 ) , jak się o tern dowiadujemy z Ewangelii: 

1) Cont. de B. V. in prol.—2) Soli. an. c. 24.-3) De laud. B. M. 1. 2, — 
4) Medi. Yit. Chr. c. 5. 
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I słało się skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Ma
ryi skoczyło dzieciątko w iywocie jej, i napełniona 

jest Duchem Świętym Elżbieta *). 
Według Teofila Aleksandryjskiego, Pan Jezus bar

dzo lubi żeby Marya zanosiła do Kiego prośby za 
nas, gdyż wtedy łaski jakich nam udziela prośbami 
Matki Swojej zniewolony, poczytuje nie tyle nam, 
ile Jej samej udzielone 2). A proszę uważać na wy
mierna prośbami Jej z n i e w o l o n y . Gdyż jak to 
twierdzi święty German; Pan Jezus nie może nie wy
słuchać Maryi we wszystkićm o co Go prosi, chcąc 
przez to spełniać swój niejako obowiązek należnćj 
uległości matce: Gdy bowiem o! przenajświętsza 
Dziewico! przydaje tenże Święty, macierzyńskiej 
względem Boga zażywasz władzy 3 ) , tedy i najwię
kszym winowajcom niewymowną łaskę odpuszczenia 
grzechów wyjednywasz: nie sposób bowiem byś nie 
została wysłuchaną, gdy Pan Bóg Tobie jako pra
wdziwie] matce, we wszystkiem pragnie dogodzić 4). 
Mamy tego dowód na zdarzeniu zaszłćm w Kanie 
Galilejskiej. Gdy Marya powiedziała Boskiemu Sy
nowi Swojemu: Wina nie maja, Pan Jezus odpowie
dział: Co Mnie i Tobie niewiasto? jeszcze nie przyszła 
godzina moja 5). Co znaczyło że czas przeznaczony 
na czynienie cudów jeszcze był nie nadszedł, jak to 
wykładają święty Jan Złotousty i Teofilaktus; atoli 
robi tu uwagę święty Jan Złotousty: Zbawiciel 
chociaż w ten sposób odpowiedział, żeby jednak być 
posłusznym Matce, ucz}Tnił cud o jaki Go prosiła, i wodę 
w wino przemienił G). 

1) Luk. 1. 41. — 2) Salazar in prov. 8.18. — 3)materna in Deum. 
auctoritate polens. — 4) In dorm. V M. ser. 2. — 5) Jau. 2, 3. — 
6) In Joan. hom. 2. 
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Przystąpmy tedy z ufnością do stolicy łaski, abyś
my otrzymali miłosierdzie, i łaskę naleili ku potrze
bnemu ratunkowi l). Owóż, Stol icą czyli Tronem ła
ski, według Błogosławionego Alberta wielkiego, jest 
Marya 2). Jeśli łask pragniemy, uciekajmy się do tej 
Królowej przemożnej, nie wątpiąc że wysłuchanymi 
zostaniemy, skoro się wstawi za nami, gdyż otrzy
muje Ona wszystko o cokolwiek prosi swego Bo
skiego Syna. Tak jest, przez Marya, a powtarzam tu 
słowa świętego Bernarda, udawajmy sie po łaski, 
udawajmy się do Niej z najzupełniej sza ufnością, 
opierając się na tern co sama ta Dziewica-Matka po
wiedziała świętej Matyldzie, a mianowicie: że Duch 
Święty przepełniwszy Ją swoimi darami, uczynił 
tak miłą w oczach Boga, że kto tylko za Jej pośre
dnictwem prosi o łaski, otrzymuje takowe niechy
bnie 3). 

Przytem pamiętajmy na to sławne zdanie świętego 
Anzelma: że niekiedy prędzej otrzymuje się łaski 
o które się prosi wzywając Maryi, aniżeli wzywając 
samego Zbawiciela 4). Kie masz wątpliwości że Pan 
Jezus jezt źródłem i najwyższym Dawcą łask wszel
kich, lecz kiedy uciekamy sie do przenajświętszej 
Panny, Ona wstawia się za nami, a proźby Jej sku
teczniejsze są od naszych, gdyż są to prośby Matki. 
Kie odstępujmy więc nigdy od stóp Tej łask wszel
kich Szafarki, i wołajmy do Niej słowami świętego 
Jana Damasceńskiego: o! Boża Kodzicielko, roztwórz 
przed nami bramy do miłosierdzia Boskiego, módl 

1) Żyd. 4. 16. — 2) De sanct. ser. 53. — 3) Spir. Grat. lib. 67. -
4) De excel. Virg. Cap. 6. 
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się wciąż za nami; albowiem modlitwy Twoje*. zba
wiają wszystkich ludzi 1). 

Wreszcie gdy uciekamy sio do Maryi, najlepiej 
sobie poradzimy, prosząc Ją aby nam wyjednywała 
łaski które wie dla naszego zbawienia najpotrzebniej-
szemi. Tak czynił brat Keginald Dominikanin, jak 
o tein czytamy w kronikach jego zakonu. Ten sługa 
Marĵ i zapadłszy w chorobę, prosił Ją o zdrowie. 
Królowa niebieska stanęła przed nim, mając przy 
sobie świętą Cecyliję i świętą Katarzynę, i z niewy
mowną słodyczą rzekła do niego: „Synu mój, czego 
żądasz odemnie?" Zakonnik ten po tak łaskawem 
przemówieniu Maryi, zmieszał się nie wiedząc co od
powiedzieć. Wtedy jedna z dwóch świętych Dziewic 
taką dała mu rade: „Wiesz Iteginaldzie co ci wypada 
uczynić? oto nie wymieniaj o co prosisz; oddaj się 
wszystek w ręce Matki Boskiej, a Ona wyjedna ci 
łaskę potrzebniejszą od tej o jakąbyś sam prosił." 
Chory za tą radą poszedł, a Marya wyjednała mu ła
skę wyzdrowienia 2). 

A jeśli pragniemy dostąpić i tego szczęścia nawet 
aby nas ta przenajświętsza Pani nasza nawiedziła, 
wielce nam ku temu posłuży, gdy Ją samą nawie
dzać bodziemy przy którym z Jej wizerunków, albo 
w jakim kościele pod Jćj wezwaniem wyświęconym. 
Z odczytania następującego przykładu, przekonać 
się można, jak szczególnemi łaskami wynagradza 
Ona sługom Swoim pobożne nawiedziny jakie Jej 
czynią. 

1) In Annunt. — 2) De Castilł. Ilibt. Pjacd. p. 1. 1. 1. c. 33. 
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Przykład. 
Czytamy w kronikach Franciszkańskich, że około 

roku 1(525, dwóch zakonników tegoż zakonu pielgrzy
mujących do kościoła przenajświętszej Panny w Lore-
cie, noc zoskoczyła wśród wielkiego boru. Zakłopo
tani i zmartwieni, gdyż drogę stracili, nie wiedzieli 
co począć; lecz podszedłszy nieco dalej, wśród cie
mności jakie ich otaczały, wydało się im iż jakiś dom 
przed nimi stoi. Zbliżają się, i nie wierząc oczom, 
rękoma dotykają muru, a natrafiwszy na drzwi zapu
kali. i zaraz usłyszeli głos z wewnątrz pytający coby 
za jedni byli. Odpowiadają iż są dwaj biedni zakon
nicy, którzy wśród nocy zbłądzili w lesie, i szukają 
schronienia od wilków, które ich pożreć mogą. W tejże 
chwili drzwi się roztwierają, pielgrzymi wchodzą, 
i widzą dwóch paziów bogato przybraąych, którzy 
ich najuprzejmiej przyjmują. A gdy spytali kto w tym 
pałacu mieszka, odpowiedzieli że bardzo pobożna Pani. 
„Chcielibyśmy pokłonić się jej, rzekli podróżni, i po
dziękować za łaskawe przyjęcie."—„Właśnie też mamy 
was do niej zaprowadzić, odpowiedzieli młodzieńc)', 
gdyż życzy sobie pomówić z wami." Idą tedy na górę 
i wchodzą do przepysznych komnat rzęsisto oświe
tlonych, ozdobnych, i niebieską wonią pachnących. 
Wchodzą nakoniec do pokoju samej pani, i zastają 
tam prześliczną i wspaniałą niewiastę, która ich 
z wielką łaskawością, przyjmuje a potem pyta o celu 
ich podróży. Odpowiedzieli że odbywają pielgrzymko 
do kościoła przenajświętszej Panny. „Kiedy tak, rze
kła ta Pani, więc gdy odchodzić będziecie, dam wam 
list który się wam bardzo przyda." Skoro zaś do nich 
przemówiła, doznali na sercu uczucia przedziwnej 
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miłości Boga i pociechy jakiej nigdy nie doświadczali. 
Udali się potem na spoczynek, chociaż któż wie czy 
doznając tak wielkiego szczęścia, usnąć mogli. Zrana 
poszli pożegnać się ze swoją dobrodziejką, złożyć 
dzięki i wziąść list który też im wręczyła; poczem 
odeszli. Gdy się nieco oddalili, spostrzegli że list nie 
miał żadnego adresu. Wracają wiec, lecz patrząc na 
wszystkie strony żadnego domu nie widzą. W końcu 
otwierają list chcąc się dowiedzieć co mają począć, 
i spostrzegają że był to do nichże samych list od 
Matki Boskiej, zawiadamiający ich że Ona-to była tą 
panią którą podczas nocy widzieli, i że dla wynagro
dzenia ich pobożności ku Niej, raczyła dać im schro
nienie w tym lesie gdy zbłądzili. Polecała im przytćm, 
aby nie przestawali Ją miłować i wiernie Jej służyć, 
przyrzekając sowitą nagrodę w wieczności za cześć 
jaką Jej oddawać będą, i upewniając że się nimi 
opiekować nie przestanie za życia i przy śmierci. 
U dołu był podpis następujący: „Ja Marya Dziewica." 
Proszęż wyobrazić sobie, jakie dzięki ci poczciwi za
konnicy złożyli wtedy Matce Boskiej, jak najmocniej 
postanawiając serdecznie Ją miłować i jak najwier
niej całe życie Jej służyć 1). 

M O D L I T W A . 
O! Panno niepokalana i błogosławiona, ponieważ 

jesteś Kozdawczynią łask Boskich, jesteś przeto moją 
nadzieją i nadzieją wszystkich ludzi. Bezustanne skła
dam dzięki Stwórcy, że mi dał poznać sposób jakiego 
użyć powinienem dla otrzymania łask niebieskich i do
stąpienia zbawienia, a tern jesteś Ty sama o przenaj-

1) Liraeus tri«. Mar. I. 2. m. 29. 
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świętsza Matko Boga mojego: gdyż wiem że mam do
stąpić zbawienia najprzód przez zasługi Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, a następnie za Twojem pośredni
ctwem. O! Pani moja, Ty któraś tak spieszyła aby 
nawiedzeniem Twojem uświęcić dom Elżbiety, racz 
także nawiedzić, i racz z tern pośpieszyć, lichy do
mek duszy mojej; wiesz lepiej odemnie jak dusza 
moja jest nędzną i jak pełną ziemskich upodobań, 
zgubnych nałogów, i jak skalaną grzechami, co wszy
stko jest dla niej morową zarazą która śmiercią wieczną 
grozi. W Twojej jest mocy uzdrowić ją zupełnie i zbo-
gacić łaskami o! Kozdawczyni łask Boskich! nawiedź 
mnie przeto za życia, lecz przedewszystkićm nawiedź 
przy śmierci, gdyż wtedy opieka Twoja będzie mi je
szcze potrzebniejszą. Nie wymagam i nie zasługuję 
wcale na to , żebyś mnie tu na ziemi nawiedzić miała 
obecnością widzialną, jak to uczyniłaś tak wielkiej 
liczbie sług Twoich, którzy nie byli tak niegodnymi 
i niewdzięcznymi sługami jakim ja jestem; dość dla 
mnie bym kiedyś mógł stanąć przed Tobą w Twojem 
królestwie niebieskiem, aby Cię tam lepiej miłować, 
i składać Ci dzięki za wszystkie dobrodziejstwa ja
kieś mi wyrządziła. Dopóki żyję, dość szczęścia dla 
mnie byś mnie nawiedziła miłosierdziem Twojem; dość 
mi, b}ś się modliła za mną. Módl się więc o! Maryo 
i polecaj mnie Twojemu Boskiemu Synowi; lepiej Ty 
odemnie znasz nędzę moją i potrzeby mojej duszy. 
Cóż więcej Ci powiem? zlituj się nademną; tak bie
dny jestem i tak ślepy, że nawet nie umiem prosić 
o łaski mi potrzebne. Kajmiłościwsza Pani mojainaj-
dobrotliwsza Matko! pomódl się za mnie, i wyjednaj 
mi u Syna Twojego łaski które znasz najpotrzebniej-
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szemi i najniezbędniejszcmi dla mnie. Wszystek od
daję sie w ręce Twoje, a t}Tlko proszę Boga najwj^ż-
szego, aby przez zasługi Zbawiciela mojego Jezusa 
Chrystusa, udzielił mi łask o jakie prosisz Go dla 
mnie. Poproś więc o! Panno przenajświętsza! poproś 
dla mnie o to co sądzisz najwłaściwszem. Prośby 
Twoje zawsze skutku dostępują; są to prośby Matki 
do Syna, który Cię tak niezmiernie miłuje, i który 
rad wielce spełnić cokolwiek zadasz, aby Cię przez 
to więcej uczcie, a oraz objawić wielką miłość jaką 
jest ku Tobie przejętym. I na tern zakończę o! Pani 
moja: Tobie się poruczam Tyś powinna mnie zbawić. 
Amen. 

VI. NAUKA. 

O oczyszczeniu Maryi Panny. 
2. Lutego. 

Jak wielką ofiarę Marya złożyła Bogu %v dniu w którym 
zaofiuroicała Mu życie Syna hożego. 

Pod prawem Starego Zakonu, gdy syn pierworodny 
przychodził na świat, dwa były przepisy do zacho
wania: jeden zobowiązywał matkę, jako skalaną po
rodem, do pozostawania zamkniętą w domu przez dni 
czterdzieści; drugi zobowiązywał obojga rodziców do 
zaniesienia pierworodnego Syna do Świątyni, dla za
ofiarowania go tam Bogu. Przenajświętsza Panna 
poddała się Tym obydwom przepisom. Chociaż prawo 
0cz}7szczenia, Jej , jako pozostającej zawsze w dzie
wictwie niepokalanem, nie obowiązywało wcale, ra
czyła jednak, z miłości pokory i posłuszeństwa, od
być obrząd oczyszczenia jak inne matki. Poczem speł
niła i drugi przepis, przedstawiając i zaofiarowując 
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Boskiego Sjma Swojego Ojcu przedwiecznemu: A gdy 
się zoypełniły dni oczyszczenia Jej według zakonu. 
Mojżeszowego, przynieśli Go do Jeruzalem aby Go 
stawili Panu 1). Lecz ofiara Maryi zupełnie różną 
była od ofiar innych niewiast. Inne zaofiarowując 
swe dzieci, wiedziały że był to tylko prosty obrzęd 
prawem przepisany; i że po ich wykupieniu, też dzieci 
wracały pod ich władzę, a ztąd nie groziła im ni
gdy konieczność ofiarowania ich na śmierć. Marya 
zaś rzeczywiście zaofiarowała na śmierć Syna Swo
jego, nie wątpiąc wcale a wcale że ofiara z życia 
Pana Jezusa, którą wtedy czyniła, miała sie dokonać 
później na ołtarzu krzyża; a ztąd ofiarując w ten 
sposób życie Syna Swojego, z powodu niezmiernej 
miłości jaką Go kochała, Sama najzupełniej" zaofia-
rowywała się Bogu. Pomijając przeto wszelkie inne 
uwagi, które moglibyśmy uczynić co do rozlicznych 
tajemnic niniejszej Uroczystości, ograniczmy się 
na rozważaniu jak wielką była ofiara którą czyniła 
z Siebie Marya Bogu, ofiarując Mu w dniu tym 
życie Syna Swego. I to będzie jedyną treścią tej 
oto nauki. 

Ojciec przedwieczny postanowił odkupić człowieka 
zatraconego grzechem, i wyzwolić go od śmierci 
wiecznej; lecz chcąc aby przy tćm i Boska sprawie
dliwość Jego nie była pozbawioną zadośćuczynienia 
jakie się jej należało, nie pożałował życia własnego 
Syna, który miał stać się człowiekiem dla zbawienia 
świata, i wymagał aby w całej srogości podpadł 
karze, na którą zasłużyli ludzie, jak to powiada 
Apostoł: Który tez własnemu Synowi nie przepuścił, 

1) Łuk. 2. 22. 
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ale Go za nas wszystkich wydał 1). Zesławszy Go 
przeto na ziemię dla przyjęcia na się natury ludzkiej, 
wybrał Mu Matkę, a tą była przenajświętsza Marya 
Panna. Lecz jak chciał aby Słowo odwieczne stało 
się synem Maryi nie wprzód aż da Ona na to wyra
źne przyzwolenie, tak podobnież chciał aby Pan 
Jezus nie poświęcał życia Swego bez przyzwolenia 
na to Maryi, aby wraz z życiem Syna, zostało zao-

r 

fiarowane i serce Matki. Święty Tomasz naucza, że 
macierzyństwo nadaje szczególne prawo i władzę 
nad dziećmi, z czego wypływa, że ponieważ Pan 
Jezus był najniewinniejszym i niezasługującym na 
żadną karę za własne przewinienia, tedy wypadało 
aby nie został przeznaczonym na śmierć krzyżową 
jako Ofiara za grzechy świata, bez przyzwolenia Ma
tki, i bez zaofiarowania Go tym sposobem dobrowol
nie i z Jej strony, na śmierć. 

Lecz chociaż Marya dała już pozwolenie na śmierć 
Jezusa wtedy, gdy zgodziła się zostać Jego Matką, Pan 
Bóg chciał jednak, aby w dniu tym uczyniła w świątyni 
uroczyste zaofiarowanie Siebie Samej, uroczyście za-
ofiarowując Mu Syna Swego, i poświęcając przenaj-
droższe życie Jego na zadosyć uczynienie sprawiedliwości 
Bożej. Dlatego święty Epifaniusz, przy tej okoliczności, 
nazywa Ją Kapłanem 2). Rozważmy tu jak strasznie bo
lesną była dla Niej ta ofiara, i jak bohaterskiej cnoty 
czynu dopełnić musiała, widząc się zmuszoną Sama 
niejako podpisać wyrok najdroższego Jej Jezusa na 
śmierć skazujący. 

Otóż tedy Marya puszcza się w drogę do Jerozolimy, 
w celu zaofiarownia tam Swego Syna: przyśpiesza 

1) Rzym. 8. 32. — 2) Horn in laud. s. M. 
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kroku zdążając ku miejscu gdzie ofiara ma być złożoną, 
i przenajświętszy przedmiot w ofierze złożyć się mający 
niesie na własnych rękach, co serce Jej niew)rmowną 
napełnia goryczą. Wchodzi do Świątyni, przystępuje 
do ołtarza, i tam jaśniejąca dziewiczą skromnością, 
pełna pokory, przejęta najżywszą pobożnością, Syna 
Swego przedstawia Najwyższemu. A wtedy święty 
Symeon, który odebrał od Boga przyrzeczenie, że nie 
umrze aż ujrzy Zbawiciela, bierze z rąk matki Boże 
Pacholątko i oświecony Duchem-Swiętym, zapowiada 
Maryi ile kosztować Ją będzie ofiara jaką czyni ze 
swojego Syna, z którym i błogosławiona Jej dusza 
ma bvć także złożona w ofierze. 

A tu święty Tomasz z Wilanowa, wpatrując się 
w tego czcigodnego Starca widzi że on mając ogłosić 
straszne proroctwo najboleśniejszej Matce, waha się 
i zrazu milczy. Następnie tenże Święty przypuszcza że 
Marya tak do niego przemawia: „Dlaczego o! Symeonie 
doznajesz frasunku w chwili tak wielkiej pociechy?" 
A starzec odpowida: r O! Dziewico królewskiego rodu, 
nie chciałbym zapowiadać Ci wielkich boleści jakie Cię 
czekają; lecz gdy spodobało się Panu aby tak było, 
dla powiększenia Twojej zasługi posłuchaj co Ci po
wiem: Dziecię to, które, a najsłusznićj, napełnia Cię 
w tej chwili tak wielką pociechą, gdy przyjdzie czas 
na to, stanie się niestety! dla Ciebie powodem boleści 
najsroższćj jakiej kto kiedy mógł zaznać na ziemi: 
ujrzysz bowiem Syna Twego zewsząd prześladowanym, 
wzgardzonym od wszystkich i okrytym zelżywościami 
od ludzi, którzy do tego stopnia zawezmą się na Niego, 
że Go w oczach Twoich na najhaniebniejszćm ru
sztowaniu zamordują: Oto ten położon jest.... na 



384 

znale któremu sprzeciwiać sie będą l). A masz i to 
wiedzieć, że potem znajdzie sio wielu Męczenników, 
którzy dla miłości Twego Syna poniosą także straszne 
męki i śmierć, lecz oni poniosą męczeństwo na ciele 
a Ty o! przenajświętsza Dziewico, nierównie cięższe 
poniesiesz na sercu 2). 

Tak zaiste, Marya ponieść miała męczeństwo na 
sercu, gdyż jedynie to współczucie cierpień Jej Syna 
najdroższego, miało być mieczem boleści przeszywa
jącym Jej macierzyńskie serce, według przepowiedni 
świętego Symeona: I dusze Twoja własna przeszyje 
miecz 3). Dziewica-Matka, wyuczona pismem Beżem, 
jak to powiada święty Heronim, wiedziała już jakie 
cierpienia czekają Zbawiciela w ciągu życia, a zwła
szcza w chwili śmierci. Dowiedziała się od proroków, 
że jeden ze swoich miał Go zdradzić: Który jadał 
chleb mój, wielkie ticzynił nademną podejście Ą). I że 
Go odstąpią uczniowie: Uderz pasterza a rozproszą 
się owce 6). Nietajnemi Jej były obelgi, policzko
wania, plwanie, naśmiewiska, które Go czekały od 
żołdactwa: Ciało moje dałem bijącym, a policzki 
moje szczypiącym, twarzy mojej nie odwróciłem, od 
łających i plujących na Mnie 6). Wiedziała że stanie 
się pośmiewiskiem ludzkiem, celem pogardy motło-
chu, że Go zelżywościami przesycą: A jam jest 
robak a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda 
pospólstwa,.. Nasycon będzie urągania 7). Wiedziała 
że przy końcu życia, przenajświętsze ciało Jego zsie-
czone zostanie okrutnem biczowaniem: On zranion 
jest za nieprawości nasze, start jest za złości na-

1) Łuk: 2 — 34. — 2) de purif. B. V. — 3) Łuk: 2 — 35 — 
4) Ps. 40—10—5) Zacha: 13—7-—6) I z : 50—6.-7) Ps. 21. 7. 
Tre. 3—30. 
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sze *), do tego stopnia że cały wydawać się będzie 
jakby trądem okryty, a tak skatowany że kości od
kryte zostaną: Niema w Nim krasy ani piękno
ści... a myśmy Go poczytali jako trędowatego. Poli
czyli wszystkie kości Moje 2). Wiedziała że Mu ręce 
i nogi przebiją gwoździami: Przebodli ręce Moje 
i nogi Moje 3 ) ; że Go zawieszą pomiędzy dwoma 
zbrodniarzami: A ze złoczyńcami jest policzon 4); 
i nakoniec że umrze na krzyżu za zbawienie ludzi: 
/ patrzyć będą na Mnie, którego przebodli r>). 

Marya tedy wiedziała już wtedy o wszystkich tych 
cierpieniach których miał doznać Boski Syn Je j ; lecz 
w chwili gdy święty Symeon wyrzekł te słowa: I du
szę Twoja ibłasna przeszyje miecz, objawionemi Jej 
zostały, jak to Pan Jezus oznajmił świętej Teresie G), 
wszystkie najdrobniejsze szczegóły cierpień tak zewnę
trznych, jak i wewnętrznych, które udręczyć miały Jej 
najdroższego Syna podczas Jego Męki. Zgadza sie je-
duak na wszystko, i z męstwem które Aniołów w zdumie
nie wprawia, wydaje wyrok skazujący Jezusa na 
śmierć, a śmierć tak męczeńską i haniebną, mówiąc: 
„Ojcze przedwieczny, ponieważ Ty chcesz tego, Ja 
łącze wolę Moją z Twoją świętą wolą: Me moja wola 
ale Twoja niechaj się stanie 7) ; składam Ci w ofie
rze Mego Syna najdroższego, zgadzam sie na to aby 
postradał życie na chwałę Twoją i zbawienie świata. 
Z Nim składam Ci także w ofierze serce Moje: niech 
je przeszyją boleści takie i tyle ich, jakie i ile spo
doba Ci się zesłać na Mnie; dość mi na tern abyś 
Ty, Boże mój, był uwielbionym i zadowolonym: 

1) Iz. 53— 3. — 2) Iz. 53 — 2. Ps. 21 — 18. — S) Ps. 21. 17. — 
4) Iz . 53. 12. — 5) Jach. 12. 10.—6) Vita addit.—7) Łuk. 22—42. 

25 
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Nie moja wola ale Twoja niechaj sie stanie." — O! mi
łości bezmierna! o! rnęztwo bezprzykładne! o zwycię
stwo godne na wieki podziwu nieba i ziemi! 

Dlatego-to Marya milczała podczas męki Jezuso-
"wćj, gdy na Niego niesłusznie skarżyli; dlatego-to 
nie przemówiła za Nim ani słowa do Piłata, który 
uznając Go niewinnym, starał się Go wyzwolić. Wy- t 
szła z ukrycia w którem dotąd zostawała, aż dopiero 
gdy już wypadło Jej być obecną wielkiej ofierze 
spełnić się mającej na Kalwaryi; towarzyszyła Sy
nowi aż na miejsce stracenia; stanęła obok Niego 
skoro Go na krzyżu podnieśli, i nie odstąpiła aż Go 
ujrzała już nieżyjącym, to jest gdy ofiara całkowicie 
dokonaną została. Stały obok krzyża Jezusowego, 
Matka Jego! l). Otóż w jaki sposób Marya spełniła 
ofiarę, uczynioną Bogu z Syna Swojego w Świą
tyni. 

Aby pojąć jaki gwałt zadać Samej Sobie musiała 
przenajświętsza Panna przy takiej ofierze, trzebaby 
pojąć miłość jaką nąjprzywiązańsza z matek pałała 
ku Jezusowi. Mówiąc w ogólności, matki do tego 
stopnia kochają swoje dzieci, że gdy widzą je zagro
żone śmiercią i obawiają się czy je nie stracą, za
pominają o wszelkich ich wadach, a nawet o uchy
bieniach jakie od nich odbierały; doznają wtedy bo
leści niewymownej. Atoli miłość tych matek rozdziela 
się pomiędzy kilkoro dzieci, albo-li też ściąga się 
i do innych osób. Marya jednego ma tylko Syna, 
a Syn ten, bez żadnego porównania, piękniejszym 
jest nad wszystkie dzieci Adamowe; nadzwyczaj go
dnym miłości, gdyż posiada wszystkie przymioty ini-

1) Jan. 9. 28. 
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łość w matce obudzające: jest posłusznym, cnotli
wym, świętym; słowem, jest Bogiem. Przytem 
uczucie miłości tćj Matki żadnym innym przedmiotem 
nie jest zaprzątnionćm; wszelkie Swoje uczucie za
topiła Ona w tym jedynym Synie, a nie obawiając 
się wcale, żeby Go czasem nie kochała nad właściwą 
miarę, gdyż Syn Jćj będąc Bogiem, godzien jest mi
łości nieskończonej. I oto takiego Syna, musi Ona, 
z pełnćj własnej woli zaofiarować na śmierć! 

Niech więc każdy miarkuje ile kosztować to mu
siało Marya, i jakićj mocy duszy musiała Ona użyć 
do tego, aby nie zawachać się w zaofiarowaniu na 
śmierć krzyżową, Syna tak miłości godnego! I oto 
w jaki sposób z matek najszczęśliwsza, gdyż była 
Matką Boga, była oraz z matek najgodniejszą po
żałowania, gdyż była Matką najboleśniejszą, będąc 
Matką Syna którego wiedziała przeznaczonym na 
śmierć najhaniebniejszą, i to od dnia w którym stał 
się Jćj dziecięciem. Któraż z matek zgodziłaby się 
na to aby mieć syna, o którym wiedziałaby że na jej 
nieszczęście straci go śmiercią jak tylko być może 
najstraszniejszą, a na którą nawet własnemi oczyma 
patrzeć będzie zmuszoną? Marya chętnie zgadza się 
być Matką takiego Syna, pomimo tak twardych wa
runków; i nie dość na tern że się na wszystko zgadza, 
lecz Sama, zaofiarowując Go na śmierć, własnemi 
rękoma składa Go w ofierze na zadośćuczynienie 
Sprawiedliwości Boskiej! 

Święty Bonawentura powiada, że przenajświętsza 
Panna nierównie chętniej byłady przyjęła na Siebie 
cierpienia i śmierć Syna Swojego; lecz aby stać sję 
posłuszną Bogu, zrobiła nieskończonej ceny ofiarę 

25* 
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z życia najdroższego dla Niej Jezusa, przezwycię
żając, chociaż z boleścią przechodzącą wszelkie wy
obrażenie, całą miłość jaką miała ku Niemu [). A tak 
w złożeniu tej ofiary, Mary a większy gwałt musiała 
Sobie zadać i wspaniałomyślniejszą się okazała, ani
żeli gdyby Sama była się poświęciła na poniesienie 
wszystkich cierpień jakie czekały Jej Syna. Męstwo 
Jej i na ofiarę gotowość, przewyższała wtedy mę-
stwTo i na ofiarę gotowość wszystkich Męczenników; 
gdyż Męczennicy składali w ofierze życie swoje, gdy 
tymczasem przenajświętsza Panna poświęcała życie 
Swego Boskiego Syna, którego miłowała i ceniła bez 
żadnego porównania więcej nad własne życie. Prócz 
tego, beleść jaką Jej zadała ta ciężka ofiara nie 
ograniczała się na tćm, owszem, wtedy właśnie do
piero się rozpoczynała, gdyż od owej chwili, przez 
ciąg całego życia Pana Jezusa, Marya miała bez
ustannie przed oczyma śmierć i wszystkie cierpienia 
które miał ponieść, a ztąd macierzyńskie serce Jej, 
coraz-to srożej się rozdzierało, w miarę jak coraz-to 
więcej odkrywała w Synie Swoim powabów, coraz 
więcej łask i przymiotów najgodniejszych miłości, 

O! Matko bolesna! gdybyś była mniej miłowała 
Syna Swojego, albo gdyby Syn Twój mniej godnym 
był miłości, albo gdyby Cię był mniej miłował, pe
wnie rnniejbyś była ucierpiała ofiarując Go na śmierć; 
lecz nie było nigdy, i nigdy nie będzie przywiązań-
szej od Ciebie matki, i nie było nigdy i nigdy nie bę
dzie syna godniejszego miłości i bardziej przywią
zanego do matki nad Twego Jezusa. O! pytam: 
gd}Tby kto z nas widział był piękność i wspaniałość 

1) Jn scut. 1. d. 4S. 
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tego Bożego Pacholęcia, czy zdobyłby się na odwago 
zaofiarowania życia Jego za nasze zbawienie? A Ty 
o! Maryo! Ty któraś Jego Matką i która Go tak 
niezmiernie kochasz, zdobyłaś się na zaofiarowanie 
tego Syna niewinnego za zbawienie ludzi, a zaofiaro
wania na śmierć tak okrutną i haniebną, że podo
bnej żaden winowajca nie poniósł na ziemi! 

Niestety! co zaikropny obraz, miłość macierzyń
ska musiała od dnia tego przedstawiać bezustannie 
oczom Maryi, malując w Jej wyobraźni wszystkie 
męki i wszystkie zniewagi które czekały Jej najdroż
szego Jezusa: miłość Jej widziała Go już-to konają
cego od smutku w ogrodzie Oliwnym; już zsieczo-
nego biczowaniem; to znów ukoronowanego cierniem 
w przysionku piłatowym, i nakoniec zawieszenego na 
haniebnym rusztowaniu na górze kalwaryjskej! Otóż 
to ten Syn Twój najdroższy o! Matko Bolesna, (tak 
przemawiała wtedy do niej miłość macierzyńska) oto 
Ten Syn Twój najniewinniejszy, któregoś zaofiaro
wała na tyle cierpień i na śmierć tak okrutną. I na 
cóż ci się przyda żeś Go z rąk Herodowych wyzwo
liła. kiedyś Go zachowała na tak straszny koniec? 

A tak tedy, nietylko-to w Świątyni Marya zaofia
rowała Syna Swego na śmierć, lecz ponawiała z Niego 
ofiarę co chwila w ciągu całego życia Swojego. Sama 
objawiła świętej Brygidzie, że miecz boleści prze
powiedziany przez świętego Symeona, bezustannie 
serce Jej rozdzierał, aż do chwili Jej Wniebowzię
cia *). Dlatego święty Anzelm tak do Niej przemawia: 
O! najmiłościwsza Pani moja, sądzę że nie mogłabyś 
ani jednej chwili żyć doznając takiej boleści, gdyby 

1) Itev. !. G. c. 5. 
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najwyższy Bóg ten który życie dawa, nie był Cię 
wciąż jakby nowem życiem obdarzał 1). Lecz święty 
Bernard upewnia nas, mówiąc o niezmiernej boleści 
jakiej doznała Marya w dniu zaofiarowania Jezusa, 
że od tego czasu żyła, co chwila umierając, bo co 
chwila nasuwał się Jej na myśl obraz okrutnej śmierci 
Jej najdroższego Jezusa, co było dla Niej boleścią 
cięższą, nad wszelki rodzaj śmierci 2). 

To też ta Boża Matka, z powodu niezmiernej za
sługi jakiej nabyła składając Bogu tak wielką ofiarę 
za zbawienie świata, słusznie jest nazwaną przez 
świętego Augustyna N a p r a w i c i e ł k ą rodu ludz
kiego; przez świętego Epifaniusza W y b a w i c i e l k ą 
w niewoli będących; przez świętego Anzelma O d n o-
w i c i e 1 k ą świata w gruzach leżącego; przez świę
tego Gerraana L e k a r k ą na wszelkie nieszczęścia 
nasze; przez świętego Antoniego M a t k ą w s z y 
s t k i c h w i e r n y c h ; jeszcze przez świętego Augu
styna M a t k ą ż y j ą c y c h , a przez świętego An
drzeja Kreteriskiego M a t k ą ż y c i a , albowiem, 
powiada Arnold Karnutański, podczas śmierci Chry
stusa Pana, Marya zjednoczyła wole Swoją z wTolą 
Syna Swojego do tego stopnia, że wraz z Nim też 
samą złożyła ofiarę. I tym to sposobem Syn i Matka 
dokonali wspólnie odkupienia ludzi a mianowicie: Pan 
Jezus zadośćczyniąc za nasze grzechy, a Marya 
wyjednywąjąc abyśmy z takowego zadośćuczynienia 
skorzystali 3). Wielebny Dyonizy Kartuz utrzymuje 
podobnież, że przenajświętsza Panna nazwaną być 
może Z b a w i c i e l k ą świata 4), gdyż boleściami 

1) De excell. V. c. 5. — 2) Ob. de Pass. Dom. c. 10. — 
3) De laud. li. V. M. —4) Dici potest mundi Salvatrix. 
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które poniosła współczując z boleściami Swego Syna, 
dobrowolnie przez Nią zaofiarowanego dla zadość
uczynienia sprawiedliwości Boskiej, wysłużyła to 
aby z zasług męki Zbawiciela korzystali ludzie J). 

Stawszy się tedy Marya przez zasługi boleści 
Swoich i ofiary jaką z Syna swojego uczyniła, Ma
tką wszystkich ludzi odkupionych, wątpić nie po
winniśmy, że nie inaczej jak przez Jej ręce otrzy
mujemy wszystkie łaski będące owocem zasług Chry
stusa Pana, i wszelkie pomoce do nabycia życia 
wiekuistego. I to właśnie święty Bernard chce wy
razić, kiedy powiada, że Pan Bóg mając cały rodzaj 
ludzki zbawić, całkowitą naszego odkupu cenę wr ręce 
Maryi złożył 2). Przez co ten Święty daje nam do 
zrozumienia, że w zasługach Zbawiciela uczestniczą 
dusze nasze, za pośrednictwem przenajświętszej Panny; 
gdyż łaski które właśnie są nabyte zasługami Chry
stusa Pana, dostają się do nas przez Jej ręce. 

A ponieważ kiedy Abraham robił ofiarę Bogu 
z ukochanogo swego Izaaka, Pan Bóg tak łaskawie 
wejrzał na niego, że w nagrodę za to przyrzekł 
rozmnożyć potomstwo jego jak gwiazdy na niebie: 
Poniewazes uczynił te rzecz, a nit sfolgowałeś Sy
nowi Twemu jednorodzonemu dla Mnie, błogosławić 
Ci będą i rozmnożą nasienie Twoje jako gwiazdy 
niebieskie 3 ) , — przeto powinniśmy być pewni, że je
szcze łaskawićj przyjął ofiarę bez porównania wyż
szej ceny którą Mu z Pana Jezusa uczyniła jego 
Matka przenajświętsza, i że w nagrodę za to, udzie
lił Maryi mocy rozmnażania przez Swoje modlitwy 

1) De Laud. B. V- M. 1. 2. a. 23. — 2) De Aquaed. — 3) Ge
nez. 22. IG. 



392 

liczbę wybranych, to jest szczęsne pokolenie Jej sług 
wiernych, których poczytuje za własne dzieci, i jak 
własneun dziećmi się opiekuje. 

Święty Symeon odpowiedz był wziął od Ducha-
Świętego*, ze nie miał oglądać śmierci, azby pierwej 
oglądał Chryshtsa Pańskiego *). Wszelako łaski tej 
nie dostąpił inaczej jak za pośrednictwem Maryi, 
gdyż na Jej-to rekach ujrzał Zbawiciela. Podobnież, 
kto chce znaleźć Jezusa, nie znajdzie Go inaczej jak 
udając się do Maryi. Uciekajmy się przeto do tej 
Matki Boskiej jeśli chcemy znaleźć Jezusa, a ucie
kajmy się z wielką ufnością. 

Mary a przyrzekła jednej z wiernych służebnic swo
ich, Pndencjanie z Agnoni, że każdorocznie w uro
czystość Oczyszczenia, jeden grzesznik wielkiego do
stąpi miłosierdzia. Któż wie czy który z nas nie bę
dzie tym szczęśliwym grzesznikiem? Jeśli grzechy 
nasze są wielkie, potęga Maryi większą jest jeszcze, 
Syn bezwąpienia wTysłucha Matkę, powiada święty 
Bernard 2). Jeśii Jezus jest na nas zagniewanym, 
Marya wnet Go złagadza. Pisze Plutarch, że Anty-
pater wystosował długi list do Aleksandra Wielkiego 
pełou skarg na Olimpią matkę tego monarchy, i że 
Aleksander po przeczytaniu tego listu powiedział: 
^Czy Antypater nie wie że jedna łezka mojej' matki, 
-dostateczną jest do wymazania kilkuset listów takich'?" 
Wjrobraźiny sobie że kiedy szatan oskarża nas, Ma
rya modli się za nami, a Pan Jezus podobnież powiada: 
rCzy Lucyfer nie wie, że jedno pomodlenie się mo
jej Matki za grzesznikiem, dostatecznem jest do wy
mazania z pamięci mojej wszelkich oskarżeń jego 

I) Łuk. 2. 2G. — 2) De Aquacd. 
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win przeciw mnie popełnionych?" Następujący przy
kład jest tego dowodem. 

P r z y k ł a d . 

Przykład niniejszy nie znajduje się w żadnej książce; 
opowiadał mi go pewien kapłan mój przyjaciel, jako 
rzecz która z nim samym się zdarzyła. Podczas gdy 
słuchał spowiedzi w pewnym kościele, którego ze 
słusznych powodów nie wymieniamy chociaż penitent 
pozwolił spowiednikowi opowiedzieć całe to zdarzenie, 
spostrzegł on stojącego przed sobą młodzieńca, po 
którym widać było że i chce i nie chce sie spowia
dać. Przypatrzywszy się mu lepiej", spytał go nako-
niec czy życzy sobie spowiedzi. Młodzieniec odpowie
dział że tak jest; lecz że spowiedź jego miała być 
bardzo długą, więc go ksiądz zaprowadził na miejsce 
osobne. Tam młodzieniec powiedział mu najprzód że 
jest cudzoziemcem, potomkiem znakomitego rodu, 
i że trudno mu przypuścić żeby miał dostąpić odpu
szczenia grzechów, po tak wystepuem życiu jakie 
wiódł dotąd. Prócz bowiem tego że miał na sumieniu 
niezliczoną liczbę grzechów przeciw czystości, zabój
stwa i wiele innych zbrodni których się dopuścił, 
powiedział, że nie mając już żadnej nadziei zbawienia, 
dopuszczał się złego, nie tyle dla dogodzenia namię
tnościom , ile dla znieważania Boga i zadowolenia 
nienawiści jaką pałał ku Niemu. Pomiędzy innemi 
powiedział i to, że ma przy sobie krucyfix, i że go 
z pogardą uderzał. Powiedział że tegoż dnia właśnie, 
przed chwilą, przyjął świętokradzko Kommunią świętą, 
z zamiarem wzięcia Hostyi przenajświętszej aby Ją 
nogami zdeptać; lecz że gdy już zabierał się do tej 
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ciężkiej zbrodni, wstrzymała go od tego obecność 
kilku osób nadchodzących, i oddał spowiednikowi też 
Hostyą przenajświętszą owiniętą w kawałek papieru. 
Nakoniec powiedział, że przechodząc około tego ko
ścioła uczuł się tak silnie pobudzonym wewnętrznie 
do wejścia, że nie mógł się temu oprzeć, że wszedł
szy doznał mocnych wyrzutów sumienia, a przytem 
rozbudziło się w nim jakby pragnienie, ale bardzo 
niewyraźne, wyspowiadania się; że wskutek tego sta
nął przed konfes3ronałem, lecz tak się potem zmieszał, 
że byłby odszedł, gdyby nie to że czuł iż go jakaś 
siła niewidzialna przytrzymuje. „I wtedy-to, przydał, 
ojciec do mnie przemówiłeś, i oto jestem tu i spowia
dam się, ale sam nie wiem jak się to stało." Spo
wiednik spytał go, czy pomimo występnego życia 
jakie prowadził, dopełniał jakich ćwiczeń pobożnych, 
a miał głównie na myśli nabożeństwo do Matki Bo
żej, gdyż podobne nawrócenie przydarzają się tylko 
za przeważną przyczyną przenajświętszej Panny. „Ża
dnych ćwiczeń pobożnych nie dopełniałem mój ojcze, 
odpowiedział młodzieniec, bo na cóż mogłem się zdo
być mając się za potępionego?" — „Wszelako, rzekł 
spowiednik, przypomnij sobie dobrze." Odpowiedział: 
„Me, mój ojcze, nic zgoła takiego nie dopełniałem." 
Lecz w tejże chwili ksiądz rzuciwszy ocz3Tma na niego, 
ujrzał na odkrytych piersiach Szkaplerz Matki Bo
żej Bolesnej. „O! synu mój, zawołał do niego, czyż 
nie poznajesz że przenajświętszej-to Pannie zawdzię
czasz tę łaskę? bo i o tern masz wiedzieć, żo kościół 
ten jest pod Jej wezwaniem wyświecony." Słowa te 
bardzo wzruszyły młodzieńca; szczera skrucha roz
budziła się w jego sercu, rzewnie się rozpłakał. 

• 
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W ciągu zaś spowiedzi tak silny żal go ogarnął że 
schodząc się od płaczu, padł zemdlony u nóg spo
wiednika. Ten otrzyźwiwszy go, wysłuchał spowiedzi 
do końca, z wielką pociechą dał mu rozgrzeszenie 
i odprawił do ojczyzny szczerze nawróconego, otrzy
mawszy pozwolenie aby wszędzie głosił tak wielkie 
nad nim miłosierdzie Maryi. 

M O D L I T W A . 
O! przenajświętsza Matko Boga i moja Matko Ma

ryo! do tego więc stopnia chodziło Ci o moje zbawienie, że 
aż wydałaś na śmierćprzedmiot sercu Twemu najdroższy, 
Twego najukochańszego Jezusa! Gdy tedy tak dalece 
pragniesz mojego zbawienia, słuszna jest abym po 
Bogu, w Tobie złożył wszystkie moje nadzieje. Przez 
zasługi wielkiej ofiary którąś złożyła Bogu, w dniu 
w którym zaofiarowałaś Mu życie Syna Twojego, po
proś Go o zlitowanie sic nad duszą racją, za którą 
ten Baranek bez zmazy, nie żałował umrzeć na krzyżu. 
Chciałbym i ja za Twoim przykładem o! Pani moja, 
chciałbym i ja zaofiarować dziś Bogu biedne serce 
moje, lecz obawiam się aby niem nie wzgardził wi
dząc tak zepsutem i skażonem. "Wszakże jeśli raczysz 
Sama je zaofiarować, nie odrzuci tej ofiary; przyj
muje bowiem łaskawie ofiary przedstawione Mu Two-
jemi przeczystemi rękoma. Do Ciebie więc dziś przy
stępuje, o! Maryo, i acz nędznikiem jestem, wszystek 
się Tobie oddaję; weź mnie jako własność Swoją, 
i z Jezusem zaofiaruj mnie Ojcu przedwiecznemu, 
prosząc Go aby mnie przyjął w posiadanie, przez 
wzgląd na zasługi Zbawiciela mojego i Twoje. O! Ma
tko moja najdobrotliwsza! dla miłości tego Boskiego 
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Syna, któregoś za mnie złożyła w ofierze, ratuj mnie 
zawsze i nie odstępuj; nie dopuść abym kiedykolwiek 
grzechami miał postradać tego najdroższego Odkupi
ciela, którego z taką boleścią zaofiarowałaś na śmierć 
krzyżową za moje zbawienie. Powiedz mu żem ja 
sługą Twoim, powiedz Mu żem w Tobie złożył wszelką 
nadzieje moją, słowem powiedz Mu że chcesz abym 
był zbawionym, a On Cię wysłucha niewątpliwie. 

VII. NAUKA. 

0 Wniebowzięciu Maryi Panny. 
15. Sierpnia. 

Jak drogocenna hyla śmierć Maryi tale z powoda pożytków 
jakie dla Niej przyniota, jak i sposobu w jaki naHaplla. 

Gdy śmierć jest karą za grzech, zdawałoby się że 
Matka Boska, przenajświętsza i nieskalana, nie po
winna była uledz jej jak inne dzieci Adamowe, wszy
stkie dotknięte morową zarazą grzechu pierworodnego. 
Lecz że Panu Bogu spodobało się uczynić Maryą we 
wszystkićm podobną Chrystusowi Panu, więc wypadało 
aby gdy Syn uległ śmierci, umarła też i Matka. Prócz 
tego wolą było Stwórcy najwyższego, dla przedsta
wienia sprawiedliwym wzoru śmierci drogiej w oczach 
Jego, a jaką każdemu z wybranych przeznacza, aby 
przenajświętsza Panna umarła, lecz śmiercią pełną 
słodyczy i szczęścia. Rozważać przeto będziemy jak 
drogocenną była śmierć Maryi, najprzód z powodu 
pożytków jakie z niej odniosła, i powtóre z powodu 
sposobu w jaki nastąpiła. 
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I. 
I Trzy zachodzą przyczyny dla których śmierć jest 
zwykle pełną goryczy, a temi są: przywiązanie do 
dóbr doczesnych, wyrzuty sumienia i niepewność zba
wienia. Śmierć Maryi najzupełniej wolną była od 
tych goryczy; owszem, śmierci Jój towarzyszyły trzy 
okoliczności które zgon Jej nadzwyczaj miłym uczy
niły: Matka Boga naszego, umierała tak jak zawsze 
żyła, oderwane serce mając od dóbr tego świata; 
umiarała z najspokojniejszym sumieniem; umierała ma
jąc pewność że zażywać bodzie chwały wiekuistej. 

I. A najprzód, nie masz wątpliwości że przywią
zanie do dóbr ziemskich czyni śmierć światowców 
opłakaną i pełną goryczy, jak to oznajmia Duch-Świety: 
O! śmierci! jakąż jest gorzka pamięć o tobie człowie
kowi pokój mającemu w dobrach swoich *). Lecz po
nieważ Święci umierając nie mają w sercu przywią
zania do rzeczy doczesnych, tedy śmierć ich nietylko 
nie jest zatrutą goryczą, ale przeciwnie jest łagodną, 
słodką, miłą i najpożądańszą, to jest według wykła
du świętego Bernarda, taką o jaką starać sic należy 
chociażby ją nabyć przychodziło za najwyższą cenę. 
To też mówi także Duch-Swięty: Błogosławieni umarli, 
którzy w Panu umierają 2 ) . 

A jacyż to są już u m a r l i którzy umiera ją? Są 
to te dusze które w chwili przejścia do wieczności, 
na ich szczęście, są już od świata sercem oddzielone 
i jakby u m a r ł e codo wszelkich upodobań ziem
skich, w posiadaniu Boga swoje najwyższe szczęście 
zakładając, jak święty ojciec Franciszek z Assyżu, 
który mawiał: „Bóg m ó j i W s z y s t k o ! " 

1) Ekli . 41. 1. — 1) Obj. 14. 13. 
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Lecz jakaż dusza była kiedy bardziej oderwaną od 
wszystkiego co z tego świata i ściślej zjednoczona 
z Bogiem, od duszy Maryi? Nie była Ona namiętnie 
przywiązana do rodziców, kiedy mając trzy lata, to 
jest w wieku w którym dzieci najprzywiązańsze są do 
rodziców i najbardziej ich opieki potrzebują, z takiem 
męstwem rozstała się z nimi udając się do Świątyni, 
aby tam już tylko Bogiem być zajętą. Nie miała przy
wiązania do dostatków, kiedy postanowiła całe życie 
być ubogą, z pracy rąk Mrłasnych się utrzymując. Nie 
miała przywiązania do zaszczytów, kiedy pokochała 
sposób życia pokorny i pospolity, chociaż miała prawo 
do najwyższego stanu, jako pochodząca z rodu kró
lewskiego. Matka Boża Sama objawiła świctćj Elżbie-
cie opatce, że gdy Ją rodzice pozostawili w Świątyni 
postanowiła mieć za ojca Boga tylko i żadnego in
nego dobra prócz Niego nie miłować. 

Świętemu Janowi ukazaną była Marya pod posta
cią N i e w i a s t y przyobleczonej w słońce, a mają
cej k s i ę ż y c pod nogami: i" okazał sie znak wielki na 
niebie. NIEWIASTA przyobleczona w słońce o KSIĘ
ŻYC pod Jej nogami *). Tłomacze Pisma Bożego po
wiadają, że księżyc oznacza dobra ziemskie, które są 
niestałemi i zmiennemi jak ta planeta. Do wszelkich 
dóbr tego rzędu Marya nigdy nie przykładała serca; 
gardziła niemi zawsze i pod nogami trzymała, żyjąc 
na tym świecie jak S y n o g a r l i c z k a odosobniona 
na pustyni, nie przywiązując serca do żadnej rzeczy 
stworzonej, jak o Niój mówią Pieśni nad pieśuiami: 
Głos SYNOGAMLICY słyszan jest w ziemi naszej... 
Któraz to jest która wstępuje przez puszczę 2). Które-to 

1) Obj. 12. 1. — 2) Pies. 2. 12. — 3. 6. 
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słowa Pisma Bożego tak do Niej stosuje opat Euper-
tus: Żyłaś na świecie jakby na pustyni, to jest: du
szą odosobniona od wszystkiego co ziemskie. 

Ponieważ tedy Marya żyła zawsze oderwana ser
cem od rzeczy ziemskich, a zjednoczona tylko z Bo
giem, śmierć, która jeszcze ściślej miała Ją zjedno
czyć i to na wieki z Jej Stwórcą w niebie, nietylko 
nie miała dla Niej żadnej goryczy, lecz owszem słodką 
i miłą była. 

II. Powtóre: co także spraMria że drogocenną jest 
śmierć sprawiedliwych, to pokój ich sumienia, jakim 
się cieszą w tej stanowczej chwili. Grzechy popełnione 
w ciągu życia', są to robaki które toczą i dręczą naj
okrutniej serce nieszczęsnych grzeszników, w chwili 
ich śmierci: mając już stanąć przed trybunałem Boga, 
obsaczone zewsząd grzechami, które jak groźne mary 
stojące przed nimi straszą ich, według świętego Ber
narda słyszą je wciąż do nich wołające: „Dziełem 
twojćm jesteśmy, nie odstąpiemy Cię ')." 

Marya w żaden sposób nie mogła, w godzinie 
śmierci doznawać wyrzutów sumienia, gdyż zawsze 
była świętą, zawsze daleką nawet od cienia jakowego 
grzechu czy to uczynkowego czy pierworodnego, 
i dlatego Boski Oblubieniec ogłasza Ją C a ł ą p i ę 
k n ą : Wszystka jesteś piękną przyjaciółko moja, anie 
masz w Tobie zmazy 2J. Skoro poczęła zażywać rozu
mu, to jest od pierwszej* chwili Swego niepokolanego 
poczęcia w łonie matki, umiłowała Stwórcę z całej 
siły, i całe życie miłowała Go stale, coraz to większy 
czyniąc postęp w miłości Boga i doskonałości. Wszel
kie myśli Jej , wszelkie pragnienia, wszelkie uczucia, 

1) Medi. c. 2. — 2) Pies. 4. 7. 
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Boga tylko za cel miały; nie wyrzekła ani jednego 
słowa, nie wykonała ani jednej sprawy, nie rzuciła 
ani jednego spojrzenia, nie wydała ani jednego we
stchnienia, które na głównym względzie nie miałyby 
Boga, któreby nie były dla Boga i na Jego chwałę, 
ani na krok jeden z tej drogi nie zbaczając, ani na 
najkrótszą chwilę nie przytłumiając w sercu uczucia 
miłości Boskiej. O! zaiste w chwili Jej błogosławio
nej śmierci, wszystkie cnoty które spełniała w ciągu 
życia, otoczyły Jej łoże: Jej silna wiara, Jej pełna 
miłości ufność w Bogu, Jej dziewicza skromność, 
słodycz, litość nad duszami, niezmordowana gorli
wość o chwałę Bożą, a przedewszystkiein doskonała 
miłość Stwórcy z najdoskonalszym poddaniem się 
Jego świętej woli, słowem cnoty wszystkie stanęły 
przed Nią mówiąc: „Dziełem Twojem jesteśmy, 
nie odstąpiemy Cię. O! Mistrzyni i matko nasza! 
myśmy wszystkie córami Twego niepokalanego Serca; 
gdy w tej chwili opuszczasz to nędzne życie, my Cię 
nie odstąpimy, pójdziemy za Tobą, aby stanowić 
Twój wieczny orszak i cześć Twoją utrwalić na za
wsze w niebie, gdzie przez nas właśnie postanowioną 
zostaniesz Królową Aniołów i wszystkich ludzi." 

III. Wreszcie, pewność dostąpienia zbawieniu wie
cznego, czyni śmierć słodką. Śmierć nazwana jest 
p r z e j ś c i e m , gdyż przeprowadza nas z życia nie
długiego do życia wiecznego. A ztąd gdy przerażenie 
tych którzy umierają w niepewności zbawienia jest 
niezmiernym, ponieważ zbliżają się do strasznej chwili 
z uzasadnioną obawą przejścia z życia doczesnego do 
śmierci wiecznej, tedy przeciwnie, nie sposób wyobra
zić sobie radości jakiśj doznają Święci przy schyłku 
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życia, gdyż z niejaką pewnością spodziewają się że 
się dostaną do szczęścia posiadania Boga w niebie. 
Pewna zakonnica Karmelitanka, której lekarz oznajmił 
że się śmierć jej zbliża, tak z tego była nrodowaną, 
że rzekła do niego: „dlaczegóż panie doktorze, oznaj-
mując mi tak dobrą nowinę, nie domagasz się sutego 
honorarium?" Swiety Wawrzyniec Justynian, gdy był 
bliskim śmierci, widząc około siebie płaczących przy
jaciół, rzekł: „po co te płacze: nie na łzy topora, lecz 
na weselenie się. Wspólnie więc ze mną radujcie się. 
Oto bramy niebieskie roztwierają się, abym poszedł 
połączyć się z Bogiem moim." Święty Piotr Alkantary, 
święty Alojzy Gonzaga i wielu innych Świętych, gdy 
im oznajmiono że śmierć się ich zbliża, w podobnychże 
słowach objawiali wesele w jakie opływało ich serce. 
Wszelako, nie mieli oni zupełnej pewności że są 
w łasce Boskiej, nie mieli niewątpliwego przeświadczenia 
o własnej świętości. 

Lecz jakiegoż uniesienia radości doznać musiała 
Matka Boska, gdy widziała że ma umrzeć, Ona, która 
miała wszelką pewność że jest miłą Bogu, a zwłaszcza 
od chwili w której Archanioł Gabryel upewnił Ją o tern 
mówiąc: Bądź pozdrowiona łasld pełna, Pan z Tobą.... 
albowiem nalazłaś łasice *). Czuła doskonale że serce 
Jej bezustannie pałało miłością Boską, a to do tego 
stopnia, że według Bernardyna Bustiusza 2), ze szcze
gólnego przywileju którego nie posiadał żaden inny 
Święty, Marya miłowała Boga wyraźnymi aktami miłości 
co chwilę się powtarzającymi, a to z uczuciem tak 
gorącem, że jak powiada święty Bernard, było to 
ciągłym cudem że żyć mogła wśród takich płomieni. 

1) Ł u k . J . 28 . — 2). Vit. c. 10. 

26 
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Matka Boska, porównaną jest w świętych Pieśniach do 
obłoku z dymu, wydającego woń najrozmaitszą anajmil
szą: Któraztojest która wstępuje przez puszcza, jako pro-
mieii dymu z iv onnyeh rzeczy myrry i wszelkiego proszku 
ożywczego '). Jej bezustanne umartwienie, przedstawione 
tu przez miro, Jej żarliwe modlitwy, wyobrażone przez 
kadzidło, wszystkie zaś Jej cnoty połączone z doskonałą 
miłością Boga i bliźniego, rozniecały w Jej duszy tak 
wielki pożar, że taż dusza cała przejęta, cała wskroś 
'2e tak powiem przepalona miłością Boską, wznosiła 
się bezustanne do Stwórcy, jak obłok dymu wydający 
% siebie woń tiaj milszą Najwyższemu, powiada Eupertus. 
Święty Sofroniusz taż samą myśl, jeszcze dobitniej 
wyraża: Marya pisze on, przyrównaną została do obłoku 
% dymu wonnego, gdyż z serca Jej w bezustannej 
ofierze palącego sio od płomieni miłości Boga, wznosiła 
sio do nieba woń przedziwna 2). Taką była za życia 
przenajświętsza Panna i taką umarła. Jak Bóg z mi
łości Ją stworzył, tak miłość Boska śmierć Jej zadała, 
gdyż powszechnie utrzymują to Teologowie i Ojcowie 
święci, że miłość Boga przechodząca wszelkie nasze 
pojęcie, była tą jedyną jakby chorobą od której umarła, 
i święty Ildefons twierdzi, iż powinna była albo nie 
umrzeć wcale, albo umrzeć jedynie z miłości. 

II 
Przypatrzmy się teraz w jaki sposób nastąpiła śmierć 

Maryi. 
Po wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, pozostała 

Matka Boża na ziemi, aby się opiekować Kościołem 
w samych początkach rozpowszechniania sie wiary. Do 

1) Pieś. 3. 6, — 2) De Aseumpt. 
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Niej udawali się uczniowie Zbawiciela; Ona rozstrzygała 
ich wątpliwości, dodawała im odwagi podczas prze
śladowania, zagrzewała do gorliwej pracy na chwałę 
Bożą i zbawienie dusz odkupionych. Chętnie zgadzała 
się na dłuższe pozostawanie ta na ziemi, wiedząc że 
dla dobra Kościoła taką była wola Pańska. Wszelako, 
tęskniła będąc pozbawioną obecności i widoku Swego 
najdroższego Syna, który wstąpił do niebios. Sam 
bowiem najdroższy nasz Mistrz Boski powiedział: 
Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie '). 
Ze zaś jedynym skarbem Maryi był Jezus, więc gdy 
Jezus był w niebie, Marya sercem już w niebie tylko 
żyła. 

Oto jak o tern wyraża się Tauler: Mieszkaniem 
Maryi było niebo, gdyż tam ciągle sercem przebywała. 
S z k o ł ą była wieczność, którą wciąż miała na my
śli, nie przywiązując ceny do żadnych dóbr tej ziemi 
na której przebywała. M i s t r z e m , prawda odwie
czna , gdyż cokolwiek czyniła, spełniała to według 
światła i natchnienia Ducha-Świętego. Z w i e r c i a 
d ł e m w które się wpatrywała, Bóstwo: we wszy
stkie m bowiem tylko Boga miała na względzie, aby 
we wszystkiem zastosować się do Jego świętej woli. 
S t r o j e m , Jej pobożność, skutkiem której była za
wsze gotową spełniać to co Bogu najmilsze. S p o-
c z y n k i e m , stałe zjednoczenie z Bogiem 2). Słowem 
s k a r b e m Jej był Bóg jed\nie, a więc w Bogu 
ciągle przebywała. 

Wprawdzie w ciągu bolesnego rozłączenia z naj
droższym Synem, przenajświętsza Panna szukała dla 
stęsknionego serca pociechy, jak o tern piszą naj-

1) Łuk. 12. 34.. y- 2) Seria, in nativ. Virg. 
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dawniejsi historycy, w zwiedzaniu miejsc uświęconych 
cierpieniami Jezusa. Często chodziła już to do stajenki 
Bethlejemskiej w której się narodził, już do domku 
Nazarańskiego w którym przez tak długie lata żył 
ubogi i wzgardzony, już do ogrodu Getsemańskiego 
w którym rozpoczął swoją Męko, już do przedsionku 
Piłata, gdzie był biczoMranym a potem cierniem uko
ronowanym; lecz najczęściej nawiedzała Kalwaryą, na 
której umarł, i grób święty przy którym ostatecznie 
się z Nim rozstała. W taki to tedy sposób, ta najprzy-
wiązańsza z matek, łagodziła smutek swojego wygnania; 
lecz tego nie wystarczało J6j sercu które tu na ziemi 
nic zadowolić nie mogło. To tćż wciąż wzdychała do 
Pana, wołając z Dawidem, lecz nierównie % gorętszą 
miłością: Kto mi da skrzydła jak u gołębicy, będę la
tał i odpoczywał 1) . Jako pragnie jeleń do źródeł wo
dnych, tak pragnie dusza rnoja do Ciebie Boże 2) . 

O ! zaprawdę, jęki tej błogosłaMionej Synogar l i cy , 
musiały w końcu trafić do serca Boskiego które Ją 
tak miłowało, i żałosne Jej wołanie wysłuchanem 
WTeszcie zostało: Głos synogarlicy słyszan jest w ziemi 
naszej 3). I dlatego, nie zwlekając już dłużej uszczę
śliwienia swojej Oblubienicy, Stwórca najwyższy uwzglę
dnia Jej pragnienia i powołuje do swego królestwa. 

Na kilka dni przed zgonem przenajświętszej Panny, 
jak o tern piszą Cedranus, Nicefor i Metafrastes, 4) 
Pan Bóg posłał do Niej Anioła Gabryela, tegoż sa
mego który niegdyś oznajmił Jej że była tą niewiastą 
błogosławioną którą Syn Boży wybrał sobie za Matkę. 
„Panimoja i Królowo! rzekł do Niej anioł, Pan Bóg 

1) Pa. 54. 7. 2 . -2) Vs. 41. 2 .-3) Pies. 2. 12.—4) Comp. his. n. 86.— 
List. 1. 2. c. 21.—Or. de. vit. et donn. B. V, 
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wreszcie wysłuchał Twoich świętych pragnień; przysłał 
mnie powiedzieć Ci, abyś się przygotowała do opu
szczenia tej ziemi, gdyż pragnie Cię mieć obok Siebie 
w raju. Pójdź więc objąć tron Twojego królowania; 
cały dwór niebieski wygląda Cię z upragnieniem." Na 
tak szczęśliwą wiadomość, najpokorniejsza Marya nic 
innego uczynić nie mogła, jak tylko, zagłębiając się 
jeszcze więcej w swojej niezrównanej pokorze, powtórzyć 
te słowa któremi odpowiedziała świętemu Gabryelowi 
gdy Jej zapowiedział był że się stanie Matką Boga. 
Ezekła więc i tą rażą: „ Oto ja służebnica Pańska 1). 
Wybrał On mnie za Matkę jedynie z dobroci Swojej; 
a teraz woła mnie do nieba. Na oba te zaszczyty nie 
zasłużyłam, lecz ponieważ chce On okazać na Mojej 
osobie Swoją hojność nieskończoną, otom na wszystko 
gotowa: Oto Ja służebnica Pańska, niech wola Boża 
spełnia się we Mnie, zawsze i we wszystkiem.a 

Odebrawszy tak drogą dla serca Jej wiadomość, 
Marya podzieliła się nią ze świętym Janem. Łatwo 
sobie wyobrazić, jak go to jednak boleśnie dotknęło: 
on ci to, od lat tylu, spełniał względem Matki Bożej 
obowiązki syna i cieszył się niebieskićm z Nią obco
waniem. Tymczasem przenajświętsza Panna zwiedziła 
po raz ostatni święte miejsca w Jerozolimie, żegna
jąc je najczulej, a szczególnie to miejsce na Kalwaryi 
z którego najdroższy Syn Jej opuścił tę ziemię. Poczem 
wróciła do domu zabierając się do śmierci. 

Przez czas ten Aniołowie wciąż nawiedzali Swoją 
ukochaną Królowę, uszczęśliwieni myślą że już wkrótce 
ujrzą Ją umieszczoną na tronie niebieskim. Wielu 
autorów, a między nimi święty Andrzej Kreteński, 

1} Łuk. 1. 38. 
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święty Jan Damasceński i Eutymiasz J), piszą że 
przed Jej śmiercią, Apostołowie i wielu Uczniów 
Pańskich, znajdujących sic po różnych krajach, nie 
bez cudu, zgromadziło się w Jej mieszkaniu, i że Marya 
widząc te wszystkie dzieci serca Swego wtedy przy 
.Niej obecne, w te słowTa do nich przemówiła: 
„Najmilsi, z miłości to ku wam, abym wam była po
mocą, Syn mój pozostawił Mnie na ziemi; teraz zaś 
wiara święta rozszerzoną jest po świecie, i gdy ziarno 
boskie plon swój wydało, Pan widząc że obecność 
Moja już na tym padole niepotrzebna, a litując się nad 
cierpieniem jakiego doznaję nie będąc przy Nim, 
uwzględnił Moje pragnienie opuszczenia tego życia 
i oglądania Go w niebie. Co do was, nie ustawajcie 
w pracy na chwałę Jego. Odchodzę, lecz serce Moje 
was nie odstępuje; unoszę z Sobą i dochowam stale 
gorącą miłość jaką mam ku wam; idę do ląju modlić 
sie za wami." 

Któż potrafi wyobrazić sobie, jak rzewnie płakali 
i jakie rozwodziły żale te pierwsze dzieci Maryi, widząc 
że za chwile rozłączą się z Matką! "Wszyscy w łzach 
się rozpływając zawołali: „I jakże o ! Maryo ! tedy nas 
opuszczasz? Wprawdzie ziemia nie jest dla Ciebie 
odpowiecłnem miejscem pobytu, a co do nas niegodniśmy 
obcowania z Matką Boga naszego; lecz pomnij żeś 
i naszą Matką. B\łaś dotąd dla nas oświeceniem 
w naszych wątpliwościach, pociechą w strapieniach, 
mocą naszą w prześladowaniach; a teraz chcesz nas 
opuszczać, pozostawiając samych, pozbawionych Two
jego wsparcia wśród tylu nieprzyjaciół i ciągłych 
utarczek? Już straciliśmy na ziemi Mistrza i Ojca 

1) In Dormi. S. M.—De Dorrai Ii. M.—Iltst. 1. 3. 
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Jezusa Chrystusa który wstąpił na niebiosa; Twoja 
obecuość o! Matko! była naszą jedyną pociechą; dla
czegóż teraz i Ty miałabyś nas opuszczać, i pozostawić 
sierotami bez ojca i matki? O! Pani nasza! albo 
z nami pozostań, albo weź nas z sobą." Pisze święty Jan 
Damasceński, że w ten sposób przemawiali Apostołowie 
i Uczniowie Pańscy, a na to znowu z wielk-i słodyczą 
odpowiedziała Marya: „Nie, dziatki moje, nie taką 
jest wrola Boża: zastosujcie się wiernie do tego co 
Panu Bogu spodoba się uczynić ze Mną i z wami. 
Trzeba wam jeszcze pozostać na ziemi dla szerzenia 
chwały waszego Odkupiciela i dla dopleconia korony 
przeznaczonej wam w wieczności. Odchodzę od was 
nie żeby się z wami rozłączyć, lecz aby was tern sil
niej wspierać z nieba pośrednictwem mojem do Boga; 
pozostańcie w pokoju. Polecam wam Kościół święty; 
polecam wam dusze odkupione, niech to będzie osta-
tniem mojem pożegnaniem i jedyną pamiątką jaką 
wam pozostawiam. Jeśli mnie miłujecie, spełniajcie 
to com wam powiedziała: pracujcie na zbawienie dusz 
i na chwało Syna Mojego; a kiedyś znajdziemy się 
wszyscy razem w niebie, i już się nigdy nie rozłą
czymy." 

Potem ta najmiłościwsza Matka, prosiła ich aby 
pogrzebali Jej ciało, pobłogosławiła ich. i kazała świę
temu Janowi, jak o tern piszą święty Jan Damasceń
ski, Nicefor i Metafrastcs, aby po śmierci odzienie 
Jej oddał dwom dziewicom które Jej przez pewien 
czas służyły; poczem ułożyła się spokojnie na 
ubogi em łożu oczekując śmierci, a z tą śmier
cią, której wyglądała z upragnieniem, spotka
nia z boskim Oblubieiicem mającym wkrótce przyjść 
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po Nią i zaprowadzić do królestwa błogosławionych;. 
i już doznawała na sercu radości niewymownej, za
powiadającej Jego nadejście, a ztąd napełniającej 
Ją pociechą niezmierną i dotąd nieznaną. 

Świeci Apostołowie widząc że Marya ma już tę 
ziemie opuście, rzewniej wszyscy płacząc, klękają 
■w około Jej łoża. Ten całuje Jej stopy, inny prosi 
Ją o szczególno błogosławieństwo, drugi przedstawia 
Jej potrzeby swojej duszy, a wszyscy zalewają sio 
łzami, serdecznie bolejąc, na myśl że przychodzi 
im rozstać sie tu na zawsze z ich Mistrzynią naj
droższą. Ona zaś wszystkim objawia swoją miłość 
i litość, starając się jednego po drugim, każdego 
pocieszyć: temu przyrzeka Swoją opieko, tamtego 
błogosławi z szczególną łaskawością i pobudza do 
jak najgorliwszej pracy około zbawienia świata. Zwraca 
sio w szczególności do świętego Piotra, i poleca 
jemu głównie, jako najwyższemu Kządcy Kościoła 
i Zastępcy Jej boskiego Syna, szerzenie wiary, za
pewniając mu najszczególniejszą Swoją nad nim opiekę. 
Lecz najbardziej stara sio pocieszyć świętego Jana, 
więcej od innych zasmuconego myślą że za chwilę 
przyjdzie mu rozstać się z tą najdobrotliwszą Matką; 
pełna wdzięczności za przywiązanie jego do Niej 
i za starania jakiemi Ją otaczał od śmierci Jej syna, 
z wielkiem rozczuleniem rzekła do niego. „Najmilszy 
Janie, dziękuję Ci za wszystko coś dla Mnie uczy
nił; bądź pewny mój synu że ci się odwdzięczę. 
Po rozłączeniu się teraz z Tobą, bodę się modlić za 
Ciebie; pozostawaj w pokoju w ciągu życia tego, po 
końcu którego obaczymy się w niebie, gdzie czekam 
na ciebie. Pamiętaj o Mnie; wzywaj Muie we wszel-
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kich potrzebach twoich; Ja z mojej strony nie za
pomnę o tobie nigdy, o! synu mój drogi! błogosła
wię Cię; niech błogosławieństwo Moje spocznie na 
tobie, pozostać w pokoju, żegnam cię!" 

Śmierć Maryi się zbliża; już miłość Boga, gwałto
wnością błogosławionych płomieni swoich, wyni
szczyła w Niej wszystkie żywotne siły, i ten nie
bieski Fenix ma nakoniec zamrzeć, wśród tak silnie 
rozżarzonego ognia. Aniołowie zlatują w coraz li
czniejszych gronach, jakby dla stania w pogotowiu 
do wspaniałego tryumfu, wśród którego mają wpro
wadzać Królowę Swoją do raju. Marya doznawała 
wielkiej pociechy z widoku tych duchów błogosła
wionych , lecz pociechy niezupełnej, gdyż jeszcze 
nie widziała najdroższego dla Niej Jezusa, który 
był jedyną miłością Jej serca. Dlatego do Aniołów, 
zstępujących z niebios dla oddania Jej pokłonu, czę
sto powtarzała: Poprzysiegam was córki Jerozolim
skie, jeśli znajdziecie Miłego Mojego, abyście mu 
oznajmiły iż mdleje od miłości x). Jakby mówiła: 
„Aniołowie święci błogosławieni mieszkańcy Jeruza-
lemu niebieskiego, wy którzyście tak piękni, i tak 
dobrzy że oto przybyliście tu w wielkiej liczbie dla 
pociechy Mojej, w istocie sprawiacie mi pociecho nie
małą waszą miłą obecnością, i za to wam dziękuje; 
lecz zupełnie zadowolnioną być nie mogę, dopóki 
nie ujrzę przy Sobie Syna Mojego. Pójdźcie przeto, 
proszę was o to przez waszą miłość ku Mnie, pój
dźcie napo wrót do nieba, i powiedzcie ode Mnie 
Mojemu Synowi najdroższemu, powiedzcie Mu, że 
z miłości ku niemu tęsknie za Nim i od sił odcho-

Pies. 5. 8. 
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dzę: Abyście Mu oznajmiły ze mdleje od miłości. 
Powiedzcie Mu, aby przybywał i coprędzej przyby
wał, bo właśnie to od pragnienia widzenia Go umie
ram." 

Lecz otóż i_ Jezus przybywający po Swoją Matkę, 
aby Ją zaprowadzić do przybytku szczęścia wiekui
stego. Objawionem było świętej Elżbiecie opatce, że 
Zbawiciel okazał się Maryi przed Jej skonaniem, nio
sący krzyż w ręku, na znak szczególnej chwały jakiej 
dostąpił przez odkupienie świata śmiercią poniesioną, 
wskutek której otworzył niebo dla tej najświętszej ze 
wszystkich stworzeń Istoty, która miała na wieki 
uczcić Go więcej jak wszyscy ludzie i wszyscy Anio
łowie razem wzięci. 

Święty Jan Damasceński pisze, że Sam Pan Jezus 
udzielił Jćj Wiatyk, czule mówiąc do Nićj. „ Przyj m 
z własnych rąk Moich o! Matko moja, toż Ciało któ-
rem Mnie obdarzyłaś." A Marya, przyjąwszy z uczu
ciem najżywszej miłości tę ostatnią tu na ziemi Ko
munią, po której miała już i ostatnie oddać tchnie
nie, tak przemówiła do Pana Jezusa: „Synu mój! 
w ręce Twoje oddaję ducha Mojego; polecam Ci tę 
duszę którąś z dobroci Swojej stworzył i zbogacił 
tylu łaskami od pierwszej chwili jej istnienia, a wy
jątkowym przywilejem zachowałeś wolną od wszel
kiej skazy; polecam Ci także ciało Moje, z którego 
raczyłeś wziąść Swoje ciało i krew Swoją. Polecam 
Ci prócz tego moje drogie dziatki, uczniów Twoich 
tu obecnych; zasmuceni są mojem odejściem; racz 
ich pocieszyć, wszak ich jeszcze więcej jak Ja miłu
jesz. Pobłogosław im, i obdarz mocą dokonywania 
wielkich dzieł na chwałę Twoją." 
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Gdy już nadszedł koniec życia Maryi, słyszeć się 
dała w Jej mieszkaniu, jak to pisze święty Heronim, 
przecudna melodya, i ujrzano, jakoto znowu objawio
nem było świętćj Brygidzie, wielką światłość. Melo
dya ta i światłość niezwykła, wskazały Apostołom że 
chwila ostateczna już nadeszła; podwoili tedy 
modlitw, i wzniósłszy w górę ręce zawołali wszyscy: 
„O! Matko najdobrotliwsza, już oto udajesz się do 
nieba i nas opuszczasz, udziel więc nam ostatnie 
Twoje błogosławieństwo; nie zapomnij o Twoich bie
dnych dzieciach," A Marya prowadząc wzrok po nich 
wszystkich, rzekła jakby po raz ostatni żegnając się 
z nimi: „Zegnam was, dzieci moje i błogosławię, 
bądźcie pewni że o was pamiętać będę." I w tejże 
chwili nastąpiia śmierć, lecz nadeszła nie z przybo
rem żałoby i smutku, z jakim przedstawia się innym 
ludziom, lecz z blaskiem niebieskiego wesela. Ale 
cóż mówię nadeszła śmierć! powiem raczej że mi-
łość-to Boga zabierała się już do przecięcia nici tego 
życia ziemskiego. I jak gorejąca lampa, w ostatnich 
swoich połyskach, wydaje żywsze światło zanim ma 
zagasnąć, podobnież ta Matka Boga, w chwili gdy 
Ją Syn Jej wzywa aby szła za Nim, wrzuca się jak 
motyl w płomienie Jego miłości, i wśród serde
cznych westchnień, wydaje jeszcze głębsze jak kiedy 
westchnienie miłości, i po niem żyć przestaje. Otóż 
w jaki sposób ta przenajświętsza dusza, ta śliczna 
Gołąbka Boża, wyzwolona z więzów tego życia, 
uleciała do chwały niebieskiej, w której jest, i po 
wszystkie wieki pozostanie Królową nieba i świata 
całego. 
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Marya tedy opuściła ziemie, i przebywa w nie

biosach. Ztamtąd ta Matka miłosierdzia spogląda 
na nas, którzyśmy jeszcze tu na tej łez dolinie; li
tuje sic nad nędzą naszą, i przyrzeka nam opiekę 
Swoją, byleśmy takowej wzywali. Prośmy więc Ją 
i prosić nie przestawajmy, aby przez zasługi Swojej 
świętej śmierci, wyjednała nam śmierć szczęśliwą; 
i aby dała nam umrzeć w dzień sobotni, który jest 
dniem Jej czci poświęconym, albo w jednym z dni 
nowenny lub oktawy której z Jej uroczystości, j'ak to 
wyjednała wielu sługom Swoim, a w szczególności 
świętemu Stanisławowi Kostce, który zawdzięczał Jej 
szczęście umierania w sam dzień Jej chwalebnego 
Wniebowzięcia, jak to poniżej opowiemy. 

P r z y k ł a d . 
Czytamy w Żywocie świętego Stanisława Kostki 

przez ojca Eartolego % że błogosławiony ten mło
dzieniec, wszystek poświęcił się miłości Maryi. Zda
rzyło mu się w dniu pierwszym miesiąca sierpnia 
być na kazaniu ojca Kaniziusza, który gorliwie upo
minał nowiciuszów Towarzystwa Jezusewego, aby 
w każdym dniu żyli tak, jakby ten miał być dniem 
ostatnim ich życia po którym przyjdzie im stanąć 
przed trybunałem Boga. Po kazaniu, Stanisław po
wiedział towarzyszom, że rada w niem podana była 
dla niego w szczególnośsi głosem Boga Samego, 
gdyż w tymże miesiącu umrze. Powiedział zaś to albo 
dlatego że mu to Pan Bóg wyraźnie objawił, albo 
że co najmniej dał mu jakby przeczucie tego co 
później w istocie nastąpiło. W cztery dni potćm święty 

1) L. 1. eh. 12. 
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nowiciusz idąc z ojcem Emanuelem do Kościoła Ma
ryi Panny Większej" (Maria magiore) w Ezymie, i mó
wiąc o nadchodzącej uroczystości Wniebowzięcia, rzekł 
do niego; „Mnie się zdaje mój ojcze, że w dniu tym 
w samym Eaju odrębny Eaj się widzi, gdyż widzi 
się tam chwałę Matki Bożej, ukoronowanej na Kró
lową niebieską, i umieszczonej jak najbliżej Pana 
Jezusa, po nad wszystkimi chórami anielskimi. Jeśli 
tak jest, a co do mnie nie wątpię o tern, że święto 
to cc rok ponawia się w niebie, tedy mam nadzieję 
że będę tam uczestniczył w nadchodzącej uroczy
stości." Przy losowaniu Patronów raiesięcznyah, jak 
to jest WT zwyczaju u ojców Jezuitów, przypadł mu 
za Patrona święty Wawrzyniec Męczennik; napisał 
on tedy list do swojej Matki niebieskiej, błagając Ją 
o tę łaskę aby w Jej uroczystość był już w raju, 
i w dzień błogosławionego Wawrzyńca, prz37jąwszy 
Komunią, prosił tego świętego Męczennika aby list 
jego przedstawił Matce Bożej i poparł go swojem 
wstawieniem się, żeby Go Marya wysłuchała. Przy 
schyłku dnia tegoż dostał gorączki; i chociaż bardzo 
lekką była, od tej" chwili już nie wątpił że został wy
słuchanym i że śmierć jego jest bliską. Jakoż, kła
dąc sią w łóżko, rzekł pełen serdecznej uciechy: 
„Już z tego łóżka nie wstanę." I przydał zwracając 
mowę do ojca Klaudiusza Akwawiwy, „Ojcze, zdaje 
mi się że święty Wawrzyniec wyjednał mi u Maryi 
tę łaskę, że będę już w niebie na uroczystość Jej 
Wniebowzięcia." Wszakże na te słowa jego nikt 
wtedy nie zwrócił uwagi. W wigilią święta, choroba 
jeszcze zdawała się mało znaczącą; jednak Święty 
powiedział jednemu z braci., że nocy następnej umrze, 
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na co mu ten odrzekł: „O! mój bracie, trzebaby wię
kszego cudu na to żeby z tak lekkiej choroby umrzeć, 
aniżeli żeby z niej wyzdrowieć." Po południu zapadł 
w śmiertelne omdlenie, poczem okrył całe ciało jego 
pot zimny, i siły całkiem go odstąpiły. Przybiegł prze-
łożouy, a Stanisław poprosił aby go złożyli na gołej 
ziemi, by umierał jak pokutnik. Zezwolono na to 
dla jego pocięcia, i położono go na ziemi zasłanćj 
lekkim kocem. Poczem wyspowiadał się i przyjął 
Wiatyk, a wszyscy obecni płakali, gdyż w chwili 
w której wniesiono do celi przenajświętszy Sakra
ment, ujrzano że oczy jego zabłysły radością niebie
ską twarz mu rozpłomieniła od uczucia miłości Boga, 
tak, że wyglądał jak Serafin ziemski. Przyjął także 
Ostatnie Olejem świętym-namaszczenie; a podczas 
gdy mu takowego udzielano, wciąż wznosił oczy do 
nieba, a potem patrzał w obrazek Matki Bożej, 
który całował i czule przyciskał do serca. Gdy jeden 
z ojców spytał go do czego mu służy koronka którą 
miał owiniętą na ręku, kiedy jej odmawiać już nie 
może, odpowiedział: „Pomimo tego, jest mi ona 
wielką pociechą, jako przedmiot poświęcony czci 
mojej Matki niebieskiej."— „Jakżeż tern większej do
znasz wkrótce pociechy, powiedział mu tenże ojciec, 
gby ujrzysz Ją i ucałujesz Jej ręce w niebie!" Na 
słowa te Święty z obliczem rozpromienionem podniósł 
w górę ręce, na znak że pragnie stanąć przed Nią 
coprędzej. Wtedy się mu ta najmiłościwsza Matka 
okazała, jak o tćm oznajmił obecnym, i wkrótce 
potem, o samym świcie dnia piętnastego Sierpnia, 
umarł jak Święty, oczy wzniesione mając do nieba, 
i najspokojniej ostatnie tchnienie wydając; dopiero 

415 
podając mu do pocałowania obrazek przenajświę
tszej Panny, i widząc że pomimo tego nie daje znaku 
życia, przekonano się że poszedł już do raju dla 
ucałowania stóp swojej najdroższej Pani i Królowej. 

M O D L I T W A . 
O! Pani najmiłościwsza i Matko nasza! Otóż wy

szedłszy ze świata tego, wstąpiłaś do Królostwa Twego 
i wyniesioną nad wszystkie chóry anielskie zostałaś 
na Królowę niebieską, jak to opiewa Kościół: Wy
niesiona jest święta Boża Rodzicielka nad chóry 
anielskie, do niebieskich królestic. Wiemy dobrze, że 
tak nędzni jak my grzesznicy nie byliśmy godni po
siadać Cię na tej w ciemnościach pogrążonej dolinie; 
lecz i o tern wiemy, że pomimo Twego wywyższenia, 
nie zapominałaś o nędzy naszej, i że wśród tak 
niezmiernej chwały w jaką opływasz, nietylko nie 
wyrzekłaś się litości nad nami, lecz serce Twoje ja
szcze większe miłosierdzie okazuje nad biednymi po
tomkami Adama. Zwróć przeto, o! Maryo! ze szczytu 
najwyższego tronu na którym panujesz, zwróć ku 
nam one miłosierne oczy Twoje i ulituj się nad 
nami; pomnij że opuszczając ziemię, przyrzekłaś iż 
pamiętać o nas będziesz. Wejrzyj na nas i poratuj; 
patrz ile to nawałnic i niebezpieczeństw ciągle na 
nas uderza, i uderzać nie przestanie aż do ostatniej 
chwili życia naszego. Przez zasługi Twojej szczęśli
wej śmierci, wyjednaj nam wytrwałość w miłości 
Boga, abyśmy w stanie łaski zeszli z tego świata, 
i mogli kiedyś ucałować stopy Twoje w niebie, łą
cząc się z błogosławionymi duchami, aby Cię uwiel-
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biać i przez całą wieczność opiewać chwałę jaka Ci 
się należy. Amen. 

VIII. NAUKA. 

O ukoronowaniu w niebie Maryi Panny. 
Jak pełnym thwały był tryumf Maryi w chwili J4j ivej-
ścia do nieba, i jak szczytnym tron na który wyniesiona 

została. 

Zdaje się że właściwszem byłoby, żeby Kościół 
święty w dniu Wniebowzięcia Maryi, pobudzał nas 
raczej do płaczu aniżeli do weselenia się, kiedy 
obchodzimy pamiątkę dnia, w którym najdobrotli-
wsza Matka nasza opuściła świat ten i pozbawiła nas 
Swojej drogiej obecności; tak przemawia święty Ber
nard '). Lecz nie — Kościół każe nam radować się: 
Weselmy się wszyscy w Panu, dzień świąteczny 
obchodząc, na cześć błogosławione") Maryi Panny 2). 
I słusznie: jeśli bowiem miłujemy Matkę naszą, po
winniśmy przekładać Jej chwałą nad własną pociechę. 
Któryż z synów nie radowałby się, chociażby rozsta
jąc się z matką, gdyby wiedział że idzie ona zasiąść 
na tronie? Marya w dniu Wniebowzięcia ukoronawaną 
została w niebie, czyż z tego powodu nie powinniśmy 
oddawać się najwyższej radości, jeśli Ją rzeczywiście 
miłujemy? Weselmy się, weselmy się wszyscy^ i wła
śnie dla tśm skuteczniejszego pobudzenia się do tego, 
rozważać będziemy najprzód, jak pełnym chwały 
był tryumf Maryi w chwili Jej wejścia do Nieba, i po-
"wtóre, jak szczytnym jest tron, na który wyniesioną 
została. 

1) In Ass. ser. 1. — 2) Miss. APS. Introit. 
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I 
Po dokonaniu przez śmierć Chrystusa Pana Zbawcy 

świata, sprawy naszego odkupienia, Aniołowie pała
jący pragnieniem posiadania Go w niebieskiej ojczy
źnie, wciąż zanosili do Niego prośbę Dawida; Po
wstań Panie do odpocznienia Twego, Ty i Skrzynia 
poświęcenia Twego l). Powróć do nas o! Synu Boży, 
gdyś już ludzi odkupił, powróć do królestwa Twojego 
i przyprowadź z Sobą S k r z y n i e T w o j e g o p o 
ś w i ę c e n i a , to jest przenajświętszą Matkę Twoją, 
Arkę żywą, którąś uświęcił zamieszkując w Jej Fonie. 
Są to słowa, które kładzie w usta Aniołów święty 
Bernardyn Senenski. 

Spodobało się tedy Panu spełnić życzenia mie
szkańców niebieskich, i powołać Maryą do raju. 
Lecz jeśli niegdyś chciał aby Arka przymierza wpro
wadzoną została z wielką okazałością do miasta Da
widowego, a Dawid i wszystek dom Izraelów pro
wadzili Skrzynię Testamentu Pańskiego, z weselem 
i przy odgłosie trąby 2 ) , tedy postanowił także, aby 
Jego Matka przenajświętsza wstępowała do nieba 
z okazałością nierównie większą i pełniejszą chwały* 
Prorok Eliasz przeniesiony został do nieba na wozie 
ognistym, który według tłumaczów Ksiąg Boskich, 
był nie czem innśm jak gronem Aniołów porywa
jących go z ziemi; lecz gdy chodziło o Twój tryumf, 
o! Boża Eodzicielko, grono Aniołów już nie wystar
czało, powiada opat Eupert, Sam Król niebieski 
przybył z całym dworem Swoim, aby Ci towarzy
szyć 3). 

1) Ps. 131. 8.-2) VI. Król. 6. 15.—3) In Canti. 1. 5-

27 
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Święty Bernardyn tegoż jest zdania i powiada, że 
Chrystus Pan, dla uczczenia Maryi, raczył Sam 
wyjść na Jśj spotkanie *). A święty Anzelm twierdzi 
nawet, że Zbawiciel opuścił świat ten wprzód zanim 
go opuściła Jego Matka przenajświętsza, żeby nie-
tylko przygotować dla Niej tron w królestwie Swo-
j^m, lecz aby i wprowadzenie Jej do nieba uczynić, 
jak przystało, tśm świetniejszśm, gdy na Jej" spotka
nie prócz całego dworu niebieskiego i On Sam wyj
dzie 2). Z tego też-to powodu święty Piotr Damian 
powiada, że zastanawiając się nad ^okazałością Wnie
bowzięcia Maryi, widzimy że jest ono świetniej szśm od 
wniebowstąpienia Pana Jezusa; gdyż tylko Anio
łowie wyszli na spotkanie Zbawiciela, a tymczasem 
kiedy Matka Baza wchodziła do nieba, Sam Syn Boży 
z całym orszakiem wszystkich Aniołów i dusz bło
gosławionych wyszedł na Jej" przyjęcie, i na błogo
sławionego panowania tronie Ją posadził 3). O czśm 
pisząc opat Gueryk przypuszcza, że Pan Jezus w te 
słowa mógłby wtedy przemówić: Dla uczczenia Ojca 
mojego, zstąpiłem z nieba na ziemię; lecz dla uczcze
nia Mojej Matki, wróciłem do niebios, aby ztamtąd 
wyjść na Jej spotkanie w chwili gdy wstępować bę
dzie do raju 4). 

Patrzmy przeto na Zbawiciela, wychodzącego z nieba 
na spotkanie Swej Matki. Skoro ujrzał się przy Niej, 
wita Ją temi słowy: Wstań spiesz sie Przyjaciółko 
Moja, Gołąbko Moja, Nadobna Moja, a przyjdź; 
boć juz zima minęła, deszcz przeszedł i przestał 5). 
Pójdź Moja Matko najdroższa, Moja przeczysta i śli-

1) Pro. fest. M. V. ser. 12.—2) De esceU. V. c. 1. —3) In. Aas.— 
4) Cant. 6er. 2. — 5) Pies. 2. 10. 
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czna Gołąbko! opuść tę dolinę płaczu, na której* ty
łeś z miłości ku Mnie wycierpiała: Pójdzie z Libanu 
Oblubienico moja, pójdź z Libanu pójdź, będziesz 
koronowaną i ) . Pójdź z ciałem i duszą otrzymać na
grodę Twego świętego życia; prawda żeś wiele ucier
piała na ziemi, lecz chwała jakąm Ci zgotował w nie
bie, nierównie jest większą od Twoich cierpień; pójdź 
obok Mnie zasiąść i przywdziać Królowej świata ko
ronę, którą Cię obdarzę. 

I wnet Marya opuszcza ziemię, a pomna łask jakie 
na niśj otrzymała od Stwórcy, czule i litościwie spo
gląda na nią, gdyż pozostawia tu mnóstwo biednych 
dzieci na rozliczne troski i niebezpieczeństwa wysta
wionych; Jezus wycięga do Niśj rękę i ta błogosła
wiona Matka unosi się w powietrze, przeszywa 
obłoki, następnie krainę gwiazd i planet, i oto staje 
u bram niebieskich. Kiedy monarcha jaki odprawia 
uroczysty wjazd dla objęcia władzy nad królestwem 
swojśm, nie przebywa bram stołecznego miasta; gdyż 
je wtedy znoszą, aby miał zupełnie wolny przejazd. 
Jak też Aniołowie wołali w chwili wejścia Pana Je
zusa do raju: Podnieście książęta bramy wasze, i po
dnieście sie bramy wieczne, i wnijdzie Król chwały 2 ) , 
tak podobnież w dniu w którym Marya obejmowała 
w posiadanie królestwo niebieskie, Aniołowie Jej to
warzyszący, wołali do znajdujących się wewnątrz 
raju: Podnieście książęta bramy wasze, i podnieście 
się bramy wieczne, i wnijdzie K r ó l o w a chwały od
bywająca uroczysty wjazd Swój do Jeruzalem nie
bieskiego. 

1) Pieś. 4. 8. — 2) Ps. 23. 7. 

27* 
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Marya wstępuje do tej błogosławionej ojczyzny, 
a duchy niebieskie, powiada Orygines, ujrzawszy Ją 
tak piękną i taką chwałą jaśniejącą, pytają Aniołów 
którzy Jśj towarzyszą: Co to za istota tak przecudna, 
przybywająca z puszczy ziemskiej, zarośniętej cier
niem i kolcami? co to za Dziewica tak przeczysta 
i tak bogata w cnoty, oparta na Swym najdroższym 
Panu, który raczy towarzyszyć Jej z takiem usza
nowaniem; kto Ona jest: Któraz-to jest która wstę
puje z puszczy opływająca rozkoszami, podparłszy się 
Miłego Swego f *). A aniołowie stanowiący Jej orszak 
odpowiadają: Jest to Matka Króla naszego, jest to 
nasza Królowa. Niewiasta błogosławiona pomiędzy 
wszystkiemi niewiastami. Ta która jest Pełną łaski, 
Święta nad Świętymi, Oblubienica Boga, Niepokalana, 
Gołąbka przeczysta, Istota z istot stworzonych naj
piękniejsza. A wtedy wszystkie duchy błogosławione 
poczynają cześć Jej oddawać i chwałę Jej głosić, 
wyśpiewując nierównie właściwiej jak to czynili Żydzi 
na cześć Judyty: Tyś sławą Jeruzalem, Tyś wesele 
Izraelskie, Tyś zaszczytem ludu naszego 2). O! Pani 
nasza i Królowo, Tyś tśm wszystkiem dla nas, bądź 
pozdrowioną, bądź na wieki chwaloną i błogosławioną; 
witamy Cię przybywającą do królestwa Twojego, otośmy 
wszyscy poddani Twoi, na Twoje rozkazy zawsze go
towi. 

Następnie wszyscy Świeci, jacy już wtedy byli 
w raju, przystąpili do Niej dla złożenia hołdów i po
winszowali, jako swojej Królowćj. Najprzód zbliżyły 
się Dziewice: Ujizały Ją inne córki, i za najszczę
śliwszą głosiły 3). O! przenajświętsza Maryo, mówiły 

1) Pies 8. 5. — 2) Jud. 15. 10. — 3) Pies. 6. 8. 
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do Niej"; myśmy także Królowe w tern królestwie, lecz 
Ty nad nami wszystkiemi królujesz, boś Ty pierwsza 
dała nam święty przykład poświecenia Bogu dzie
wictwa ; błogosławieroy Tobie i wszystkie, wspólne 
dzięki Ci składamy. Po tśm przystąpili Wyznawcy, 
i oddali Jej pokłon jako Mistrzyni, która świętem ży
ciem Swojem wyuczyła ich cnót tak wzniosłych. Mę
czennicy podobnież się Jej kłaniali jako Swojej Kró
lowej, która wyuczyła ich męstwa niezachwianą sta
łością jakiej dowiodła wśród boleści doznanych pod
czas Męki Jej Syna, a nawet wyjednała im Swojemi 
zasługami moc i odwagę wydania życia za wiarę. 
Święty Jakób-Starszy, jeden z Apostołów który już' 
wtedy znajdował się w raju, złożył Jej dzięki w imie
niu wszystkich innych Apostołów, za zachętę jaką 
od Niej odbierali i święte rady, dopokad przebywała 
na ziemi. Przyszli potem Prorocy, i pokłoniwszy się 
rzekli: O! przenajświętsza Pani, Ciebie to zapowia
dały nasze proroctwa. Przystąpili święci Patryarcho-
wie i mówili: O! Maryo! oglądamy Cię nareszcie, Cie
bie któraś była nadzieją naszą, i przedmiotem tylu 
westchnień naszych przez czasy tak długie! Lecz po
między nimi nikt Jej tak żywych i serdecznych dzięk 
nie złożył, jak pierwsi nasi rodzice Adam i Ewa. 
O! Córo najdroższa, rzekli do Niej; Tyś naprawiła 
złe przez nas rodzajowi ludzkiemu wyrządzone, Tyś 
odzyskała dla świata to błogosławieństwo któreśmy 
z własnej winy zatracili; przez Ciebie jesteśmy zba
wieni, bądź na wieki błogosławioną! 

A oto i święty Symeon rzuca się Jej do nóg, i z ra
dością przypomina chwilę w której z rąk J4j pryjino-
wał Dzieciątko Jezus; święty Zacharyasz i święta 
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Elżbieta, dziękują Jej znowu za one miłościwe na
wiedzenie ich domu, gdy z taką pokorą i łaskawo
ścią wstępowała niegdyś w ich progi, a co dla nich 
stało się zadatkiem łask niewymownych; i święty Jan 
Chrzciciel, który z uniesieniem składał J^J dzięki że 
go kilku słowy Swemi w łonie matki uświęciła. Lecz 
cóż dopiero wypowiedzieć Jćj musieli Jej" rodzice święty 
Joachim i święta Anna, gdy się w Jej obecności uj
rzeli! jak czule Ją błogosławili mówiąc: O! córko 
najmilsza! cóż to za szczęście dla nas żeśmy Ciebie 
mieli za dziecię! Tyś teraz Królową naszą, gdyżeś 
Matką Boga naszego; kłaniamy się więc Tobie i cześć 
Ci oddajemy jako Pani naszej! 

A któż pojąć potrafi, czego doznało serce Jej naj
ukochańszego Małżonka Józefa świętego, gdy przed 
Nią stanął? kto potafi opisać radość tego świętego 
Patryarchy, jakiej doznał widząc Małżonkę Swoją 
przybywającą do nieba w tak wielkim tryumfie, i uko
ronowaną na Królowę całego raju! Jak czule musiał 
wtedy w te słowa przemówić do Niej: O! Pani prze
najświętsza! czyż kiedy dano mi będzie złożyć godne 
dzięki Stwórcy Bogu naszemu, że Cię uczynił Mał
żonką moją, Ciebie któraś jest prawdziwą Matką Jego? 
Z Twojej-to łaski miałem szczęście opiekować się 
Synem Bożym wcielonym, przez całą porę Jego dzie
ciństwa, trzymać Go tyle razy na rękach moich, i tyle 
darów najwznioślejszych od Niego otrzymałem. Bło-
gosławionemi niech będą te chwile, które w życiu rao-
jćm poświęciłem na Jezusa i Twoje usługi, moja 
przenajświętsza Małżonko. Mamy tu tedy naszego Je
zusa, cieszmy się że teraz nie leży On na lichej sło
mie w stajence, jak Go w nićj widzieliśmy gdy się 
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narodził w Betleemie; że nie żyje już teraz biednym 
i wzgardzonym przy warstacie stolarskim, jak to by
wało gdy mieszkał z nami w Nazarecie; że nie jest 
już rozpiętym na haniebnym rusztowaniu krzyża, jak 
niegdyś w Jerozolimie, kiedjr umarł za zbawienie 
świata; zasiada On nareszcie na prawicy Ojca Swego, 
jako Król i Władca najwyższy nieba i ziemi; i oto-
śmy razem połączeni u przenajświętszych nóg Jego, 
o! Królowo moja! aby Go błogosławić i miłować na 
wieki, a już odtąd nigdy się nie rozstając. 

Wszyscy Aniołowie przyszli także złożyć hołdy 
Swojej* Królowej. Ona zaś dziękowała im za usługi 
jakie Jej oddawali na ziemi, a w szczególności świę
temu Gabryelowi, szczęsnemu posłannikowi który wy
niósł Ją do szcz}rtu szczęścia, gdy przybył z oznaj
mieniem że została wybraną na Matkę Boga. 

Nakoniec pokorna a przenajświętsza Dziewica, upadł
szy na twarz, oddając najgłębszą cześć Majestatowi 
Boskiemu i uniżając się w uznaniu własnego ni-
cestwa, składa dzięki za wszystkie łaski jakiemi obda
rzył Ją Stwórca jedynie z dobroci Swojej, a zwła
szcza że Ją uczynił Matką Słowa przedwiecznego. 
A z jaką miłością Trójca przenajświętsza Ją pobło
gosławiła, jakie przyjęcie spotkało Ją jako Córkę od 
Boga Ojca, jako Matkę, od Syna Bożego, i jako 
Oblubienicę, od Boga Ducha-Swiętego, tego już nikt . 
ani pojąć, ani wyrazić, ani nawet wyobrazić sobie 
nie potrafi! Koronując Ją Bóg-Ojciec udzielił Jej po
tęgi Swojej; Syn-Boży Swojej mądrości; Bóg Duch-
Święty Swojej miłości; i trzy Osoby boskie, umie
ściwszy Ją na tronie dla Niej przygotowanym po 
prawicy Chrystusa Pana, ogłosili najwyższą Królową 
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nieba i ziemi, przykazując Aniołom i wszystkim stwo
rzeniom aby Ją uznawali za Panią i Władczynię 
Swoją, służyli Jej i posłusznymi byli jako wierni 
poddani. %. 

II. 
A teraz zastanówmy się jak szczytnym jest tron, 

na który Marya wyniesioną została w niebie. 
Jeśli rozum ludzki, powiada święty Bernard, nie

zdolnym jest pojąć niezmiernej chwały jaką Bóg zgo
tował w niebie dla miłujących Go na ziemi, jak uczy 
nas tego Apostoł x), któż tedy mógłby wyobrazić 
sobie chwałę jaką zgotował dla najdroższej Matki 
Swojej która za życia miłowała Go więcej aniżeli 
wszyscy ludzie, i która nawet od pierwszej chwili 
Swego istnienia, miłowała Go bardziej aniżeli wszy
scy ludzie i wszyscy Aniołowie razem wzięci 2). Ko
ściół głosi Ją wywyższoną w niebie nad wszystkie 
chóry anielskie: Wzniesiona jest świrta Boża Ro
dzicielka, po naa" chóry anielskie, do niebieskich kró
lestw 3). Tak jest, powiada opat Gueryk, jest Ona 
nad aniołów wywyższoną, aby po nad Sobą nic już 
wyższego nie widziała prócz Swego Syna, będącego 
jednorodzonym Synem Boga A). 

Dlatego-to uczony Gerson twierdzi, że gdy rzędy 
Aniołów i Świętych podzielone są na troistą herarchię, 
według nauki Doktora anielskiego 5) i świętego Dy-
onizego, Marya stanowi w niebie herarchią odrębną, 
najwyższą z pomiędzy wszystkich innych, a uajpier-
wszą po Bogu c). I przydaje święty Antonin że jak 

1) Kor. 2. 9. — 2) In . Ass. ser . 1. — 3) Na święto W n i e b o . — 
4) In . Asa. aer. 1. — 5) P . 1. y. lOtf. — G) Super . Miss. t r . 4 . 
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każda królowa nierównie jest wyższą od swoich pod
danych, chociażby do najwyższego stanu należących, 
tak podobnież chwała Maryi przewyższa, bez ża
dnego porównania, chwałę Aniołów *). O czśm prze
konywają nas słowa Dawida wyraźnie mówiącego: 
Stanęła Królowa po prawicy Twojej (Boga), w ubio
rze złotym 2) . 

Według świętego Ildefonsa, rzeczą jest niewątpliwą, 
że zasługi Maryi bez porównania wyższe są od za
sług wszystkich Świętych; a ztąd powiada on, jak 
nie jesteśmy w możności pojęcia ceny przed Bogiem 
każdej Jej sprawy, tak podobież przechodzą wrszelkie 
nasze pojęcie, nagroda i chwała, wyższe od nagrody 
i chwały wszystkich innych Świętych, które Sobie 
wysłużyła 3). A gdy pewnem to jest, że Pan Bóg 
nagradza każdego według jego zasług, jak to oznaj
mia nam Apostoł: Odda kaidemu podług uczynków 
jego 4) , tedy przenajświętsza Panna, powiada święty 
Tomasz, której zasługi przewyższały zasługi wszy
stkich ludzi i wszystkish Aniołów, musiała zostać 
wyniesioną nad wszystkie herarchię niebieskie 5). Je-
dnśm słowem, przydaje święty Bernard, o ile więcej 
nad wszystkich otrzymała łask na ziemi, o tyle wyż
szej zażywa chwały w niebie G). 

Uczony pisarz ojciec Koląbier (Colombiere) ') robi 
uwagę, że chwała Maryi jest chwałą pełną, chwałą 
całkowitą, nie tak jak innych Świętych zażywających 
chwały w niebie. Nie masz wątpliwości że wszyscy 
Błogosławieni zażywrają w raju pokoju doskonałego 
i zupełnego zadowolenia; wszelako zawsze jest to 

1) P . 4 . t . 15. c. 20. — 2) Ser. de S. De ip . Ps. 44. — 3) D e Ass . 
ser . 2. — 4 ) Rzym. 2. 6. — d ) Ser de Ass. —G) In . Ass. ser. 1. — 
7) Ass . ser . 1. 
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prawdą, ze żaden z nich nie zażywa takiej chwały 
jaką mógłby był wysłużyć sobie, gdyby silniej był 
miłował Boga i wierniej Mu służył. Chociaż więc 
Świeci w niebie nie pragną niczego nad to co posia
dają, znalazłoby się jadnak jeszcze coś czego pra-
gnąćby mogli. Prawda i to że grzechy popełnione 
i czas zmarnowany, tam nie są już powodem smu
tku; lecz zaprzeczyć nie można, że gdyby się wię
cej spełniło było dobrych czynów, niewinność docho
wało i czas lepiej użyło, byłoby to zapewniło zna
czne przymnożenie szczęścia w wieczności. Marya 
w niebie nietylko nie pragnie niczego, lecz i nie 
masz nic czegoby pragnąć mogła. Któryż to z będą
cych w raju Świętych, powiada- święty Augustyn *), 
zapytany czy grzechu się dopuścił, mógłby odpo
wiedzieć że nie; taką odpowiedź daćby mogła jedy
nie Marya. Co do Matki Bożej, jest to rzeczą niewąt
pliwą, według orzeczenia Soboru Trydenckiego 2) , 
że nigdy żadnej wiry nie popełniła, ani się nie do
puściła najmniejszej niedoskonałości; nietylko nie 
zmarnowała ani nie przytłumiła w Sobie żadnej z łask 
otrzymanych, ale nawet ani na chwilę nie pozosta
wiała ją bezpłodną; z pomiędzy spraw Jej nie było 
ani jednej któraby nie była zasłużalną; nie wyrzekła 
ani jednego słowa, nie powstała w umyśle Jej ani 
jedna myśl, nie wydała ani jednego westchnienia, bez 
odnoszenia tego wszystkiego do chwały Boga. Sło
wem, nie podpadła nigdy oziębłości, ani na chwilę 
nie przestała zdążać do Boga, i żadnej nie poniosła 
z niedbałości wynikającej straty, tak dalece że w każdej 
chwili odpowiadała łasce z całej siły Swojej i miło-

1) De Nativ. et Fr. c. 37. — 2) Ses. G. can. 23. 
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wała Boga tyle ile tylko miłować Go bjrła zdolną, 
Panie i Stwórco mój; może Ona powiedzieć teraz 
w niebie; jeślim Cię nie miłowała tyle ile miłości 
godzien jesteś, przecież miłowałam Cię ile tylko mo
głam. 

W Świętych łaski były rozmaite, według tych słów 
świętego Pawła: Różności darów są: l) i t. d. A ztąd 
każdy z nich odpowiadając łasce otrzymanej, celował 
w tej lub owej" cnocie: jeden dostąpił świętości pra
cując około zbawienia dusz, drugi wiodąc życie po
kutne; ten ponosząc męczeństwo, inny oddając się 
bogomyślności. Dlatego - to Kościół przy obchodzie 
ich uroczystości, powiada o każdym z nich że się od
różnił od wszystkich innych cnotami sobie właściwemi: 
Nie jest znaleziony podobny jemu 2). Ztąd rozróżnieni 
są w chwale niebieskiej, według swoich zasług: Gwia
zda od gwiazdy różna jest 3). Apostołowie różnią się 
od Męczenników, Wyznawcy od Dziewic, Niewinniatka 
od Pokutników. Przenajświętsza Panna, że była ob
darzoną pełnością łaski to jest wszystkiemi łaskami, 
wiec przewyższała Świętych we wszystkich cnotach: 
była Apostołką Apostołów, Królową Męczenników, 
gdyż więcej od nich wszystldch wycierpiała; była 
Przewodniczką Dziewic, Wzorem dla małżonek, łą
czyła w sobie najdoskonalszą niewinność, z najdo-
doskonalszem umartwieniem ciała; słowem, połączyła 
w sercu Swojem wszystkie cnoty w stopniu bohater
skim, to jest najszczytniejszym, a wyższym od sto
pnia w którym którykolwiek ze Świętych cnotę w któ
rej celował, wykonywał. Z tego też to powodu, Pro
rok przepowiadający chwałę niebieską tej przcnaj-

1) I. Kor. 12. 4 . -2) Cap. in Offic. P. C.—3) I. Kor. 15. 41. 
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świętszej Królowej, powiada: Stanęła Królowa po 
prawicy Twojej w ubiorze złotym, przyobleczona roz
maitością *). Co według opata Celej*skiego znaczy, że 
wszelkie łaski, wszelkie dary i wszystkie zasługi in
nych Świętych, połączone są w Maryi 2). 

Powiada też święty Bazyli Selecyjski, że chwała 
Matki Bożej o tyle przewyższa chwałę Błogosławio
nych, o ile blask słoika przewyższa blask gwiazd 
wszystkich 3). A święty Piotr Damian przydaje, że 
jak blask gwiazd i księżyca, zupełnie znikają wobec 
słoika, tak podobnież blask chwały Maryi w niebie 
tak dalece przygłusza blask Świętych i Aniołów, że 
wobec Niej" jakby znikali 4). Święty też Bernardyn 
Seneiiski i święty Bernard twierdzą, że uczestniczyć 
w chwale Boskiej dano jest innym Świętym jakby 
w pewnej" mierze; lecz przenajświętsza Marya Panna 
już do takiego stopnia chwały wyniesioną została, że 
zdaje się iż istota stworzona wyżej w chwale Bożej 
umieszczoną być nie może 5). Do czego przydać trzeba 
i to co powiada błogosławiony Albert Wielki, a mia
nowicie, że Matka Boża przypuszczoną jest do nie
równie głębszego aniżeli dano to jest innym duchom 
niebieskim, wpatrywania się w nieskończony Majestat 
Boski ,;). Święty Bernardyn dopiero przytoczony, po
wiada także, że jak gwiazdy światło swe biorą od słońca, 
tak podobnież wszyscy Błogosławieni na widok Maryi 
rozpromieniają się i bardziej się jeszcze weselą 7). 
Utrzymuje on, że Matka Boża wstępując do nieba, 
przymnożyła szczęścia mieszkańcom tej błogosławio
nej krainy, co powiada i święty Bernard s). Dlatego 

1) Ps. 44. 10.—1) Cont. de V. M. c. 2 . - 3 ) In Annunti—4) In Ass. 
5) Pro fest. B. M. ser. 13.—G) Super. Miss. 9. 91.—7) Loco c i t . c .3 . 
8) In Ass. serm. 

429 

święty Piotr Damian mówi, że najwyższa chwała dla 
błogosławionych w niebie, po wpatrywaniu się w Boga, 
jest wpatrywanie się w ich przenajświętszą Królowe 1). 
A i święty Bonawentura też myśl tak wyraża: Po Bogu, 
najwyższą dla nas chwałą, najwyższą radością, jest 
Marya 2). 

Winszujmy tedy Maryi wysokiego stopnia chwały 
do którego wyniósł Ją Pan Bóg w niebie, a razem 
winszujmy tego i sobie, bo gdy przenajświętsza Matka 
nasza pozbawiła nas Swojej obecności na ziemi, idąc 
do nieba dla zażywania tam szczęścia wiekuistego, 
nie wyrzekła się Swojej ku nam miłości; owszem, 
znajdując się teraz bliższą Boga i będąc z Nim ści
ślej zjednoczoną, tern skuteczniej może nieść nam 
pomoc. Jakto, woła święty Piotr Damian, czyż dlatego 
żeś tak wysoko w niebie umieszczona, miałabyś za
pomnieć jak biedni tu jesteśmy? I przydaje tenże: 
uchowaj nas Boże abyśmy to przypuszczać mogli o! Pani 
nasza! takie bowiem jak Twoje miłosierdzie, o takiej 
jak nasza nędzy, zapomnieć nie może 3). Gdy wielkiśm 
było miłosierdzie Maryi nad nami, powiada święty 
Bonawentura, kiedy przebywała na ziemi,jakżeż tśm 
większem być musi, gdy króluje w niebie 4). 

Poświęćmy się przeto na usługi Maryi, starajmy 
się wielbić Ją i miłować o ile tylko nam starczy. 
Nasza Królowa niebieska nie obciąża Swoich podda
nych podatkami i zbyteczną służebnością, jak to czy
nią niektórzy panujący ziemscy; lecz przeciwnie, po
wiada święty Wawrzyniec Justynian, bezustannie nas 
zbogaca łaskami, i obdarza nas możnością dostępo-

1) In Nativ. B. V. lect. 1. —2) Spec. B. V. lect. 6. — 3) Loco clt. 
4) Spec. B. V. 10. 
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wania nagród najpożądańszych *). Zanieśmy do Niej 
tę pokorną prośbę opata Gueryka: O! Matko miło
sierdzia! umieszczoną będąc tak blisko Boga, nasy
caj się chwałą Jezusa Syna Twojego; ą nam służkom 
Twoim, resztki z Twej uczty niebieskiej zrzuć tu na 
ziemię, bo Ty jako Pani zasiadasz u stołu Pańskiego, 
a my jako maluczcy, z pod stołu wzywamy Twego 
miłosierdzia 2) . 

P r z y k ł a d . 
Ojciec Sylvian Eazzi 3) pisze, że pewien zakonnik. 

wielki Maryi, naszej Królowej niebieskiej, miłośnik, 
słysząc pochwałę Jej piękności, gorąco zapragnął 
aby raz Ją ujrzeć, i pokornie prosił o tę łaskę. Miło
ściwa ta Matka oznajmiła mu przez Anioła, że zadość 
uczyni jego żądaniu, lecz pod warunkiem że gdy Ją 
ujrzy, oślepnie; na co się on zgodził. Wskutek więc 
tego, dnia pewnego gdy okazała się mu przenajświę
tsza Panna, on, aby niezupełnie zaniewidzieć, zrazu 
jednśm tylko okiem popatrzał na Nią. Wkrótce jednak 
zachwycony niezmierną pięknością Maryi, zabierał 
się i drugie oko otworzyć, lecz w tejże chwili Matka 
Boża znikła. Wtedy nie widząc już swojej najmiłości-
wszej Królowej, tak się zasmucił, że wciąż płakał, 
nie dlatego że na jednooko oślepł, lecz że się Jej nie 
przypatrzył obydwoma. Błagał więc Ją aby się mu 
powtórnie okazała, zgadzając się chętnie aby i to 
oko na które jeszcze widział postradał. „O! Maryo! 
wołał, za szczęśliwego się poczytam, jeśli zupełnie 
zaślepnę z tak drogiego dla mnie powodu, gdyż tern 
silniej będę Cię miłował i te"m lepiej Twoją piękność 

1) De laud. B. M. 1. 6 .-2) In Asa. eer. 4.—3). Mir. di N. D. 1. 3 
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podziwiał." Po pewnym tedy czasie, Marya, chcąc 
mu znowu uczynić tę pociechę, objawiła się mu po 
raz drugi, lecz że ta najdobrotliwsza Pani nikomu 
przykrości zadać niezdolna, zamiast zupełnego po
zbawienia go wzroku, przywróciła takowy i temu oku 
na które był zaniewidział. 

M O D L I T W A . 
O! najmiłościwsza, o! najwyższa o! przenajświętsza 

Pani nasza! upadając do podnóżka tronu Twojego, 
składamy Ci, wygnańcy na tej łez dolinie, daninę 
z hołdów naszych, i radujemy się niezmierną chwałą 
jaką Cię Stwórca obdarzył. Teraz gdy już jesteś Kró
lową nieba i ziemi, nie zapominaj o Twoich biednych 
sługach: z wysokości tego tronu szczytnego na który 
wyniesioną jesteś, racz litościwie wejrzeć na nędze 
nasze. Tm bliższą jesteś źródła łask wszelkich, tśm 
Ci łatwiej wyjednać je i dla nas. Ztamtąd lepiej do
patrujesz potrzeb naszych, a przez to te"m bardziej 
musisz litować się nad nami, i tśm bardziej nas ra
tować: spraw abyśmy tu na ziemi wiernymi sługami 
Twoimi byli, i dostawszy się do raju, wielbić 
Cię tam moglL W dniu tym w którym obchodzimy 
pamiątkę Twojego ukoronowania na Królowę świata, 
my się poświęcamy na Twoje usługi; Sama zażywa
jąc niewymownego szczęścia, pociesz i nas przyjmu
jąc za Swoich poddanych. Lecz Tyś i Matką naszą, 
Matką najmiłościwsza i najdroższą! Ołtarze Twoje 
otacza mnóstwo dzieci Twoich, z których jedni proszą 
Cie o zdrowie, inni o ratunek w tej lub owej potrzebie: 
ten o pomyślny urodzaj, ów o wygranie sprawy; co 
do nas, o! Maryo! my prosimy Cię o łaski milsze 
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sercu Twojemu: oto prosimy, uczyń nas pokornymi, 
oderwanymi od wszystkiego co ziemskie, chętnie pod
danymi woli Bożej; wyjednaj nam świętą bojaźrTBoga, 
śmierć szczęśliwą, raj niebieski. O! Ty któraś jest 
tak przemożną przed Stwórcą; Ty któraś Matką Jego, 
Oblubienicą Jego, pełna łaski, Ty której On nic od
mówić nie może—z grzeszników przemień nas w świę
tych, uczyii cud ten, który więcej przyniesie- Ci chwa
ły niżeli gdybyś tysiącu ślepych wzrok przywróciła, 
albo tysiące umarłych wskrzesiła. O! Królowo prze
śliczna! nie domagamy się szczęścia oglądania Cię na 
ziemi, lecz pragniemy ujrzeć Cię w niebie. Ty po
winnaś wyjednać nam tę łaskę, i takowej z nieza
chwianą ufnością spodziewamy się. Amen. 

0 BOLEŚCIACH MATKI BOŻEJ. 

UWAG-I 
NAD BOLEŚCIAMI MATKI PKZENAJŚWLĘTSZEJ. 

Marga jest królowa Męczenników, dlatego, izJej męczeństwo 
hyto dłuższe i boleśniejsze jak każdego innego świętego Mę

czennika. 

Czyjeż nie poruszyłoby się serce, na opowiadanie 
przerażającego zdarzenia, zaszłego niegdyś na świe
cie? Pewna matka rodu królewskiego i najwyższą 
świątobliwością jaśniejąca, miała jedynego Syna, 
najmilszego, najdoskonalszego, i najświętszego ze 
wszystkich "dzieci ludzkich; pięknego, cnotliwego, 
ukochanego od Matki, której nigdy najmniejszego 
smutku nie był powodem, której był jedynym celem 
miłości i Jej szczęściem i pociechą najwyższą. Owoż, 
pewnego razu zawistni i złośliwi ludzie, oskarżyli 
Syna tego, obwiniając Go fałszywie o różne prze
stępstwa. Sędzia, przed którym go stawiono, aby się 
nie narazić oskarżającym, skazał Go na śmierć naj-
haniebniejszą, lubo zmuszony był uznać Go niewin
nym; a nieszczęśliwa matka patrzała na okrutną meke 
i śmierć swego Syna najdroższego, ubiczowanego, 
okrytego ranami, i nakoniec w Jej oczach, wśród naj-
sroższych boleści i najdotkliwszych obelg umierającego, 
pomiędzy łotrami za różne przestępstwa razem z Nim 
na śmierć skazanymi. W kimżeby widok taki nie obu
dził politowania? czyjeż serce nie podzielałoby bole
ści tej Matki żałosnej! Lecz któż jest tą Matką? oto 
Marya przenajświętsza, a tym Synem, Jezus Zbawca 

28 
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nasz i Odkupiciel. Niezmierne boleści jakich doznała 
wówczas przenajświętsza Panna, aby tern obiitsze za
sługi Swoje mogła ofiarować za nas Bogu, obudzać 
powinny w sercu naszem przez samą wdzięczność ku 
Niej, szczególne współczucie i ulitowanie. A gdy na 
nic innego zdobyć sio nie jesteśmy w stanie dla oka
zania Matce bolesnej naszej wdzięczności, rozmyślaj-. 
myż pobożnie Jćj niezmierne boleści, które-Ją uczy
niły Królowa Męczenników, gdyż dłużej cierpiała 
i większe poniosła cierpienia, jak wszyscy razem Mę
czennicy. 

I. 
Że męczeństwo Matki przenajświętszej, trwało dłużej jak 

wszystkich innych Męczenników. 

Jak Chrystus Pan nazwany jest Królem męczen
ników, dlatego iż w życiu swojem więcej ucierpiał 
jak wszyscy razem męczennicy, tak i Maryi przenaj
świętszej słusznie należy się tytuł Królowej Męczen
ników, nabyty cierpieniami, po cierpieniach Jej syna 
największemi, jakie kiedy kto z ludzi poniósł. Z tego 
to powodu pobożny pisarz Ryszard od świętego Wa
wrzyńca, nazywa Ją Mrczenniczką Męczenników,! z te
goż powodu Ojcowie święci do Niej stosują on ustęp 
z Proroctwa Izajaszowego: koronując, ukoronuję Ole 
cierpieniem *). To jest, że królewską koroną Maryi, 
są to właśnie Jej cierpienia i boleści, większe od cier
pień i boleści przez wszystkich męczenników razem 
poniesione. Nie można przeto zaprzeczyć Matce prze
najświętszej tytułu i całej zasługi prawdziwego mę
czeństwa. Według bowiem Kartuza, Palberta, Kata-

1) Izaj. 22.18. 
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rinusa i wielu innych znakomitych Teologów, zasługa 
męczeństwa nie tyle na poniesieniu w mękach śmier
ci zawisła, jak raczej na doznaniu cierpień mogących 
śmierć zadać. Tak np. święty Jan Ewangelista, po
czytany- jest za męczennika, lubo zanurzony będąc 
w wrzącym oleju, żyć nie przestał, lecz owszem we
dług wyrażenia Brewiarza Rzymskiego jeszcze zdro
wszym i silniejszym jak był wprzódy, wyszedł z tej 
męki1). Według świętego Tomasza Doktora Aniel
skiego, dość jest zaprzeć siebie samego aż do śmierci, 
aby chwały męczeństwa dostąpić. „Męczeństwo, mówi 
ten Święty, jest to najwyższy szczebel posłuszeństwa 
a tćin jest, gdy kto posłusznym się staje aż do go
towości poniesienia śmierci w duchu posłuszeństwa" 2). 

„Marya stała się męczenniczką, mówi Bernard 
święty, nie od żelaza katowskiego, lecz od niezmier
nej boleści Jej serca. I lubo nie dotknął Ją miecz 
katowski, ani okrutni oprawcy krzyżujący Jej Syna 
nie ściągnęli na Nią ręki, serce Jej atoli podzielało 
całą mękę Zbawiciela i doznało boleści, od której nie 
raz, lecz tysiąc razy umrzeć powinna była 3). Tym 
to sposobem nietylko umieszczoną jest w poczet mę
czenników, lecz wszystkich ich cierpienia, trwałością 
Swoich boleści przewyższała, gdyż całe Jej przebło-
gosławione życie, b3Tło niejako długićm męczeń
stwem." 

„Męka Chrystusa Pana, jak mówi Bernard święty, 
rozpoczęła się od chwili, gdy na świat przyszedł 4). 
Męczeństwo Maryi we wszystkiem podobne męczeń
stwu Jej Syna, trwało podobnież przez cały ciąg Jej 

1) Brev. Rom. Fest. S. Joan.—2) S. Thom. 2. 2. p. 181.—S) S. Bern. 
T. 1. 45C. — 4) S. Bern. Kazanie 2 o mpce Fańskiej. 

28* 



436 

życia. Imię Marya, w języku hebrajskim pomiędzy 
różnemi allegorycznemi znaczeniami, wyraża także wo
rze goryczy i tak, że co do słowa można do Niej za
stosować on wiersz z proroctwa Jeremiaszowego: 
Wielkie jest jako morze skruszenie Twoje J). Jak morze 
którego niezmierzone wody napełnione są goryczą, 
tak całe życie Maryi, pełne było goryczy i boleści, 
z powodu męki. Jezsa bezustannie będącej Jej na my
śli. Obdarzona bowiem szczególnym darem rozumie
nia Pisma Bożego, najdokładniej pojmowała i do 
w}padków mających nastąpić stosowała wszystkie 
ustępy proroctw Chrystusa Pana i Jego śmierci się 
tyczących, jak to sama świętej" Brygidzie objawiła. 
Przeto Jej męczeiistwo poczęło się od chwili, gdy się 
Jej ukazał Anioł, zwiastując iż stanie się Matką Zba
wiciela, mającego ponieść okrutną mękę dla zgładze
nia grzechów ludzkich. Z Pisma zaś Bożego, wywie
działa się o wszystkich cierpieniach, jakie spotkać 

„miały Syna Bożego po wcieleniu się, a myśl ta była 
dla Niej męką nieustającą. 

Smutek i boleść jakiej z tego powodu doznawała 
Panna przenajświętsza, wzmogły się jeszcze bardziej 
gdy została Matką Zbawiciela, tak, że w istocie całe 
Jej życie stało się bezustannem męczeństwem. „ Prze
widując przyszłą mękę Syna Twojego, 'mówi opat 
Kupertus, długie, o! Matko nasza poniosłaś męczeń
stwo!" Objawienie, jakie święta Brygida miała w Ezy-
mie, stwierdza to zdanie. W tern objawieniu, widziała 
ta święta Matkę Bożą, a obok Niej świętego Symeona 
wielkiego kapłana, który Jej przepowiedział, iż Jej 
serce miecz boleści przeniknie, i Anioła trzymającego 

1) Tren . 2. 1. 
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w ręku długi i skrwawiony sztylet, wyobrażający bo
leści, któremi przepełnione było życie przenajświę
tszej Panny l). Wyżej przytoczony Eupertus, powiada, 
iż Marya następującymi wyrazami mogłaby się ode
zwać do dusz pobożnych: „Dusze krwią Syna mojego 
odkupione, rozmyślając moje boleści, nie zastana
wiajcie się tylko nad tą chwilą straszną, w której pa
trzałam na konającego Syna mojego na krzyżu; miecz 
boleści przepowiedziany mi przez Symeona, wprzód 
jeszcze przeszył był moje serce; gdy jeszcze piersiami 
mojemi karmiłam Syna, gdym Go na ręku nosiła, 
już w myśli widziałam Go na krzyżu, a ztąd miarkuj
cie, jakie poniosłam boleści." 2). 

Marya przeto mogła w ścisłem ich znaczeniu od
nieść do siebie one słowa psalmów Dawidowych: 
Ustał w boleści żywot mój i lata raojt w wzdychaniu *). 
I ból mój przed oblicznoźcią moją jest zawzdy 4). A na
wet po Wniebowstąpieniu Pańskićm nie mniejszą bo
leścią przejęte było Serce Maryi, jak to świętej Bry
gidzie objawiła: „Po Wniebowstąpieniu Syna mojego, 
męka Jego zawsze mi w sercu tkwiła, i czy zajętą 
czymkolwiek byłam, czy posiłek brałam, wszystkie 
okoliczności Jego śmierci jakbym dopiero co na nie 
patrzała, obecnemi były w pamięci mojeju 5). Ztąd 
to powiada Tauler: „Ze Marya całe życie swoje spę
dziła w ciągłej boleści i nieustającym smutku, prze
pełniającym goryczą Jej serce, macierzyńskie" fi). 

Czas, kojący zwykle wszelkie żale i-smutki, żadnej" 
ulgi nie przynosił Maryi; owszem powiększał i wzma-

1) Obj . &vr. Brygid, k s . 7. rozd. 2. — 2) Kuper, in Cant . I . 4. — 
3) Ps . 30. — 4) Pa. 37. 1S. — 5) Obj . ś. Bryg. ks 1U. r. 55. 
6) T a u l . Vit. Christ, c. 18. 
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gał jeszcze Jej boleści: wiedziała bowiem, że w miarę 
jak Jezus Syn Jej najdroższy wzrastał i coraz to wię
cej jaśniał darami natury i łaski, te"m samem coraz 
to przybliżała się chwila, w której patrzeć miała na 
okrutną Jeg«> mękę. „Jak róża wzrasta, rozwija się 
i zakwita pomiędzy kolcami, powiedział Anioł świętej 
Brygidzie, tak Panna przenajświętsza, żyła na tym 
świecie wśród ciągłych boleści, i jak w miarę roz
wijania się róży, wzrastają około niej i ciernie, tak 
i ta Eóża duchowna Marya, im dalej zapuszczała się 
w lata, tern większych boleści doznawała" l). 

II. 
Ze Matha przenajświętsza większe poniosła meczetistwo juk 

wszyscy razem Męczennicy. 

Marya jest Królowa Męczenników, niet3'lko diatego, 
że dłuższe od nich poniosła męczeństwo, lecz oraz 
i z tego powodu, że więcej cierpiała, jak wszyscy 
męczennicy. Któż Jej cierpienia ocenić potrafi? Wi
dząc w przyszłości boleści Matki przenajświętszej, Pro
rok Jeremiasz, powiała, że z niczem porównać je nie 
można: Komu Clę przyrównam, albo komu Cle przy-
podobam, Córko Jerozolimska ? bo icielkie jest jako 
morze skruszenie Twoje', któż Ciezleczy 2). A rozbie
rając te wyrazy Kardynał Hugo, powiada: „Jak mo
rze ma w sobie gorycz, którą z niczem porównać nie 
można, tak z Twojemi boleściami o Maryo! żadna 
inna boleść w porównanie iść nie może." Ztąd to 
utrzymuje Anzelm święty, że gdyby nie ciągły cud Boski, 
Marya w każdej chwili życia swojego, powinnaby była 
umrzeć od boleści jakićj doznawała 3 j . „Cierpienie 
1) Oltj. b. Uryg .ks . 16. r. G5.—2) Thren . 2.13.—3) S. Ans . de excel . Vir. 
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bowiem i boleści Maryi były tak wielkie, przydaje 
święty Bernardyn Seneński, że gdyby je pomiędzy wszy
stkich łudzi rozdzielić, cześć jakaby na każdego przy
padała, dostatecznaby była do zadania śmierci" 1 j . 

Zastanówmyż się teraz nad powodami, dla których 
męczeństwo Maryi było większem od męczeństwa in
nych męczenników. Najprzód cierpienia innych świę
tych męczenników i męczenniczek, były to cierpienia 
tylko ich ciału zadane. Żelazo katowskie albo ogień 
stosów rozpalonych, dotykał ich członki, gdy tym
czasem Marya, cierpiała na sercu i na duszy, według 
proroctwa Symeona: o Twoja własną dusze boleści 
miecz przeniknie 2). Jakby mówił: „O! Panno prze
najświętsza! inni męczennicy cierpieć będą musieli 
na ciele, lecz co się Ciebie dotyczę, Ty na duszy 

'poniesiesz niezmierne boleści; serce Twoje umęczone 
zostanie męką Syna Twojego," Owoż, o ile dusza 
wyższą jest nad ciało, o tyle cierpienia moralne, 
boleści i utrapienia serca, przewyższają cierpienia na 
ciele tylko doznane. Pomiędzy cierpieniem duszy, 
a cierpieniem ciała, powiedział Pan Jezus świętej Kata
rzynie Seneńskiej, żadnego nie masz porównania. Na 
górze też Kalwaryi, pisze opat Arnoldus, dwa były 
ołtarze: jeden w sercu Maryi, drugi w ciele Chry
stusa. Jezus ciało, a Marya duszo poświęcili na ofiarę 
Bogn v>). 

Nadto powiada święty Antonin, ofiara męczenników 
ograniczała się na tein, iż z samych siebie czynili 
ofiarę; gdy Marya poświęciła życie Syna, milion razy 
droższego Jej od własnego Ż3cia. A tak w sercu 
swojem cierpiała to wszystko co Jezus cierpiał 

1) S. Bern . I lon), ni.—2) I J U C . 11.—3) Arnol. de Cruc. 7. 
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na ciele, lecz widok męki Syna, zadawał Jćj samej 
mękę jeszcze dotkliwszą, jeszcze boleśniejszą, aniżeli 
gdyby ją sama poniosła. Prócz tego nie masz wątpli
wości, że Marya również boleśnie uczuła wszystkie 
zniewagi i obelgi, któremi w Jej obecności okryto 
Zbawiciela. Inaczej być nie mogło, gdyż dla rodziców, 
a szczególnie dla matek, gdy są obecne cierpieniu 
swych dzieci cierpienia te stają sic ich własnemi 
cierpieniami. Święty Augustyn mówiąc o matce Macha-
bcuszów obecnej męczeństwu synów, powiada: iż 
patrząc na nich, w każdym z nich umęczoną została, 
bo każdego z nich sercem matki kochała; nosząc ich 
w sercu, a oczyma widząc ich męczarnie, w duszy 
podobnąż mękę ucierpiała 1). Toż samo działo się 
z Marya: biczowanie, koronowanie cierniem, przybi
cie do krzyża, ugodzenie w bok włócznią, nie zadały 
jednej rany Jezusowi, nie obudziły jednego cierpienia 
w ciele Jego przenajświętszym, któregoby nie doznała 
Marya w duszy, i któreby nie zwiększało Jej męczeń
stwa. Chrystus na ciele, mówi święty Amaeciusz, Marya 
na duszy umęczona została 2), tak dalece, że jak sio 
"Wyraża święty Wawrzyniec Justynian, serce Maryi stało 
się najwierniejszem zwierciadłem męki Chrystusowcy: 
w niem odbiły się rany, boleści, gwoździe, wszy
stkie cierpienia Zbawiciela, i wszystkie zniewagi :ł). 
A wszystkie rany i bóle, przydaje święty Bonawentura 
po całem ciele syna rozrzucone, w jedno serce ma
tki się skupiły, niezmierną boleścią Ją napełniając l). 

Tak tedy Matka przenajświętsza, przez współczu
cie męki Syna swojego, na sercu i na duszy była 

1) Aug. Kaz . 109. — 2) S. Amedi . I lomi. 5. — 3) S. Laur . de 
Agone. Chris. — 4) Boua. de planetu. Virg. 
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ubiczowaną, okrytą zniewagami i z Nim do krzyża 
przybitą, co wyżej przytoczony święty Doktor pięknie 
wyraża, mówiąc: Gdzieś Ty przebywała Matko bole
sna, gdyś na Kalwaryą wstąpiła? czy pod krzyżem 
stałaś? O! nie, Tyś na krzyżu była, z Synem ukrzy
żowana *). A inny pobożny pisarz wykładając te słowa 
Izajasza: Samem tłoczył prasę, szukałem, a nie było 
pomocnika 2 ) , powiada: prawda Panie, że w sprawie 
odkupienia ludzi nie było cz łowieka przy Tobie, 
któryby cierpienia Twoje podzielał, lecz stała obok 
Ciebie Niewias t a jedna, Matka Twoja przenajświę
tsza, która wszystkie rany Twoje poniesione na ciele, 
na sercu odniosła. 

Lecz i to nie dość powiedzieć, mówiąc o bole
ściach Maryi; bowiem patrząc na cierpienia Jezusa 
więcej bolała, aniżeli gdyby też cierpienia sama tylko 
była znosiła. Powszechne to jest zdanie, że rodzice 
w dwójnasób czują przykrości przez ich dzieci do
znawane, i lubo to nie na każdych rodzicach się 
sprawdza, tu miało to bezwatpienia miejsce, gdyż 
bezwatpienia nad własne życie Marya kochała Syna 
Swojego. Marya, mówi święty Amanciusz, większą boleść 
poniosła z męki Zbawiciela, jak gbyby sama była 
umęczoną, gdyż nieporównanie więcej, jak siebie sa
mą i własne życie, kochała tego, którego w Jej 
oczach umęczono i nad którego męką bolała 3). Co 
łatwo pojąć, pamiętając na ono zdanie świętego Ber
narda: „ że dusza więcej jest w przedmiocie który kocha, 
jak w ciele, które ożywia." Anima magis est tibi 
amat, quam ubi animat. Co stwierdzają one słowa 
samego Chrystusa Pana, mówiącego: Gdzie jest skarb 

1) Ś. 15onaveu. loco cit. — 2) Iza j . 30. G. — 3) Amant. bom. 5 . 
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wasz, tam i serce wasze będzie l). Gdy przeto Marya 
więcej żyła w miłości Jezusa jak w sobie samej? 
gdy Jezus był prawdziwie Jej życiem, i jakby duszą 
Jej duszy, musiała patrząc na Jego skonanie, wię
kszej doznać boleści, jak gdyby Sama od podobnychże 
cierpień była umarła. 

Lecz, jest inna jeszcze okoliczność, męczeństwo 
Maryi wynosząca nad cierpienia wszystkich innych 
męczenników: oto, że Marya przez cały ciąg męki 
Jezusowej cierpiała bez żadnej ulgi i pociechy. Wśród 
najokrutniejszych męczarni i pod mieczem katów, 
męczennicy znajdowali największą pociechę w miłości 
Jezusa, i z niej całe swoje męstwo czerpali. Podzi
wiamy nad wytrwałością świętego "Wincentego mę
czennika, któremu wszystkie członki poodcinano,iciało 
od kości odarto, a który pomimo tego, jak to wspo
mina święty Augustyn, wśród mąk swoich, odzywał 
się tak silnym głosem i tak swobodnie rozmawiał, 
że zdawało się iż kto inny cierpiał, a kto inny mó
wił. Tak bowiem obfitemi pociechami napełnił był 
Pan Bóg serce tego wiernego wyznawcy swojego, pod-

m r 

czas jego męczeństwa! Święty Bonifacy z ciałem okru
tnie poszarpanym, z ostremi trzcinami wbitemi pod 
paznokcie, z wrzącym ołowiem w usta wlanym, po
wtarzał głośno: „Dzięki Tobie składam Jezu Boże 
mój!rf Święty Marek, i święty Marcelin, uwiązani 
u pala, z nogami przebitemi gwoździami, wesoło 
i z uśmiechem odpowiadali tyranowi obiecującemu im 
wyzwolenie od męki, byleby się wiary zaparli. „Czy ' 
myślisz że my cierpiemy, mówili, żadną ucztę nie 
odbjrliśrny z taką radością i pociechą, jakiej dozna-

1) Łuk. 12. 34. 
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jemy w tej chwili, cierpiąc dla Chrystusa." O świę
tym Wawrzyńcu żywcem pieczonym na ruszcie, po
wiada święty Leon: ,.że płomień miłości Jezusa, sil
niej go palił wewnątrz jak zewnątrz ogień przez 
oprawców podżegany" , ) , aten płomień miłości tak 
był silnym, że męczennik nie czując cierpień zada
wanych, szydził z katów swoich mówiąc: „ciało moje 
już z tej strony dość jest usmażone: przewróć je 
i zjedz." Jakże wśród męki takiej, święty ten męczen
nik mógł się zdobyć na podobne żarty? O! nic w tóm 
dziwnego, mówi święty Augustyn, bo w tych mękach 
okropnych, upojony miłością Boską, ani czuł bólu, 
ani się śmierci obawiał 2). 

A tak. im silniej miłowali Jezusa męczennicy, tern 
mniej wśród męczeństwa doznawali cierpień, i sama 
myśl o Bogu, na krzyżu za nich umęczonym, dosta
teczną była dla nich pociechą i wsparciem. Lecz Ma
tka nasza przenajśwętsza, wśród boleści Swoich, czyż 
mogła w miłości Syna swojego znaleść podobnąż po
ciechę? O! nie! bo właśnie to Syn Jej najdroższy 
był powodem Jej cierpień, miłość to do Jezusa bj7ła 
Jej męc/.eństwem, miłość ta Ją męczyła, a im była 
silniejszą tern silniej dręczyła, bo całe męczeństwo 
Maryi było w tej miłości Jezusa, męczonego w Jej 
oczach i w Jej oczach na krzyżu umierającego! Tm 
więcej Go i silniej kochała, tern więcej r.ietylko cier
piała, ale tern więcej pozbawioną była wszelkiej po
ciechy!... O zaprawdę! Wielkie jest jako morze skru
szenie Twoje i Itóz Cię zleczy? 3) O! Pani nasza 
i Matko najboleśniejsza, każdy męczennik, każdy nie
szczęśliwy i cierpiąc}', znajduję osłodę, pociechę 

1) S. I-eo in oct. S. Lau. —2) S. Aug. Tract 2 7 . - 3 ) Jerem. 1. 5. 
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i wsparcie w miłości Boga: lecz cóż Ciebie pocie
szyć może, Mók Cię zleczyt *), gdy Syn Twoi naj
droższy, którego miłość jest na wszelkie cierpienia 
osłodą, Syn Twój najdroższy i miłość Twoja ku niemu, 
jest właśnie źródłem Twoich niezmiernych boleści! 
I dlatego to, według słusznej uwagi ojca Dieza, jak 
każdego świętego męczennika malują zwykle z narzę
dziami jego męki, n. p. świętego Pawła Apostoła 
z mieczem którym go ścięto, świętego Andrzeja 
z krzyżem do którego był przybity, świętego Wa
wrzyńca z rusztem na którym go smażono, i t. d. 
tak Matkę BeJeśną przedstawiają trzymającą na ręku 
zwłoki Jezusa: bo w istocie skutkiem wielkiej Jej 
miłości do Jezusa, Jezus to był narzędziem Jej mę
czeństwa. U innych męczenników, mówi święty Ber
nard na poparcie tegoż zdania: wielka ich miłość 
do Jezusa, łagodziła cierpienia męczeństwa; lecz Ma-
rya im więcej kochała Syna swojego tćm silniej bo
lała, tern większe było Jej męczeństwo 2). 

Pewna to, że im więcej kocha się j"aki przedmiot, 
tern dotkliwsza jego strata. Śmierć brata rodzonego 
więcej zasmuci jak śmierć obcego człowieka, śmierć 
dziecka więcej jak zgon przyjaciela. Aby wiec ocenić 
boleść Maryi przy męce Jej syna, potrzeba ocenić 
Jej przywiązanie do Niego. Lecz któż tę miłość Ma
ryi do Jezusa pojąć nawet potrafi? Święty Amanci -
usz powiada, że w przywiązaniu Maryi do Jezusa, 
łączyły się dwa uczucia najsilniejsze, jakich serce 
człowieka doznać jest zdolne: uczucie nadprzyrodzo
nej miłości Boga, a miłości duszy najświętszej jaką 
sobie wyobrazić można, i uczucie przyrodzonego przy-

1) Ibid. — 2) S- Bern. Vit. B .V. M. c. 28. 
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wiązania Matki do Sjrna, a Matki najprzywiązańszej 
do Syna najdoskonalszego, jakiego podobnież wy
obrazić sobie tylko można l). Dwa te uczucia w sercu 
Maryi łącząc się w jedno uczucie miłości i przywią
zania niemających granic, sprawiały, że Marya ko
chała Jezusa całą potęgą miłości do jakiej tylko serce 
ludzkie wznieść się jest zdolne. A ztąd, mówi błogo
sławiony Eyszard od świętego Wawrzyńca: jak nie 
było miłości podobnej miłości Maryi, tak również 
nie było boleści podobnej Jej cierpieniom. Jeśli bez 
miary kochała Jezusa Marya, przydaje Albert wiel
ki , tedy bez miary cierpieć musiała patrząc na 
mękę i śmierć Jego. 

Wyobraźmy wiec sobie, że stojąc pod krzyżem na 
którym kona Syn Jej najdroższy, Matka Bolesna od
zywa się do nas onemi słowy Jeremiasza proroka, 
tak wr Jej ustach właściwerni: O! wy wszyscy, którzy 
idziecie 'przez drogę, obaczcic a przypatrzcie się, jeśli 

jest boleść jako boleść moja?'2). O! nie, odpowiada 
Bernard święty, niesposób znaleść Matkę żałośuiejszą, 
bo żadna matka tak jak Ty kochałaś Jezusa, nie mo
gła kochać dziecka swojego. „Nie było i nie będzie, 
mówi ten święt}', cierpienia sroższego, bo nie było 
i nie będzie syna droższego: Nulhis dolor amarior, 
quia nullaproles carior. „Nie było takiej Matki, przy
daje święty Wawrzyniec Justynian, nie było podo
bnego Syna; nie b}-ło takiej miłości; a więc nie było 
podobnej boleści: im silniej kochała, tern głębiej zra
nioną została 3). Święty Ildefons utrzymuje, że nie 
dość jest powiedzieć, iż męczeństwo Maryi przewyższa 
cierpienie wszystkich męczenników razem nawet wzię-

1) S. Amanc. Hom. 5.-2) Ser. II.—3) S. Wawrz. l i t . 3. de laudib. B. V 
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tych. Mało jest powiedzieć, ze Marya tak srogie przy 
męce Syna swojego poniosła cierpienia, że męczeństwo 
Jćj większe było od męczeństwa wszystkich razem 
męczenników 1). Święty Anzelm, powiada, że cokol
wiek ucierpieli męczennicy, wszystko za niewielkie 
cierpienia, albo raczej za żadne poczytać się może, 
w porównaniu z tern, co ucierpiała Marya 2). Święty 
Bazyli: „że, jak światło słoneczne przewyższa świa
tłość wszystkich gwiazd i planet, tak męczeństwo Ma
ryi przewyższa cierpienia wszystkich innych męczen
ników." Nakoniec jeden ze świętych Doktorów taką 
myśl wyraża: „ Boleść Maryi przy męce Jezusa 
b)'ła tak wielka, że ona jedna mogła godnie opłakać 
śmierć Boga-Człowieka, to jest: ona jedna z ludzi 
mogła opłakać śmierć Boga-Człowieka z taką boleścią 
i takiem współczuciem, jakiego tylko mógł po istocie 
stworzonej wymagać Pan Bóg, za dobrodziejstwo od
kupienia ludzi krwią Syna Swojego." 

Lecz, o! Panno przenajświętsza, woła święty Bo
nawentura, czyż potrzeba było, abyś i Ty poświęcała 
się za nas na górze Kalwaryi, i męczeństwo tam po
niosła? Czyż nie wystarczała na odkupienie świata 
śmierć Syna, aż póki nie zostanie ukrzyżowaną 
i Matka 3). O! wystarczała bezwątpienia śmierć Je
zusa do okupu świata i tysiąca światów, lecz przemi-
łościwa Matka nasza, łącząc swojo boleści z męką 
Syna swojego, chciała tym sposobem i sama współ
działać w sprawie odkupienia naszego. Jak też cały 
świat, mówi Albert wielki zawdzięcza Zbawicie
lowi mękę poniesioną dla zbawienia ludzi tak podo
bnież winniśmy wdzięczność Maryi za męczeństwo 

1) Ildeph.. cap. 26.-2) S. Anz. de exce.~ Vir.—3) S. Bouav. c. 10. 
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poniesione dobrowolnie za nas. Cierpienia te bowiem 
i niezmierne boleści Maryi, były dobrowolne i ponie
sione z wielkiej Jej ku ludziom miłości, gdyż według 
objawienia jakie miała święta Brygida, przenajświę
tsza Panna gotową była wszelkie ponieść męczarnie, 
byle ludzie zbawieni zostali, i byle zasługi swoje za 
nas ofiarować mogła '). I tej to jedynej pociechy dc-
znała Matka przenajświętsza wśród swoich boleści: 
myśl tylko, że śmierć Jej Syna pojedna ludzi z Bo
giem, łagodziła Jej niewypowiedziane cierpienia. 

Taka miłość Maryi ku nam, godna abyśmy przez 
wdzięczność, ulitowali się przynajmniej nad Jej bo
leściami. Lecz, niestety! jakże mało kto o nich pa
mięta! jak mało kto je rozmyśla! jak wielu nigdy 
o nich nie wspomni! Uskarżała sio na to sama Matka 
Bolesna przed świętą Brygidą, pobudzając te Świętą 
aby często rozmyślała Jej boleści: „Spoglądam, mówiła 
przenajświętsza Pana w objawieniu, na wszystkich 
żyjących na świecie, i szukam miedzy nimi rozmy
ślających moje buleści i wspói-ubolewających ze Mną, 
lecz bardzo takich nie wielu znajduję. Gdy więc, 
córko moja, tak mało kto z ludzi pamięta o tern co 
dla nich wycierpiałam, i gdy tak wielu zapomniało 
o Mnie, ty jednak miej Mnie w swojej pamięci. Roz
myślaj boleści Moje; ubolewaj wespół ze Mną, i ile 
możności, cierpliwość Moją, w swoich dolegliwościach 
naśladuj" 2). Juk zaś mile przyjmuje Matka przenaj
świętsza nabożeństwo do Jej Siedmiu Boleści, dowo
dem jest tego, pomiędzy wielu innymi i on wypadek, 
z którego powstał zakon Serwitów. W roku 1239 sie
dmiu pobożnym czcicielom Boleści Matki Bożej, obja-

1) Objaw, ś. Brygid, rozdz. 30.—2) Ob. ś. Bryg. ks. 2. r. 24. 
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wiła się przenajświętsza Panna, trzymając w ręku 
czarne odzienie, które pomienieni zakonnicy noszą 
dotąd, na pamiątkę boleści Matki Zbawiciela l). A Pan 
Jezus powiedział razu pewnego błogosławionej We
ronice de Binasco, żo pobożne rozmyślanie boleści 
Matki Jego, jeszcze więcej do Jego serca przemawia 
jak rozpamiętywanie Jego własnej męki. „Córko moja," 
powiedział do nićj w objawieniu Zbawiciel: „drogiemi 
są w oczach moich łzy wylane nad rozmyślaniem 
męki mojej, lecz tak matkę moją kocham, że wjrlane 
nad Jej boleściami jeszcze mnie więcej poruszają" 2). 

Czcicielom boleści Maryi, Chrystus Pan przyrzekł 
szczególne łaski. Bardzo poważny pisarz kościelny 
Pelbartus pisze, że po Wniebowzięciu Panny przenaj
świętszej, Jan święty Ewangelista, pragnąc zobaczyć 
jeszcze raz na ziemi tę matkę swoją najdroższa, go
rąco prosił Ją, aby mu się objawiła. Jakoż, ujrzał 
Matkę Bożą wraz z Panem Jezusem, i usłyszał jak 
wtenczas prosiła Syna o szczególne łaski dla wszy
stkich mających nabożeństwo do Jej siedmiu boleści. 
Chrystus Pan zadość uczynił Jej prośbie i przyrzekł: 
1. Ze ktokolwiek udawać się będzie do Matki prze
najświętszej, jako Matki bolesnej, i przez Jej boleści 
prosić będzie o potrzebne łaski, może być pewnym 
iż nie umrze bez szczerej pokuty za grzechy. 2) Ze 
uwolnionym będzie od przerażenia i ucisków wewnę
trznych, jakich zwykle doznaje się w ostatniej godzi
nie. 3. Że za życia będzie pamiętał o męce Pańskiej, 
aby po śmierci szczególną za to nagrodę otrzymał 
w niebie. 4. Nakoniec, że wszyscy czczący pobożnie 
boleści Matki przenajświętszej, mieć Ją będą za szcze-

1) Gian. An. S. cent . 1. 1. 1. c. 14. — 2) Rolland, an . 13. 
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golną swoją Panią i Władczynię, i że Marya rozpo
rządzać niemi będzie mogła według woli Swojej. Eó-
żne pobożne dzieła, liczne przytaczają wypadki i przy
kłady na stwierdzenie tego podania. Eozważ to do
brze duszo pobożua. 

P r z y k ł a d . 
Czytamy w objawieniach świetćj Brygidy l), że pe

wien wielki pan, chociaż ze znakomitego pochodził 
rodu, nikczemnym był co do obyczajów. Duszę swoją 
zapisał szatanowi, i przez lat siedm służył mu jako 
jego niewolnik, wiodąc życie najgorsze i stroniąc od 
Sakramentów świętych. Owoż, książę ten bliskim był 
śmierci, kiedy oto Pan Jezus, ulitowawszy się nad 
nim rozkazał w objawieniu świętej Brygidzie, aby po
leciła swojemu spowiednikowi żeby poszedł odwiedzić 
go i nakłonić do spowiedzi. Spowiednik udał się do 
chorego, lecz mu on oświadczał, że spowiadać sie 
nie będzie. Poszedł po raz drugi, a nieszczęsny ten 
sługa piekielnjr, podobnież jak pierwej, okazał się upar
tym. Pan Jezus znowu rozkazał świętej Brygidzie, 
aby jeszcze raz odwiedził go kapłan. Poszedł on po 
raz trzeci i opowiedział mu objawienie jakie miała 
święta, i że do niego przychodzi po kilkakroć dlatego 
że to nakazał sam Pan Jezus, który chciał spełnić 
nad nim wielkie swoje miłosierdzie. Słysząc to chory 
rozczulił się i począł płakać. „Lecz jakże mogę ja, 
zawołał szlochając,otrzymać przebaczenie, kiedy przez 
lat siedm służyłem szatanowi, zostawszy jego niewol
nikiem i obciążyłem duszę moją niezliczonemi grze
chami?" — „Synu mój, odrzekł na to kapłan, nie 

1) Ob j . ś w . Bryg. kn. VT. Koz. 97. 
20 
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powątpiewaj o miłosierdziu Boskiem: jeśli szczerze 
obżałujesz twoje grzechy, ja ci w imieniu Boga przy
rzekam odpuszczenie." Wtedy umierający, nabierając 
ufności, rzekł do spowiednika: „Ojczemój, ja już się 
miałem za potępionego i rozpaczałem o zbawieniu, 
lecz teraz czuję wielki żal za moje grzechy i to mi 
dodaje ufności; a ponieważ Pan Bóg nie odrzucił 
mnie jeszcze zupełnie, więc chcę się wyspowiadać." 
Jakoż, tegoż dnia spowiadał się cztery razy z wielką 
skruchą, nazajutrz przyjął Komunią świętą, a dnia 
szóstego w aktach najwyższego żalu za grzechy i z pod
daniem się woli Bożej umarł. Po jego śmierci Pan 
Jezus znowu objawił się świętej Brygidzie, i powie
dział jej że grzesznik ten został zbawionym i znaj
duje się w czyśćcu, a nastąpiło to za wstawieniem 
się przenajświętszej Panny; gdyż chociaż zmarły wiódł 
życie bardzo niedobre, jednak zawsze miał szczególne 
nabożeństwo do Siedmiu boleści Matlci Bozćj, i ser
decznie współubolewał nad niemi ile razy mu na myśl 
przyszły. 

M O D L I T W A . 

O! Matko najboleśniejsza! Królowo Męczenników 
i wszystkich cierpiących; do czegóżby się przydały 
dla mnie łzy Twoje podczas męki Jezusa wylane, 
gdybym duszy mojej nie zbawił? Proszę Cię więc 
i zaklinam, racz mi wyjednać przez zasługi wszystkich 
boleści Twoich, szczery żal za grzechy moje, i obudź 
na zawsze w sercu mojćm żywą pamięć Twoich bole
ści i męki Syna Twojego najdroższego. A gdyście oboje 
za mnie tyle cierpieć raczyli, o! niechże Matko moja 
przenajświętsza, przynajmniej już odtąd grzechami 
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moimi was nie zasmucam O! Pani moja, powtórzę raz 
jeszcze z Bonawenturą świętym, o! Królowo moja! je
ślim Cię obraził, tedy proszę przez samą sprawiedli
wość, przeszyj serce moje mieczem współubolewania 
nad boleściami Twojemi; jeślim Ci służył, tedy jako 
jedynej zapłaty domagam się tej rany. O! biada mi, 
jeślibym widząc Zbawcę mojego poranionego, i Cie
bie z przeszytćm sercem, mieczem boleści także 
zranioną, sam nie odniósł ztąd rany na sercu! Na-
koniec o! Pani i matko Boga mojego, przez boleść, 
jakiej doznałaś, patrząc jak Jezus skłoniwszy głowę 
na krzyżu Ducha wyzionął, proszę Cię i zaklinam, 
wyjednaj mi śmierć szczęśliwą. O! Ucieczko grzeszni
ków! w strasznej chwili przejścia duszy z tego życia 
do wieczności, mojej duszy racz nie opuszczać! A że 
podówczas nie będę miał siły wymówić Imię Twoje, 
i Jezusa Twojego, w których cała moja nadzieja 
i ufność, więc teraz Je i usty, i z głębi serca powta
rzam, jakbym już był bliskim śmierci, łącząc do nich 
i Imię Twojego Oblubieńca świętego: Jezus, Ma-
rya7 Józefie święty, Wam oddaje duszę moją! Amen. 

29* 



R O Z W A Ż A N I E 
SIEDMIU BOLEŚCI MATKI PRZENAJŚWIĘTSZEJ. 

PIERWSZA BOLEŚĆ. 

PROROCTWO W. KAPŁANA SYMEONA. 

Na tym padole nędzy i płaczu każdy się rodzi na 
to, aby łzy wylewał, i przeniósł miarkę swoich cier
pień, od dnia do dnia się ponawiających. Lecz jak
żeby nierównie godniejszym jeszcze opłakania był 
los człowieka, gdybyśmy mogli przewidzieć przed 
czasem cierpienia jakie nas w przyszłości czekają? 
Wiedzieć o wszystkich nieszczęściach jakie nas spot
kać mogą, byłoby to dla nas najwiekszem nieszszę-
ściem, jak to słusznie mówi jeden z mędrców pogań
skich: „odkrycie przyszłości, powiada on, każdego 
człowieka zrobiłoby nieszczęśliwym, zanimby jeszcze 
doznał nieszczęścia samego" 1). Pan Bóg przez mi
łosierdzie i sprawiedliwość swoją: zsyłając na nas 
rozmaite krzyże, przez litość nad nami zakrył nam 
przyszłość, abyśmy z każdego z nich zbyt trudnego 
nie doznali ciężaru. Wszakże dla Matki przenajświę
tszej uczynił Pan Bóg wyjątek, a dlatego aby wy
służyła sobie tytuł Królowej Męczenników, chciał, 
aby podobnie jak sam Zbawiciel, przed czasem wie
działa o ciepieniach jakie Ją czekały, i aby mękę 
i śmierć ukochanego Syna swojego bezustannie miała 
przed oczyma. Z tego też to powodu, skoro święty 
Symeon wziął na ręce dzieciątko Jezus, wnet prze
powiedział Matce; jakie zniewagi i prześladowania 

1) Seneka roz. 98. 
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czekają Go od ludzi. Oto ten połozon jest na znak, 
któremu sprzeciwiać sie beda.. . i dusze Twa własna 
przeniknie miecz 1). 

Przenajświętsza Panna powiedziała świętej Matyl
dzie w objawieniu, że na te słowa świętego Symeona, 
wszelka radość, jakiej wówczas jako Matka doznała 
była na chwilę niosąc swoje dziecię do kościoła, prze
mieniła się była w smutek i boleść, które już Ją 
odtąd nigdy nie odstępowały. Według bowiem zda
nia śwtętej Teressy, lubo już i przedtem wiedziała, 
że Syn Jej miał ponieść śmierć za odkup świata, 
jednak wtenczas to dopiero roztoczyło się przed Nią 
całe pasmo wszystkich bolesnych szczegółów tyczą
cych się męki przeznaczonej Zbawicielowi. Zrozumiała 
dokładnie one słowa Symeona: Oto ten połozon jest 
za znak któremu sprzeciwiać się beda, to jest któ
remu sprzeciwiać sie beda w Jego nauce, gdyż 
nietylko się z niej naśmiewano, ale nawet nazywano 
ją bluźuierską: zbhdnił, winien jest śmierci 2 ) , zawo
łał bezbożny Kaifasz i jego służalcy w chwili gdy 
Pan Jezus ogłaszał się Synem Bożym. Którema sprze
ciwiać sie będą nie oddając czci należnej Jego osobie; 
gdyż pomimo tego iż z rodu królewskiego pochodził, 
wyrzncano Mu nizkie urodzenie: Izaliz ten nie jest 
syn rzemieślniczy? 3) wołało żydowstwo zaślepione, 
chcąc poniżyć Chrystusa Pana w oczach ludu. Któ
remu sprzeciwiać się będą, zarzucając mu brak po
trzebnych wiadomości i nauki: Jakoż ten umie pismo f 

mówili, gdyż sie nie uczył? 4) Któremu sprzeciwiać 
się beda, poczytując go za fałszywego Troroka, co 

1) Łuk. 11. 34.-2) Mat. 26 — 66. — 3) Mat. XIII — 55. — 
4) Jan VII. 15. 
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miało miejsce, gdy podczas koronowania cierniem 
Pana Jezusa, z szyderstwem domagano się od niego 
dowodów, że jest Prorokiem: „ / zakryli Go i bili 
oblicze Jego, i pytali Go mówiąc: prorokuj Mo jest 
co cie ttderzył *). Któremu sprzeciwiać sie będą, ogła
szając Go za pozbawionego zmysłów: 1 mówiło ich 
wielu z nich, szaleje: czenmz Go słuchacie ? 2) za 
zbrodniarza, za człowieka złego prowadzenia się, za 
przystającego z najgorszymi ludźmi: oto człowiek ob-
zerca i winopilca, przyjaciel grzeszników i celników 3), 
za czarnoksiężnika. Faryzeusze bowiem mówili: przez 
ksiązęcia djabelsbiego wygania djabły J); za odszcze-
pieńca i opętanego: Żydowie rzekli mu: izali my nie 
dobrze mówimy, ześ ty jest Samarytan a czarta masz*), 
wreszcie za tak występnego był osądzony Zbawiciel, 
że nawet uznano niepotrzebnem słuchać Go przed 
wydaniem wyroku który Go potępiał ostatecznie, jak 
to z wrzaskiem powtarzali Żydzi Piłatowi: by ten 
nie był złoczyńca 7 nie podalibyśmy go tobie 6J. Ka-
koniec to proroctwo: Któremu sprzeciwiać sie beda7 

spełniło się i na duszy i na ciele Zbawiciela. Speł
niło się na duszy wtenczas, gdy Ojciec Przedwieczny 
dla tem obfitszych zasłng z męki Chrystusa Pana 
wyniknąć mających, nie wysłuchał modlitwy Jego 
gdy mówił w Ogrojcu; Ojcze Mój jeśli możliwa rzecz, 
niechaj odejdzie odemnie ten kielich 7 ) ; i gdy dopu
ścił na przenajświętszą Osobę Jego smutki, trwogę, 
nudzenie i wszelkie najcięższe konaniu towarzyszące 
uciski, w których powiedział: smutna jest dusza 
moja az do śmierci 8) i gdy krwawym potem byi' 

i) Łuk XXH—G4. — 2) Jan X—20. — 3) Łuk. IX —84. — 
4) Mat. IX—34. — 5) Jan VIII—48. — 6) Jan XVIII—30 — 
7) Wat. XXVI SC. — 8) Mat. XXVI—3S. 
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zlany. Spełniło się na ciele, gdy okryty ranami okru
tnego biczowania i koronowania, nakoniec przeszyty 
pięciu plagami i rozpięty na krzyżu, wśród najwię
kszych boleści skonał!... 

Otoczony całym blaskiem królewskiej godności 
Dawid, gdy z ust Proroka Natana usłyszał te słowa: 
Syn któryć sie urodził śmiercią umrze ' ) , pogrążył 
się w najgwałtowniejszy smutek, gorzkie łzy począł 
wylewać, pościł i z wielkiej boleści serca po ziemi 
sie tarzał. Mary a przenajświętsza spokojnie wyrok 
boski przyjęła i z najgłębszą pokorą sie mu poddała; 
lecz pomimo tego, któż wypowiedzieć potrafi smutek 
i boleści jakie napełniły Jej macierzyńskie serce, gdy 
patrząc na ukochanego synaczka wzrastającego i pię
kniejącego pod Jej oczyma, słysząc z ust Jego boską 
naukę ogłaszaną, podziwiając doskonałość i świętość 
Jego czynów, ciągle miała na myśli przytomną 
całą mękę i śmierć okrutną, które go czekały. Cięż
kiej a trudnej do zniesienia, dla ludzkiej niemocy, 
doznał był boleści Abraham, gdy przez całe trzy 
dni myślał o ofiarze syna swojego Izaaka którą miał 
spełnić; a Marya przenajświętsza nie trzy dni ale 
trzydzieści lat w takim smutku przebyła! Lecz prócz 
tego, czyż można te dwie boleści porównywać z sobą? 
Syn Matki przenajświętszej im doskonalszym był 
od Syna Abrahama, tern większą musiała być Jej 
boleść. Przenajświętsza Panna objawiła świętej Bri-
gidzie, że ani chwili nie przepędziła na ziemi w któ-
rejby ta boleść nie uciskała Jej serca. „Ilekroć spoj
rzałam na mojego Syna, ilekroć przewijałam Go 
w pieluszki, ile razy patrzałam na Jego ręce i nogi, 

1) Reg. XIH. 
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tyle razy serce moje jakby nową napełuiało się bo
leścią gdyż mi zaws/e stawało na myśli Jego ukrzy
żowanie" i). 

Pewien pobożny pisarz rozmyślając nad chwilą 
w której przenajświętsza Panna karmiła boskie swoje 
dzieciątko, przypuszcza że temi słowy wówczas do 
Niego się odzywała: „o! moje dziecię ukochane, ja 
cię przytulam do mojego łona bo cię kocham bez 
granic, lecz im droższem mi jesteś tern prawdziwiej 
stajesz mi się według słów Pisma bożego: snopkiem 
mirrhy i boleści gdy sobie przypominam cierpienia 
jakie Cię czekają: Snopek mirrhy jest mi miły mój, 
miedzy piersiami mojemi mieszkać będzie" 2). Bo 
Marya przenajświętsza, mówi święty Bernard, przed 
czasem widziała tego, od którego wszelka moc po
chodzi, który wszelkiemu stworzeniu życie daje, wpa
dającego w niemoc i konającego wpośród najokro
pniejszych bólów; tego, który jest ozdobą raju nie
bieskiego okrytego ranami i krwią zbroczenego; który 
jest Królem świata całego, więzionego i skrępowa
nego sznurami jak ostatniego zbrodniarza; widziała 
Króla wiecznej chwały, cierniową koroną ukoronowa
nego i z szyderstwem królem nazywanego; Stwórcę 
wszech rzec/y, okrytego wszelkiego rodzaju zniewa
gami i obelgami! 

Pisze ojciec Eugelgrawe, że-święta Brygida w obja
wieniu dowiedziała się, iż przenajświętsza Panna 
o każdym szczególe męki Pańskiej prorockim duchem 
wiedziała, a ztąd, gdy Go karmiła, myślała o occie 
i żółci, któremi Go na krzyżu poić będą; gdy w pie
luszki przewijała, o sznurach, któremi Go skrępują 

1) Objaw. ś. Bryg. X- 6. r. 57. — 2) Piedii nad P icś . 1—12. 
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przed męką; gdy na ręce brała wyobrażała Go sobie 
na krzyżu przybitego i z krzyżem wznoszonego; a gdy 
na śpiącego patrzała, zdawało się Jej , że go już 
w grobie widzi „A wrtenczas oczy moje" powiedziała 
przenajświętsza Panna do święty Brygidy „napeł
niały się łzami, a serce krajało się od smutku." 

Powiada Ewangelia święta, że Pan Jezus w miarę 
jak wyrastał w lata, wzrastał podobnież i w mądrość 
i w łaskę przed Bogiem i przed ludźmi; A Jezus sie 
pomnażał w mądrości, w latach i w łasce u Boga 
i u ludzi *). Co znaczy, że wzrastał w mądrości 
i w łasce przed ludźmi, o ile to miało miejsce we
dług ich mniemania, a przed Bogiem (jak to wykłada 
święty Tomasz 5), że każda sprawa Jego coraz no
wych nabywała zasług: bo co do stopnia łaski, ta 
z powodu iż był On razem Bogiem i człowiekiem, 
od pierwszej chwili Jego życia udzieloną Mu była 
w najwyższej pełności. 

Owoż, gdy Jezus wzrastał w łasce przed ludźmi 
i ci z tego powodu coraz więcej Go miłowali, jakżeż 
coraz silniej tern bardziej musiała kochać Go Marya! 
Lecz o Boże wielki! o ile wzrastała w Niej miłość 
do Jezusa, podobnież wzrastała boleść na myśl, że 
Go utraci umęczonego śmiercią najboleśniejszą, i im 
bardziej zbliżał się czas męki Syna, z tern większą 
boleścią wtłaczał się w serce Matki ów miecz prze
powiedziany Jej przez świętego Szymona. To właśnie 
objawił Anioł świętej Brygidzie, mówiąc: „Ten miecz 
boleści co godzina silniej przeszywał serce przenaj-

1) Ł u k . I I . 52. — 2) S. T o m . I I I . pag . 9. 7. ar t . lf?. 
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świetszej Panny, bo z każdą godziną dla Syna Jej 
zbliżała się chwila Męki" *). 

Jeśli przeto Pan Jezus i Marya przenajświętsza, 
dla naszego zbawienia i dla zostawienia nam przy
kładu, przez całe życie swoje tak wielkie boleści 
i smutki ponosić raczyli, czyż godzi się nam narze
kać, szemrać i niecierpliwić się, gdy chwilowych 
jakich doznajemy dolegliwości? Pewnego razu Pan 
Jezus objawił się siostrze Magdalenie Orsini, Pomi-
kance, wielkim smutkiem dotkniętej, a zachęcając 
ją do pokornego znoszenia próby zesłanej" na nią od 
Boga, nakłaniał aby za Jego przekładem, na krzyżu 
swoich dolegliwości chętnie zostawała. „Panie, po
wiedziała na to ona zakonnica, Tyś trzy godzin tylko 
podobne cierpienia znosił, a ja go od lat wielu do
znaję."— „Co mówisz córko moja, odparł Zbawiciel, 
męka moja rozpoczęła się od chwili mojego poczęcia, 
a skończyła się dopiero na krzyżu." Pamiętajmy na 
te słowa Pana naszego, i stosujmy je do siebie w ka-
żdem doznanem cierpieniu. 

Przykład. 
Opowiada Ojciec Eowilion z Towarzystwa Jezuso

wego 2 ) , że pewien młodzieniec miał pobożny zwy
czaj nawiedzać codziennie obraz Matki Bożej bole
snej, odmalowany z siedmiu mieczami przeszywają
cemu Jej serce. Zdarzyło się że pewnej nocy mło
dzieniec ten, na swoje nieszczęście, dopuścił się 
śmiertelnego grzechu. Rano poszedłszy do obrazu 
Matki Bożej, ujrzał w Jej sercu nie siedm, lecz osra 
mieczów. Gdy zdziwiony zastanawiał się nad tern, 

1) Fer. 6. lect. 2. c. IG. — 2) Fasci. di Rosę p. 2. e. 4. 
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usłyszał głos mówiący mu, że grzech to przez niego 
popełniony przydał Maryi ósmy miecz na który pa
trzał. "Wskutek tego szczerze skruszony poszedł 
niezwłocznie do spowiedzi, i za wstawieniem się Ucie
czki grzeszników a jego najmiłościwszej Opiekunki, 
odzyskał łaskę Bożą. 

M O D L I T W A . 
O Maryo przenajświętsza! nie jednym lecz tysiącem 

mieczów grzechy moje serce Twoje macierzyńskie 
przeszyły: nie Tobie przeto lecz mnie cierpieć i boleć 
za to należy. Lecz gdyś za mnie karę ponieść raczyła, 
raczże przez zasługi niewinnych boleści Twoich wy
jednać mi szczerą za grzechy moje skruchę, i łaskę 
pokornego znoszenia wszelkich dolegliwości i cier
pień jakie mnie na tym świecie spotkać mogą, 
a które niczem są w porównaniu z temi, jakie za 
moje występki w piekleby mi się należały. Amen. 

DRUGA. BOLEŚĆ 
U C I E C Z K A D O E G I P T U . 

Jak zraniony w biegu jeleń unosi wraz z sobą tkwiącą 
mu w piersiach strzałę, tak Marya przenajświętsza 
po proroctwie świętego Symeona wszędzie nosiła 
z sobą przytomną w Jej sercu pamięć okrutnych cier
pień, które Syna Jej czekały. Jeden z tłumaczów Pie
śni nad Pieśniami wykładyjąc te słowa: warkocze 
głowy łtaojej jako szkarłat królewski x) powiada, że 
te włosy szkarłatnego koloru wyrażają Maryi przenaj
świętszej bolesne myśli, ciągłem rozpamiętywaniem 

I) Pieśni nad Pies. VII—5. 
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przyszłej męki Jej Syna jakby szkarłatnym kolorem 
krwi zafarbowane. „Serce Twoje o Maryo! i myśli 
Twoje zbroczone krwią męki Chrystusowej, taką Cię 
bezustannie boleścią napełniały, jakobyś dopiero-co 
widziała wypływającą Tę krew przenajświętszą z ran 
Twojego boskiego Syna" 1). A tak ona strzałą ut
kwioną w sercu Maryi, którą wszędzie z sobą nosiła, 
był tenże sam synaczek najukochańszy, który codzień 
przedstawiając nowe dowody świątobliwości i łask 
najcudowniejszych, codzień powiększał boleść jakiej 
doznawała myśląc o okrutnej śmierci, która Go Jej 
wkrótce wydrzeć miała. 

Lecz zastanówmy się szczegółowo nad drugą bo
leścią Matki przenajświętszej, nad Jej Ucieczką do 
Egiptuj gdzie udać się musiała chcąc uchronić 
boskie dzieciątko od prześladowania okrutnego He
roda. 

Dowiedziawszy się o prz}'jściu na świat Messyasza, 
Herod począł obawiać się, by Zbawiciel jako Król 
żydowski nie pozbawił go tronu. Próżna i nierozwa
żna była to obawa, o której w jednam z kazań swo
ich tak mówi święty Fulgencyusz: „Czego się oba
wiasz Herodzie? Ten monarcha nowo-narodzony, nie 
po to przyszedł na świat, ażeby ziemskich monarchów 
mieczem wojować i korony ich pozbawiać, lecz aby 
męką i śmiercią swoją ich i świat cały pod swoje 
panowanie podbić 2)." Chciał przeto Herod dowiedzieć 
się od mędrców przybyłych ze Wschodu dla oddania 
czci nowonarodzonemu Sjłnowi boskiemu o miejscu 
Jego pobytu, lecz widząc żo wyjawić tego nie chcą, 
nakazał zamordować w całej okolicy Betleemu wszy-

1) Helgrin. in Cant. Cap. VII.—2) Fulg. Serai. 5. do Epiph. 
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stkie dzieci niemające więcej nad dwa lata, aby tym 
sposobem w tej barbarzyńskiej a powszechnej rzezi 
dosięgnąć i Zbawiciela. Wtenczasto, Anioł Pański 
ukazał sie we śnie Józefowi mówiąc: wstań a weźmij 
Dziecię i Matko Jego, a uciecz do Egiptu *). I zdaje 
się, iż tejże samej nocy Józef święty, ostrzegłszy o tern 
przenajświętszą Pannę, wraz z Nią biorąc na ręce 
Pana Jezusa, puścili się niezwłocznie w drogę; co 
wnosić można z tych słów ewangelii: który wstawszy 
wziął Dziecię i Matkę Jego w nocy, i uszedł do Egiptu 2), 
Tak tedy Ten, który przyszedł na świat na to jedynie 
aby ludzi zbawił, zaledwie się narodził, już przed 
ich prześladowaniem uchodzić musiał: wówczas też 
już spełniać sie poczęło dla bolesnej Matki ono pro
roctwo Symeona: oto ten połokon jest na znak, któ
remu sprzecituiać sie beda^). O! jakim smutkiem na
pełnić musiał serce Maryi on wyrok wygnania, wy
dany przez Boga samego. Dla uchronienia świętej ro
dziny erd większego nieszczęścia, opuścić musiała 
Matka przenajświętsza ojczyznę, krewnych, pzyjaciół 
i znajomych, a udać się w okolicę odległą, w której 
nikogo nie miała znajomego. Wydalała się z miejsca 
gdzie wszelką łatwość miała spełniać obrządki reli
gijne: odstąpić potrzeba było świątyni Boga prawdzi
wego, a zamieszkać kraj pogański; nakoniec przycho
dziło puszczać się w długą drogę z małem jeszcze 
Dziecięciem u łona, a przebywać miejsca puste, w któ
rych często podróżnych rozbójnicy napadali!... 

Łatwo wystawić sobie, jak wiele Marya przenaj
świętsza w tej podróży ucierpieć musiała. Utrzymują 
historycy kościelni, że podróż, którą odbyła wyno-

1) Mat. 11.—13. — 2) Ibid. — 3) Łuk. 
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sząca około 120 mil polskich, cały miesiąc czasu 
zabrała. Drogi były ciężkie, w wielu miejscach ska
liste, prawie przez żadnych dotąd podróżnych nie 
uczęszczane; pora była podobnież niesprzyjająca 
wędrówce ubogich, gdyż działo się to w zimie, i w cią
gu jej częstej doznawali niepogody, nawałności, de
szczów z wielkiemi wiatrami i śniegów z zawieją. Prze
najświętsza Panna, prócz tego, była wówczas bardzo 
młodziutką, nie miała bowiem więcej jak lat piętna
ście, a więc niewzwyczajona do niewygód i niewcza-
sów takiej podróży, i nie dość silna aby je łatwo zno
sić mogła. Sług żadnych nie miała, którzyby i Jej 
samej w czemkolwiek ulgę przynieśli, i w pielęgno
waniu boskiego Dzieciątka dopomagali. Poruszający 
tez i do litości zaprawdę pobudzający był to widok 
młodej tej niewiasty, zmuszonej tym sposobem po
mimo wszelkich przeszkód, w ucieczce ratować od 
śmierci nowonarodzone swoje dziecię, i uchodzić w nie
znane kraje, unosząc Je na ręku! „Z czego i czem 
żyli w tćj podróży, pyta święty Bonawentura, i gdzie 
i jakie schronienie na spoczynek nocny znachodzić 
mogli?" *). Niestety, pewnie innego posiłku nie mieli 
jak kawałek chleba suchego wziętego z domu, albo 
wyżebranego w drodze; a spoczywać musieli po wię
kszej części pod gołem niebem, gdy według zdania 
wszystkich pisarzy, przebywając pustynie zajmujące 
połowę tej drogi, żadnego miejsca osiedlonego, ani 
najlichszej lepianki napotkać nie mogli; przebywając 
zaś noce na wilgotnej ziemi, pod obnażonymi z liści 
drzewami, ani od zimna i niepogody uchronić się nie 
mogli, ani od dzikich i niebezpiecznych zwierząt, 

1) S. Bonav. medit. de vita Chr. 
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często w tamecznej okolicy napotykających się. Kto-
by wtenczas spotkał był przenajświętszą Rodzinę, 
wziąłby Ją był niechybnie za ubogich żebraków i naj-
nędzniejszych włóczęgów. 

Co do miejsca ich pobytu w samym już Egipcie, 
niezupełnie zgadzają się na jedno pobożni dziejopi-
sowie. Brokard i Janseniusz utrzymują, że zamieszkali 
okolicę nazywaną przez nich Maturea (Maturea), zaś 
według świętego Anzelma, przenajświętsza Eodzina 
przebywała w Heliopolis, zwanym dawniej Memfis, 
a dziś Kair. 

Zastanówmy się cokolwiek nad niedostatkiem i ubó
stwem, w jakiem zostawali przez cały czas swojego 
tam pobytu, to jest przez lat siedm, jakto utrzymują 
święty Antonin, święty Tomasz i inni pisarze. Pan Jezus, 
przenajświętsza Panna i święty Józef, w kraju zamie
szkałym, byli cudzoziemcami, ubogimi przybyszami, 
nikomu nieznani, bez żadnych stosunków, bez naj
mniejszego majątku, ani jakiejkolwiek zapewniającej 
sposób do życia posady; zaledwie z pracy rąk swoich 
wyżywić się mogli. A ten sposób zarobkowania, wśród 
obcego i innego zupełnie wyznania i obyczajów na
rodu, dla najpracowitszych i najzdatniejszych trudny. 
Będąc ubogimi, powiada Bazyli święty, a przybywszy 
do obcej i pogańskiej krainy, bezwątpienia nadzwy
czajnie wiele pracować i trudzić się musieli, by z głodu 
nie zamrzeć. Niekiedy też tak wielkiego doznawali 
niedostatku, że jakto jeden z świątobliwych pisarzy 
utrzymuje: „przydarzało się, iż malutki Pan Jezus 
prosił o kawałek chleba, a biedna matka nie miała 
czemby głód ukochanego dziecięcia zaspokoić mogła"1). 

1) Lnndol. de Vit. Christ. 
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Lecz po śmierci Heroda, znowu tenże sam Anioł 
objawił się świętemu Józefowi, i nakazał mu powra
cać do ziemi Judzkiej: A gdy Herod umarł, oto Anioł 
Pański ukazał sie we śnie Józefowi w Egipcie, mó
wiąc. watah a wekmij Dziecię i Matkę Jego a idź 
do ziemi Izraelskiej. Albowiem pomarli, którzy duszy 
dziecięcej szukali 1). 

Święty Bonawentura, Doktór Seraficki, mówiąc 
o powrocie rodziny przenajświętszej z Egiptu, robi 
uwagę, że podróż ta pod pewnym względem bardziej 
jeszcze trudzącą była, jak poprzedzająca. Pan Jezus 
bowiem mając wtenczas latsiedm, już na ręku niesionym 
być nie mógł, a jeszcze nie był dość silny, aby bez 
nadzwyczajnego utrudzenia pieszo odbywał tak długą 
podróż. 

Widok Jezusa i Maryi wędrujących tym sposobem 
po tym nędznym świecie, uczyć nas powinien, ze ka
żdy z nas jako ubogi wędrowiec żyć na tym świecie 
powinien, nie przywięzując serca do jego dóbr zni
komych, prędzej czy później w chwili śmierci opuścić 
się mających. Albowiem nie mamy tu, mówi Paweł 
święty, miasta trwającego, ale przyszłego szukamy 2). 
Dlatego woła święty Augustyn: „Człowiecze, gościem 
i przechodniem jesteś na ziemi, przypatrzysz sie jej 
na chwilę i odejdziesz." 

Wędrówka Jezusa i Maryi, którąśmy rozważali, 
zachęcać nas także powinna, do cierpliwego znosze
nia krzyżów i rozmaitych dolegliwości; gdyż bez nich 
wędrówki swojej po tym padole nędzy i płaczu, nikt 
odbyć nie może. Pewna świątobliwa zakonnica zgroma
dzenia panien Augustyanek, rozmyślając nad wędrówką 

1) Mat. — 2) Hebr . XI I I . 14. 

4G5 
Panny przenajświętszej do Egiptu i łącząc sio z nią 
w duchu, w końcu posłyszała następujące słowa wy
chodzące z ust Matki Bożej: „AYidziałaś córko miła, 
po ilu cierpieniach i trudach stauęliśmy u celu naszej 
podróży; poweźmij ztąd naukę, że boz trudu, pracy 
i cierpieli, niczego człowiek osiągnąć nie może. Tylko, 
jeśli każdy trud, pracę i cierpienie chcesz sobie osło
dzić, weźmij do serca twego Jezusa i Maryn, i z nimi 
odbywaj wędrówkę na tej ziemi." Weźmij dziecię i ma-
UceJego x). Każdy trud jest lekkim, każda praca łatwą, 
każda dolegliwość znośną temu, który no:-:i w s-łrcu 
Jezusa i Maryą. Kochaj my ż z całej siły Jezusa i ila-
ryą, a bardziej jak śmierci chrońmy się grzechu, bo 
grzech każdy zmusza Jezusa i Maryą do nowej, a bo
lesnej dla nich, ucieczki z serca naszego. 

Przykład. 
Dnia pewnego przenajświętsza Mary a Panna obja

wiła się świętej Kolecie zakonu świętego O. Franciszka, 
i okazując jej owinięte w płachtę Dzieciątko Jezus 
w kawałki popieczone, tak do niej przemówiła: „Oto 
jak obchodzą się grzesznicy z synem moim, ponawia
jąc śmierć Jego i moje boleści. Córko moja módl się 
za nimi, aby się nawrócili" 2). Do tego przydać mo
żna inne objawienie, które miała błogosławiona Jo
anna od Jezusa i Maryi zakonnica także Reguły świę
tego ojca Franciszka. Razu pewnego rozpamiętywując 
ucieczkę Dzieciątka Jezus do Egiptu chroniącego sio 
(»d prześladowania Heroda, usłyszała hałas jakby lu
dzi uzbrojonych goniących kogoś, i w tejże chwili 
ujrzała prześliczne dziecię co sił uciekające, i woła-

1) Mat. 11. 1S. — 2) Ap. P . GcnoY. Sorm. dc Dolor- Yirg. 
30 
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jące na nią: „Moja Joanno, ratuj mnie, skr}rj mnie. 
Ja jestem Jezus Nazareiiski, i uchodzę przed grzeszni
kami chcącymi mnie zamordować i ścigającemi jak 
Herod, wybaw mnie od nich" *). 

M O D L I T W A . 
O! Maryo przenajświętsza! od czasu, jak Jezus 

Syn Twój najmilszy umarł za nas na krzyżu, ileż razy 
ludzie grzechami swoimi wydalili Go z serc swoich, 
zmuszając do ucieczki podobnie jak okrutny Herod, 
gdy na życie Jego nastawał. Ja nędzny, ileż razy po
dobnie postąpiłem! Matko miłosierdzia! raczże mi wy
jednać laskę tak szczerego za moje grzechy żalu, 
abym już nigdy do nich nie wracał, a przez pamięć 
trudów i cierpień jakich w wędrówce Twojej do Egiptu 
doznałaś, racz mnie otaczać miłosierną opieką Twoją 
w wędrówce życia tego, abym kiedyś mógł na tam
tym świecie kochać i chwalić Jezusa i Ciebie na 
wieki. Amen. 

TRZECIA BOLEŚĆ. 
ZNIKNIENIE JEZUSA W KOŚCIELE. 

Cała doskonałość człowieka zawisła, mówi Jakób 
święty, na cnocie cierpliwości. Cierpliwość ma doskonały 
uczynekj abyście byli doskonali i zupełni, którym ni 
na czem nie schodzi1). Przedstawiając nam przeto ja
ko wzór najwyższej doskonałości Maryę przenajświętszą, 
Pan Bóg postanowił Ją wśród okoliczności i wypadków 
najszczególniej cnotę cierpliwości w Niej objawiających. 
Rozważmy teraz, jak ta cnota jaśnieje w przenajświętszej 

1) Ap. P. Genov. de Dolor. Virg. — 1) Jak. I. 4. 
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Pannie, w boleści jakiej doznała przy zniknieniu Pana 
Jezusa w kościele. 

Dotknięci z urodzenia ślepotą, niewiele cierpią, czu
jąc się pozbawionymi światła dziennego; lecz kto używał 
dobrego wzroku a później go traci, ten podwójnie nad 
nieszczęściem swojem boleje. Podobnie się dzieje z nie
szczęsną duszą, która prawie nigdy Boga nie znała, 
a która utrącając Go zupełnie, nie doznaje wielkiego 
ztąd żalu; gdy tymczasem dusze długo światłem łaski 
cieszące się, napełnione miłością Boga, nierównie 
większej doznają boleści, gdy ten skarb najwyższy 
gubią. 

Zastanówmy £ się ile to ucierpieć musiała Matka 
Boża % tego przebicia Jej serca trzecim mieczem 
boleści, gdy przez cało trzy dni pozbawiona była 
obecności Jezusa, ukrywającego się w kościele Jero
zolimskim! 

W drugim rozdziale Ewangelii swojej Łukasz świę
ty opowiada, że Marya i Józef, co rok zwiedzając 
pobożnie kościół Jerozolimski, przybyli tam razu pewne
go razem z Panem Jezusem mającym podówczas lat 
dwanaście wieku. Gdy po odprawionem nabożeństwie 
wracali do Nazaretu, miejsca zwykłego swojego pobytu, 
zdarzyło się, iż Pan Jezus mimo wiedzy -Matki prze
najświętszej, (mniemającej iż się przyłączył do podo
bnież wracających krewnych, albo przyjaciół) pozostał 
w Jeruzalem. Wróciwszy do domu przenajświętsza 
Panna, nie widząc przybywającego Syna, poczęła pytać 
o Niego u znajomych: a nie mogąc żadnej powziąć 
wiadomości, pospieszyła napowrót do Jeruzalem, gdzie 
Go przez dni trzy szukała O! jakiegóż to cierpienia 
i smutku przez ten czas doznawać musiała Matka 

30* 



468 

bolesna, szukając Syna drogiego po różnych miejscach 
wielkiego i ludnego miasta, a powtarzając one słowa 
pieśni Salamonowych: Żuliście widzieli, którego miłuje 
dusza moja? l); a nikt nie mógł dać Jej zaspakajającej 
odpowiedzi. Pewnie w głębokim pogrążona smutku, ze 
łzami powtarzałatakżeitesłowa Babetia, opłakującego 
stratę brata swego Józeia: Chłopięcia nie widać a ja 
dokąd pójdę?'2) Jezusa mojego nie widać, a jajdokądże 
mam się udać, by Go odszukać? Dokąd pójdę, aby 
wynaleść ten mój skarb jedyny i pociechę najwyższą? 
Byty mi łzy mojej mówiła, Mary a słowami Dawida, 
za chleb ive dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień*, 
kedyz jest Bóg twój?*) Słusznie też wnoszą pobożni 
autorowie opisujący niniejsze szczegóły boleści Matki 
przenajświętszej, że przez te trzy doby, ani na chwilę 
oka nie zamknęła, i całe noce przepędzała na modlitwie, 
prosząc Boga aby Jej powrócił zgubionego Syna. 

Często także, mówi Bernard święty, do samegoż 
Pana Jezusa, odzywała się słowami Sulamitki: Synu, 
oznąjmijze mi kędy odpoczywasz, abym sic nie poczęła 
błąkać, szukając cię na próżno4). 

Boleść ta Matki przenajświętszej była, nietylko jedną 
z największych Jej boleści, lecz była największem, 
jakiego kiedy doznała, smutkiem i utrapieniem. We 
wszystkich bowiem innych swoich boleściach, miała 
obok siebie Jezusa: w kościele, w chwili gdy Symeon 
święty przepowiedział Jej mękę Pańską, w ucieczce 
do Egiptu, i w pobycie w tym kraju, Chrystus był 
przy Maryi i samą obecnością swoją pocieszał Ją i do
dawał męztwa zbolałemu sercu. W tej boleści pierwszy 

1) Cant. I I I . — 2) Gencs . XXXVir . — 3) Paal. XV*. — 4) Can t . 
caut. 
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raz cierpieć musi sama, powtarzając z Psalmistą Pań
skim : Jasności oczu moich nie masz przy mnie ' ) . 
Jezus mnie odstąpił, i nie wiem gdzie przebywa. We
dług zdania świętej Brygi dy, cierpienie przez Matkę Bożą 
wtedy doznane było większe, jak cierpienia kiedykolwiek 
doznane przez wszystkich męczenników razem wziętych. 
Te trzy doby, były dla Maryi trzema wiekami smutku 
i boleści, bez żadnej pociechy. Bo cóż Ją pocieszyć 
b}'ło w stanie, gdy mogła powtórzyć z Prorokiem 
Jeremiaszem: Przetok ja płacząc, a oko moje jest spol
szczając wody, bo sic oddalił odemnie pocieszyciel-). 
Nie ustawała też we łzach, i mówiła znowu z Tobijaszem: 
Co za wesele mi będzie, która iv ciemności siedzę, 
a światłości niebieskiej nie widzr 3). 

Prócz tego w każdej innej boleści, której doznała 
przenajświętsza Panua, wiedziała, że powód Jej smutku 
pochodził z wypadków z których miały spłynąć dla 
zbawienia ludzkiego najobfitsze korzyści; lecz nie mogła 
się domyślać, jakieby powody przywiodły ono zniknicnic 
przed Nią Pana Jezusa. Przez uczucie niezmiernie 
głębokiej pokory swojej, pisze Lauspergus, mniemała, 
że Pan Bóg poczytał Ją za niegodną opiekowania się 
nadal Boskićm Dzieciątkiem, i to Ją nad wszystko 
bolało i smuciło. „Niestety! mówiła sama do siebie, 
może nie pielęgnowałam Go tak jak należało? może 
tym sposobem odbieram k aro za służona niedbalstwu 
mojemu!" Szukała przeto Jezusa, powiada Origines, 
nietylko % niespokojnością o los ukochanego Syna, 
lecz oraz i z myślą, że Ją umyślnie odstąpił; a bez 
wątpienia, nie masz dla duszy miłującej Pioga większej 
boleści, jak obawa by Go nie stracić. Ten to był główny 

1) Pd. XXVII.—2) T r e n . I. IG.—3) T o b . V- 12. 
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powód niezmiernej boleści, jakiej wówczas doznawała 
Marya; i dlatego pierwsze Jej słowa do Jezusa, gdy 
Go odszukała, był on łagodny wyrzut: Synu! cóźeś 
nam tak uczynił? Ojciec licój i Ja bolejący szukaliśmy 
Cię l). Nie izby temi łagoduemi i pokornymi słowy, 
miała Matka przenajświętsza upominać Jezusa, tylko 
że chciała przed Nim wyrazić boleść z Jego odejścia 
doznaną. Nie były to wymówki, mówi święty Dyonizy 
Kartuziański, lecz rozczulonej Matki pokorne skargi. 
Nakoniec ten miecz boleści Matki przenajświętszej, 
był tak dotkliwym razem zadanym Jej sercu, że gdy 
błogosławiona Beuewenuta, podczas rozmyślania tej 
boleści, uprosiła była przenajświętszą Pannę ażeby 
ją przypuściła do współuczestniczenia Jej w tym smu
tku, uczuła taką żałość na sercu, że zaledwie jej do
znała, prosiła znowu aby ją od niej uwolniła, gdyż 
niechybnie byłaby niezwłocznie skonała. We trzy dni 
potem objawiła się Jej Matka Boska i powiedziała: 
„Wiedz córko moja, że boleść którąś doznała, była 
słabym tylko odcieniem doznanej przezemnie podczas 
zniknienia Jezusa." 2). 

Ta boleść Maryi przenajświętszej, powinna najprzód 
ukoić niepokoje tych dusz, które za szczególną łaską 
Boską ciesząc się obecnością Jezusa w ich sercu 
przez uczucie tkliwej pobożności, widzą, się niekiedy 
pozbawione tej największej pociech}'. Niech płaczą za 
Jezusem, ale niech łzy wylewając nie tracą wewnę
trznego pokoju, tak jak Marya go nie traciła, opła
kując zniknienie swojego syna; z tego jedynie po
wodu, niech nie sądzą że już ich łaska Boska na 
zawsze odstąpiła: bo jak to sam Pan Jezus objawił 

1) Łuk. u . — 2) March. LXX act. 
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świętej Teresie, nikt nie traci łaski, sam nie wiedząc 
o tern; a tylko dobrowolnie i rozmyślnie grzeszącego 
Pan Bóg od siebie odrzuca. Pan Jezus ukrywa się 
niekiedy przed duszą najszczerzej Go miłującą, lecz 
pomimo tego z serca jej nie wychodzi; a ukrywa się 
na to jedynie, aby Go taż dusza jeszcze z większą 
miłością i z większem upragnieniem szukała. Lecz 
żeby Jezusa znaleść, potrzeba Go szukać nie pomiędzy 
uciechami i rozkoszami świata, ale pomiędzy krzy
żami i umartwieniami, jak Go Marya szukała. Bole
jący szukaliśmy Cię, powiedziała do Syna gdy Go 
znalazła. A ztąd, powiada Origincs, naucz sie od 
Maryi, że cierpiąc i bolejąc najpewniej znajdziesz Je
zusa. 

A o cóż nam innego na tym świecie chodzić po
winno, jak nie o to tylko, aby szukać i znaleść Je
zusa? Hiob dotknięty wszelkiego rodzaju nieszczę
ściami, Hiob pozbawiony tronu i dostatków7, na obrzy
dliwym gnoju leżący; Hiob w jednej chwili tracący 
cały swój majątek i wszystkie swoje dzieci, okryty 
ranami i dnie i nocy w bólach najmniejszej uigi nie 
doznając, nie był jednak nieszczęśliwym, i za nie
szczęśliwego się nie poczytywał, bo Boga nie stracił, 
i cieszył się Jego obecnością w swojem sercu. Stra
cił wszystko czśm go Pan Bóg obdarzj-ł, mówi Augu-
Btyn święty, lecz Boga swego posiadał, i to mu za 
wszystko starczyło. Lecz biada i stokroć biada nie
szczęsnym 'duszom przez grzech Boga tracącym. Jeśli 
Marya przenajświętsza tak gorzko płakała, gdy Ją 
Pan Jezus bez najmniejszej z Jej strony winy na trzy 
dni obecności swojej pozbawił, o! jakież łzy wylewać 
powinni grzesznicy, którzy z własnej winy łaskę utra-
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ciii i do których Ban Bóg w sprawiedliwym gniewie 
swoim, odzywa się terni słowy Proroka: boście wy nie 
lud mój, i Ja nie brdr Bogiem waszym; l) nieprowości 
wasze rozdzieliły miedzy loami a mirdzy Bogiem wa
szym2). Bo taki jest skutek grzechu: grzech odłącza 
duszę od Boga. Nacóżby sic wtenczas przydały wszy
stkie skarby i wszelkie rozkosze ziemskie, chociażby 
się je posiadało? wszystko to, według wyrażenia Sa
lomona: marności i utrapienia ducha 3). Lecz naj
smutniejszym jest to stanem duszy, gdy się kto wię
cej troszczy o straty rzeczy ziemskich, jak o stratę 
samego Boga, „Straci rulnik wołu, mówi Augustyn 
święty, i szuka go starannie; straci pasterz owcę, 
w okolicy całej ją śledzi: straci człowiek cośkolwiek 
kosztownego, nie ma pokoju póki zguby nie odzy
ska; a przez grzech straciwszy Boga, niestety! ja
kże często nie troszczy się o to wcale. 

Przykład. 
W kronikach Towarzystwa Jezusowego opisane jest 

następujące zdarzenie: W Indy ach pewien młodzie
niec zabierający się do wyjścia z mieszkania w celu 
popełnienia grzechu, usłyszał głos tak do niego się 
odzywający. „Stój! gdzie idziesz." Obraca się i patrzy, 
aż oto na obrazie Matki Bożej bolesnej, wiszącym na 
ścianie, przenajświętsza Panna wyjmuje miecz prze
szywający Jej serce i tak się do niego odzywa: 
„"Wstrzymaj się; weź miecz ten i raczej przeszyj mi 
piersi, aniżeli żebyś miał zadać śmierć Synowi mo
jemu popełniając grzech o którym zamyślasz." Na te 
£łowa młodzieniec padł na ziemie, i gorzko opłakując 

1) Osia. 9. — 2) Isai . L , IV. 2- — 3) Eccles . I. 14. * 
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winę swoją błagał Boga i przenajświętszą Matkę 
o odpuszczenie mu grzechu, a wyspowiadawszy się 
otrzymał takowe. 

M O D L I T W A . 

O! Maryo przenajświętsza! Dlaczegóż tak bolałaś 
szukając Syna Twojego ? czyż nie wiedziałaś gdzie 
Go znaleść mogłaś? czyż nie przebywał on i wten
czas w sercu Twojem? Wszak on na liliach niewin
ności i pokory, najchętniej spoczywa, jak to sama po
wiedziałaś: Miły mój mnie a ja jemu, który sie pasie 
miedzy liliami J). Owoż te myśli głęboką pokorą bu
dzone, które serce Twoje najgłębszym smutkiem za
lewały, były to właśnie one l i l i e , sprowadzające do 
tegoż serca Boskiego Oblubieńca. Maryo! Ty opła
kujesz stratę Jezusa bez żadnej Twojej winy ukry
wającego sie przed Tobą, o! dajże mnie i tylu innym 
grzesznikom gorzko za Nim płakać, gdy my Go grze
chami naszymi z serc naszych wydalamy. O! Pani 
i Matko moja! jeślim ja dotąd niegodny aby On 
wrócił do duszy mojej, spraw abym Go co prędzej 
mógł odszukać i posiadać. Wiem że Jezus niedługo 
ukrywa się przed szczerze Go szukającymi. Dobry jest 
Ban dla duszy szukającej Go 2). Wyjednaj mi przeto 
potrzebne łaski do tego abym Go skutecznie szukał. 
Tyś jest drogą przez którą najpewniej do Jezusar tra
fić, przez Ciebie spodziewam się Go znaleść. Amen. 

1; Cant . I I . IG. — 2) T h . I I I . 21 . 
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CZWAETA BOLEŚĆ. 
MARYA SPOTYKA JEZUSA NA GORĘ KALWARYI 

WIEDZIONEGO. 

Aby pojąć boleść Maryi przy śmierci Jezusa, po
trzeba, mówi Bernard święty, zastanowić się nad mi
łością Tej Matki przenajświętszej do swojego Syna. 
Każda matka na widok cierpienia dziecka swojego,. 
cierpi tak, jakby to cierpienie ją sarną dotykało. Dla
tego gdy do Pana Jezusa przystąpiła była niewiasta 
Kananejska, prosząc Go aby uwolnił jćj córkę od 
złego ducha który ją b \ ł opętał, nie nad nią lecz 
nad samą sobą wzywała litości Zbawiciela. Zmiłuj się 
nademną Panie Synu Dawidów, woła, córka moja od 
szatana ciężko dręczona jest 1). Lecz któraż kiedy matka ■ 
kochała tak swoje dziecię, jak Marya kochała Jezusa? 
Był to Syn Jej jedyny, Syn, w którym wszelka peł
ność łask i świątobliwości jak w źródle swojem ja
śniała, dziecię tyle łez, trosk i trudów Ją kosztujące, 
Syn i Bóg razem, na to właśnie z nieba na ziemię 
zstępujący, aby w każdem sercu zapalić ogień swojej 
miłości, jak to sam razu pewnego wyraził, mówiąc: 
Przyszedłem puścić ogień na ziemie 7 a czegóż chcę, 
jeno aby był zapalon 2). Miarknjmyż, jakiej siły na
brać musiał ten ogień miłości w samej Matki Zba
wiciela sercu. tak wolnem od wszelkiego innego ziem
skiego uczucia, i tak zdolnem aby uczucie macierzyń
skie do najwyższego stopnia w niem wzrosło. 

To też Marya tak kochała Jezusa, że, jak to w ob
jawieniu świętej Brygidzie, powiedziała: „Miłośćmoja 
ku mojemu Synowi była tak wielką, że skutkiem tego 
uczucia Jego serce i moje, stały się jednem sercem.tf 

1) Mat. XV. 22. — 2) Łuc. XII. 43. 
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Błogosławiona uczuć Jezusa i Maryi wspólność, która 
Ją uczyniła najdoskonalszą istotą jaka kiedy istniała 
i istnieć może, lecz która w chwili męki Pańskiej to 
uczucie niezrównanej Jej do Pana Jezusa miłości, 
zamieniła na niezrównaną boleść, i morzem goryczy 
zalała Jej serce, tak dalece, że według świętego 
Bernarda: wszystkie boleści i smutki świata całego 
razem wzięte, nie mogłyby wyrównać boleści Maryi]). 
W czem najmniejsze*] niema przesady, bo jak to zno
wu uważa święty Wawrzyniec Justynian: im silniej 
Marya kochała Jezusa, tern głębiej miecsem boleści 
przy jego męce ranioną została; tern większy ogarnął 
Ją smutek, szczególnie w chwili, gdy przenajdroższego 
Syna swojego spotkała obciążonego krzyżem i na gorę 
Kalwaryi, gdzie Go okrutnie zamordować miano, wie
dzionego. Ten to był czwarty miecz boleści przenika
jący Jej duszę, nad którym zastanowimy się nieco. 

Przenajświętsza Panna objawiła Brygidzie świętej, 
ze gdy już zbliżał się czas w którym rozpocząć się 
miała męka Pańska, oczy jej ciągle łzami sio napeł
niały; a przewidując na jak okropne cierpienia Syna 
swojego patrzeć będzie wkrótce, częstych doznawała 
mdłości i ucisków wewnętrznych, jakie się przy ko
naniu doznają 2). Rakoniec nadszedł był dzień ów 
okropny, i Jezus idąc na śmieć rozłączył się z Matką 
swoją przenajdroższą zalaną łzami, święty Bonawen
tura wyobrażając sobie co Marya podczas nocy po
przedzającej ukrzyżowanie Zbawiciela ucierpieć mogła, 
tak się do Niej odzywa: „ani na chwilę sen nie zbli
żył się do powiek Twoich, i gdy inni w domu spo
czywali, Tyś czuwała płacząc, modląc się i dosłownie 

1) Bernard. Tom. 3- 5. 45. — 2) Obja. sś. liiig. l . 10. 



47G 

spełniając ono proroctwo Jeremiaszowi: Płacząc pła
kała w nocy,- a Izy jej na czeluściach jej, nic masz 
ktoby ja cieszył ze wszech jej miłośników ]). Nad ran
kiem przystąpili do Niej uczniowie Pańscy, jeden po 
drugim przynosząc różne o Chrystusie Panu wiadomo
ści, a jedna nad drugą smutniejsza, boleśniejsza, co
raz głębiej raniąca serce nieszczęśliwej Matki. Jedni 
opowiadali Jej ze szczegółami co spotkało Jezusa 
u Kaifasza, drudzy jakiemi obelgami okrytym był 
w pałacu Heroda. Nakonicc nadszedł Jan święty oz
najmiając, że niegodziwy Piłat po okrutnem ubiczo
waniu Chrystusa, skazał Go na śmierć krzyżową. 
A mówimy, niegodziwy Piłat, bo jak się wyraża Leon 
święty, ten sędzia nikczemny, temiż ustami któremi 
ogłasza niewinność Jezusa, wydaje razem wyrok śmierci 
na Niego. O! Matko boleści pełna, zawołał wtenczas 
do Niej Jan święty: „Syn Twój już na śmierć skazany, 
i oto w tej chwili dźwiga krzyż swój idąc na Kałwa-
ryą. A niosąc krzyż sobie, wyszedł net one miejsce, 
które zowin Golgota 2). Jeśli przeto chcecie widzieć 
Go jeszcze i ostatnie oddać Mu pożegnanie, pójdźcie 
na drogę którą przechodzić będzie." 

I niezwłocznie Marya wychodzi z Janem świętym, 
a po znakach krwi śledząc drogę którą się Syn Jej 
udał. jak to sama świętej Brygidzie objawiła, ledwie 
żywa przebiega ulice Jerozolimskie: „Po śladach krwi 
Syna mojego, mówiła, poznawałam którędy prze
szedł; gdzie bowiem stąpił, ziemia krwią zbroczoną 
była 3).u Święty Bonawentura w rozmyślaniach swoich 
nad męką Pańską, powiada, że przebiegłszy kilka 

1) Treu. I. 12. — 2) Jean. YIX. 7. — 3) Objaw, (świętuj Brygidy 
ks. IV. rozdz. 17. 
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ulic, a nie mogąc dogonić orszaku towarzyszącego 
Zbawicielowi wiedzionemu na Kai wary ą, Marya zwró
ciła się na krótsze uboczne ścieżki, aby wyprzedzić 
wszystkich i stanąć w miejscu gdzie Jezus miał prze
chodzić. Tam najżałośniejsza Matka, mówi Bernard 
święty, z prowadzonym na śmierć Syne m się spotyka, 
O! cóż za rozdzierający serce macierzyńskie widok się 
Jej przedstawił! Ileż tam bluźnierskich zniewag miota
nych na Zbawiciela, obiło się o Jej uszy! Jakiej bo
leści doznawała widząc gwoździe, młotki i wszystkie 
narzędzia męki niesione przez oprawców przed Jezu
sem postępujących! Co cierpieć musiała za każdem 
nowern powtarzaniem wTyi*oku śmierci, przy głosie 
trąb w różnych miejscach przebywanych, ogłaszanym! 
Ale wszystko to niczem było w porównaniu tego, co 
doznała ujrzawszy nareszcie i samego Jezasa! Zbro
czony krwią sączącą sio z pod korony cierniowej 
i bezustannie twarz całą zalewającą, okryty ranami 
od stóp do głowy po biczowaniu, które w niektórych 
miejscach do żywych kości ciało podrywało, niosący 
na barkach ciężkie drzewo krzyża ogromnego i od 
wielkiego osłabienia i znużenia, chwiejący się pod 
nióm często upadający: takim w tej chwili okazał się 
oczom tej Matki Syn Jej najdroższy! Marya patrzy 
na Niego; z uczuciem najwyższej boleści wlepia w niego 
wzrok swój macierzyński i oczom własnym nie wierzy; 
zaledwie Go poznać może: i" widzieliśmy Go i nie 
było na copojrzeć '), albowiem rany i zewsząd sącząca 
się krew tak powierzchowność Zbawiciela zmieniły, że 
wyglądał jakby cały trądem ckryty, według przepo
wiedni proroka: a myśmy Go poczytaU jako tredo-

1) Is. I. 19. 
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waiego ]); wydawał się jakby twarz miał zakrytą, sto
sownie do onego proroctwa: I jakoby zasioniona twarz 
Jego, i wzgardzona, zhad animysmy Go mieli znać^). 
Ale oczy Matki omylić sio nie mogły: na pierwsze 
spojrzenie Marya poznała "Jezusa! O! jakaż wtenczas, 
powstać musiała, mówi święty Piotr z Alkantary, 
w sercu Matki przenajświętszej walka, uczucia miło- . 
ści macierzyńskiej z uczuciem przerażenia i obawy! Mi
łość nagliła Ją aby patrzeć na Jezusa, przerażenie 
i obawa zmuszały Ją odwrócić oczy od tak rozdzie
rającego Jej duszę widoku. Lecz w tejżi! chwili (jak 
to miała sobie objawionem święta Brygida) Zbawiciel 
przetarłszy krople krwi zasłaniającej Ma oczy, spoj
rzał na Maryę wglądającą się także w Niego, i w tein 
wzajemnem Syna i Matki spojrzeniu, serca Ich, jakby 
jedną strzałą przeszyte, morzem boleści zalane zostały!... 
Każda inna matka nie byłaby zdolna przeżyć boleści 
serca, jakiej wtenczas doznała Matka przenajświętsza; 
lecz, że jak to słusznie uważa ojciec Suarez, nie przy
stawało aby Matka Zbawiciela, chociażby na chwilę 
od zmysłów odeszła, więc Marya nawet nie omdlała, 
a cudowną siłą wsparta, postępowała dalej za Jezu
sem, doznając boleści na duszy takiej, od której ka
żdy inny tysiąc razy byłby skonał. 

Przybliżywszy się do Syna, chciała Go uściskać, 
lecz otaczająca Go straż odtrąciła Ją z pogardą. 
Wtenczas Marya starając się tylko być jak najbliżej 
Zbawiciela, postępowała za nim spokojnie. O! Parmo 
przenajświętsza! dokąd dążysz? Czyż aż na Kalwaryą 
chcesz towarzyszyć Synowi Twojemu? Czy chcesz pa
trzeć na całą mękę Jego i śmierć na krzyżu, aby się 

1) Is . L . 3. 4 . — 2) Ibid. 
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na Tobie spełniły te słowa Pisma świętego: I będzie 
życie twoje, jakoby wiszące przed tobą *). Wstrzymaj 
się, o! wstrzymaj Matko bolesna! po co tak przy
mnażać sobie boleści, nie mogąc już w niczem ulżyć 
Synowi. Jeśli dalej towarzyszyć Mu będziesz, cała 
męka Jego i na Ciebie się zwali, a tym sposobem 
i Jego cierpienia podwoi: krzyż Syna Ciebie, a Twoja 
boleść Syna Twego, gorzej od krzyża prawdziwego 
krzyżować będzie! Lecz nic Maryą wstrz}rmaćnie mo
gło, idzie ślad w ślad za Jezusem, wiedząc jaka męka, 
przy męce Syna, na Kalwaryi Ją czeka; idzie za Je
zusem, aby z Jego ofiarą i swoją ofiarę złożyć! „Wten
czas Marya, mówi Wilhelm święty, niosła także swój 
krzyż i postępowała za Jezusem, aby razem z nim 
ponieść boleści ukrzyżowania" 2). 

Rozmyślając nad tą chwilą święty Jan Złotousty, 
tak się odzywa: Jakżeż to! gdy na turniejach zwie
rzęcych, widok lwicy nieodstępującej lwiątka gdy je 
na pastwę rozjuszonym bykom rzucają, litość w nas 
obudzą, a rozpamiętywując boleść jakiej Matka do
znała, towarzysząc Synowi wiedzionemu na śmierć 
okrutną, serce-by się nam nie miało zakrwawić? Sta-
rajmyż się współubolewać nad tą boleścią Maryi; łączmy 
się z nią w tej Jej pielgrzymce bolesnej na górę Kal
waryi, dźwigając z cierpliwością i poddaniem się woli 
Boskiej wszelkie krzyże, jakie na nas zesłać spodoba 
się Panu. Dlaczego, pyta Chryzostom święty, Jezus 
sam znosząc inne cierpienia, gdy krzyż swój dźwigał, 
przywołał do pomocy Cyrenejczyka, jak to nam 
opowiada Ewangelia święta? Oto, aby nas nauczyć, 
odpowiada tenże Doktor święty, że nie dość nam 

1) D e u t b . 28. G5. — 2) S. Wilh . in Cantt . 7. 
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krzyża który Chrystus dźwigał, jeśli z Nim razem 
naszych własnych krzyżów, tak jak on swój, nieść 
nie będziemy. Sam krzyż Zbawiciela nie zbawi nas, 
jeśli własnego aż do śmierci cierpliwie znosić nie 
będziemy. 

Przykład. 
Razu pewnego objawił sio Zbawiciel siostrze Dyo-

mirze zakonnicy we Florencji, i rzekł do niej: „Pa
miętaj o mnie i miłuj mnie, a ja bodę pamiętał o to
bie i będę cię miłował." I mówiąc to, podał jej bu
kiet kwiatów i krzyż, na znak, że wszelkim pociechom 
jakich doznają święci na ziemi, muszą towarzyszyć 
krzyże—Krzyż jednoczy duszę z Bogiem. Święty Hie
ronim Emilian będąc żołnierzem i wiodąc życie wcale 
nieprzykładne, w jednej z potyczek wzięty do niewoli, 
osadzony został przez nieprzyjaciół w odosobnionej 
wieży. Wśród samotności jakiej tam zażywał tknięty 
łasicą Bożą, postanowiwszy poprawić się, uciekł sie do 
pośrednictwa Matki przenajświętszej, czcząc Ją szcze
gólnie jako Matkę bolesna. Odtąd wsparty Jej opieką 
wiódł życie świętego. Dnia pewnego widział w obja
wieniu zgotowane dla niego miejsce w niebie. Stał się 
założycielem nowego Zakonu, zszedł z tego świata 
śmiercią błogosławionych, i w końcu w poczet świę
tych kanonizowany przez kościół policzony został. 

M O D L I T W A . 

O! Maryo przenajświętsza! jakżebym odtąd mógł 
się wzbraniać od dźwigania krzyża mojego, gdy oto 
widzę, że Jezus i Ty obok Niego, aby mnie z piekła 
wryzwolić, dźwigaliście krzyż najboleśniejszy, jedynie 
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i miłości ku mnie i dla mojćj nauki. Już teraz nie 
proszę Cię, abyś mnie ocl krzyżów uwolniła, tylko 
racz wyjednać mi taką cierpliwość i poddanie się wToli 
Boskiej w każdem utrapieniu, abym podobnie jak Ty 
uczyniłaś, nie wahał się wstępować /a Jezusem na 
córę Kalwaryi, pomimo najcięższych boleści, jakieby 
mnie tam czekały. A i sarna racz mi tam towarzyszyć, 
abym Twoją opieką wsparty tu na ziemi, z Synem 
Twoim współcierpiąc zbawiennie, w niebie Jego i Cie
bie mógł wychwalać na wieki. Amen. 

PIĄTA BOLEŚĆ. 
ŚMIERĆ JEZUSA. 

Teraz wypada nam z kolei zastanowić się nad piątą 
boleścią Maryi przenajświętszej, która to boleść była 
męczeństwem wszelkie przechodzącem wyobrażeni e. 
Oto Matka patrzała na śmierć Syna wśród najsroższych 
męk umierającego; na śmierć Syna niewinnego, naj-
haniebmejszą śmierć ponoszącego, Syna będącego 
przedmiotem najżywsze/j miłości takiej Matki, jaką 
Marya była! Stafa podle krzyża Jezusowego Matka 
Jego, ]) mówi w Ewangelii Jan święty, i nic więcej 
dla wyrażenia boleści Matki przenajświętszej nie przy
daje. Jakoż, dość tych słów: stalą podle krzyża Jezu
sowego Matka Jego, aby już tein samem wyrazić 
całe niepojęte męczeństwo jakie w owej chwili po
niosła Marya. Wyobraźmy sobie tylko stojącą Ją pod 
krzyżem, na którym konał Pan Jezus, a uznamy że 
nie było, nie masz i nie będzie i być nie może sroż-
szej boleści od tej jakiej wT owej chwili doznała. 

1) Joan. 19. 
O l 
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Myślą i sercem stańmy tam i my obok Matki Zba
wiciela, i rozmyślajmy ten piąty miecz boleści, nuj-
srożej przedzierający serce Maryi przy śmierci Jezusa. 

Ody Chrystus Pan przytył na góro Kalwaryi, kaci 
zdarli z Niego odzienie, a przebiwszy ręce i nogi Jogo 
ćwiekami, (które według uwagi świętego Bernarda 
umyślnie wybrano tępe, aby bólu więcej zadawały), 
rozciągnęli Go na krzyżu, który unosząc w górę wpu
ścili w dół na to przygotowany, i oddalili się nie cze
kając aby na nim skonał. Odstąpili Go oprawcy, lecz 
nie elstąpila Go Marya. Wtedy jeszcze bliżej krzyża 
stanęła, aby być obecną Jego śmierci. Sama to prze
najświętsza Panna objawiła świętej Brygidzie mówiąc: 
„Nie odstępowałam Go wcale, i o ile mogłam zbliży
łam siu do krzyża" '). 

Lecz pocóż o! Pani moja, powiada święty Bona
wentura, poszłaś na Kalwaryą patrzeć na śmierć Syna 
Twojego? Dlaczego nie powstrzymała Cię od tego już 
sama zgroza zbrodni jakiej się na Nim dopuszczano? 
Jeśli nie odstreczyła Cię od tego hańba, którą pokry
wając Zbawiciela dotykano i Ciebie jako Matkę Jego, 
powinno tyło odstreczyć Cię przynajmniej przeraże
nie, którem przejęte być musiało serce Twoje, na 
widok Boga ukrzyżowanego przez własne Jego stwo
rzenia? I odpowiada na to tenże święty: „Uczyniłaś 
to o Pani! bo serce Twoje nie miało względu na 
zgrozę jaką przejętem było, lecz widziało tylko cier
pienia Syna najdroższego wkrótce skonać mającego 
i pragnęło przynajmniej współubolewać z Nim razem." 

O Matko! woła w jednem z kazań swoich opat Wil
helm, prawdziwa Matko! którą nawet ani rozdzierający 

1) Kevel. S. Brigi. lib. 1. c. G. 
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każde serce macierzyńskie widok najokropniejszej 
śmierci ukochanego Syna, od Niego oddalić nie może!1) 
Lecz o! mój Boże, cóż to za posępny obraz przedsta
wiał sie wówczas na górze Kalwaryi! Na krzyżu za
wieszony i w niepojętych bólach i udręczeniach kona
jący Jezus, a pod tymże krzyżem, pod stopami Syna, 
stojąca Matka, na widok cierpień Jego niemal równie 
jak On sam cierpiąca, i od tej boleści prawie także 
konająca! Oto jakim podówczas wydawał się Jezus 
konający na krzyżu, jak to sama przenajświętsz a 
Panna powiedziała świętój Brygidzie: „ Oczy miał 
wpół przymknięte, usta zwieszone, spalone i rozwarte, 
lice blade i zapadłe, wszystkie rysy twarzy przedłu
żone, jak zwykle bywa w chwili konania, i na całej 
twarzy wyraz smutku i głębokiej boleści rozlany; głowa 
spadała mu na piersi, włosy krwią były zbroczone, 
ręce i nogi zsiniałe i jak marmur zimne, całe ciało 
wyglądało jak jedna rana świeżo zaogniona!-' 2). 

Wszystkie te boleści Jezusa, Marya podzielała, każ
da rana w ciele Chrystusa, była raną w sercu Maryi. 
Święty Jan Ziotousty, powiada, że- tym sposobem na 
Kalwaryi w owej chwili dwa było ołtarze, na których 
odprawiała się wielka ofiara mająca pojednać czło-
wiekaz Bogiem. Lecz myśl świętego Bonawentury jeszcze 
trafniejszą sie nam wydaje. On upatruje tam jeden 
tylko ołtarz, a tym jest krzyż święty, lecz na tym 
ołtarzu widzi Matkę poświęcającą się i ofiarującą się 
Bogn obok baranka bez zmazy: „Gdzie stałaś o! Pani 
pyta ten święty, gdy na Kalwaryi byłaś; czy podle 
krzyża? Owszem, Ty na krzyżu wraz z Synem mękę 

1) Gnlicm. Serm. de Corp. — 2) Objawień, św. Brygidy księga I 
roz. 10 i ks. IV. roz. 10. 

31* 
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ponosisz i razem z Nim Bogu się ofiarujesz" '). Krzyż 
i gwoździe Jezusa, mówi Augustyn święty, były krzyżem 
i gwoździami Maryi. Krzyżowanie Syna, ukrzyżowało 
Matkę. Czem ćwieki i włócznia były dla ciała Chry
stusowego, tern miłość macierzyńska była w tej chwili 
dla serca Maryi. A tak, według wyrażenia świętego 
Bernardyna, gdy Jezus ciało poświęcał, Marya z serca. 
SAYego ofiarę czyniła"2). 

Zwykle, gdy matki widzą blizki i niechybny zgon 
swoich dzieci, nie mogąc znieść tego widoku, odcho
dzą i oddalają sie od nich; albo jośli przy nich zo
stają, to tylko na to, aby im w czem tylko można ul
gę jaką przynieść, aby o ile ich możności osłodzić 
oną straszną chwilę, gdy dusza rozdziela sie z ciałem. 
Lecz Matka Boska ; tej pociechy nie miała. O! Maryo! 
o! Matko bolesna! stojąc pod krzyżem i patrząc na 
konanie Syna Twojego, niestety! stad tam musiałaś 
jakby przykuta i skrępowana, jakby na to tylko tam 
umieszczona, aby patrzyć na męki Syna najukochań
szego, a nie módz najmniejszej przynieść Mu ulgi! 
Spalony gorączką, spragniony, prosi z krzyża o na
pój, a Ty nie możesz i kropli wody Mu podać, i tyl
ko w tej chwili mogłaś Mu odpowiedzieć, jak mówi 
święty Wincenty Ferreryusz: „Synu! nie mam innej 
wody, jak łzy moje." Marya widziała Syna swojego 
przykutego do łoża boleści trzema gwoździami roz-
dzierającemi Mu ręce i nogi, zwiekszającemi Jego bo
leści za każdem poruszeniem sie, chciałaby była przy
tulić Go przynajmniej do macierzyńskiego łona, aby 
chociażby na chwilę jakiej ulgi doznał, lecz czyż mo
gła to uczynić? Eece kilkakrotnie wyciągała, a nie 

1) S. Uouav. ap . Bola. p . 452. — 2) Ś. B e m . Kaza . 31 . 
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mogąc dosięgnąć Jezusa , z najżywszej boleści wyra
zem składała dłonie, patrząc na Boga swojego. Wie
działa, jaką goryczą przepełnione było serce Jezusa , 
napróżno szukającego od kogóżkolwiek pociechy, we
dług proroctwa Izajaszowego spełniającego się pod
ówczas na osobie Zbawiciela: Samem tłoczył prasę; 
oglądałem sie, a nie było pomocnika; szukałem, 
aniebyłoktóby ratował J). Bo któż z ludzi mógł wów
czas przynieść jaką ulgę. Jezusowi, kiedy wszyscy na 
Niego powstali! Zawieszony już na krzyżu, jeszcze 
był celem pośmiewiska i bluźnier&tw przechodniów: 
A przechodzący mimo bluinili Go, chwiejąc głowami 
swemi 2) . Jedni mówili: Jeśliś Syn Boży zstąp 
z krzyża ; drudzy : Inszych zachował, sarn siebie za
chować nie może 3). Inni znowu wołali: Jeśli jest 
Król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża*). „Sły
szałam , powiedziała sama przenajświętsza Panna 
w objawieniach świętej Brygidzie, słyszałam , jak je 
dni nazywali Go złoczyńcą, drudzy szalbierzem , oszu
s tem, a każde podobne wyrażenie, jakoby coraz to 
nowe przebicie mieczem, przeszywało mi serce." 

Lecz, co podówczas największą boleścią napełniło 
Marya, t o , gdy usłyszała Jezusa uskarżającego się 
na krzyżu, że sam nawet Ojciec przedwieczny Go 
Opuścił: Boże mój! Boże mój! czemuś mie opuściłf d) 
Słowa te , mówi święta, Brygida, nigdy już po tein aż 
do samej śmierci nie wyszły Jej z pamięci ł i) 

Tak tedy Matka przenajświętsza, ta ze wszystkich 
matek najczulsza, najprzywiązaiisza Matka widziała 
Syna pogrążonego we wszelkiego rodzaju cierpieniach, 

1) Tsaj. (i3.—2) Mat. 2t>. 3±.—3) I b i d . —4) Ibid.—:)) Math. £7. 40.— 
6) Ś. Brig. Obj . k s . I . 
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nie mogąc przy tern najmniejszej przynieść Mn ulgi. 
Owszem, sama Jej obecność zwiększała pod pewnym 
względem smutki Jezusa, co znowu odrębną i nową 
dla Xiejże samej było boleścią. „Cały bowiem nad
miar boleści przepełniającej serce Maryi, przelewał 
się, mówi Bernard święty, w serce Jezusa." !). Tenże 
święty przydaje nawet, że Chrystus Pan na krzyżu 
będąc, więcej z boleści Matki przenajświętszej, jak ze 
swojej własnej cierpiał. „Stałam obok Kiego/' pisze 
święty Bernard kładąc słowa te w usta Matki Bolesnej, 
„patrzałam na Niego, a On na Mnie patrzał, a mój 
smutek i boleść, dotkliwszcmi Mu były aniżeli własne 
Jego cierpienia 2). A tak Marya: „stojąc obok Syna 
swojego konającego, umierała" żyjąc, żyła konając 
i umrzeć nie mogła, bo żyjąc umarłą była." 3) Wje-
dnem z objawień, które miała błogosławiona Joanna 
Yarano de Camerino, Pan Jezus powiedział jej, iż 
boleść Matki przenajświętszej stojącej pod krzyżem, 
takim Go smutkiem napełniała, że skonał bez 
najmniejszej pociechy; tak dalece bowiem kochał 
Matkę swoją przenajświętszą Jezus, i tak sio nad Jej 
boleściami litował!... 

Patrzący wówczas na Maryą dziwili się, nie widząc 
Ją płaczącą i nie słysząc rozwodzącą skargi i narze
kania. Lecz gdy usta i oczy Maryi milczały, nie mil
czało serce, a w gorącej modlitwie bezustannie pona
wiała ofiarę Syna swojego, prosząc Boga o przebaczenie 
ludziom, przez zasługi Zbawiciela umierającego za 
nasze grzechy. A ztąd wiśmy to wszyscy, że tym sposo
bem Marya współuczestniczyła w porodzeniu nas łasce 

1) S. R o m . Kazan ie n a Stabflt. -^- 2) S. IJcrn. Ap. COMC. 28. — 
3) S. Uer. de Łau . l . Vi-g. 
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Boskiej, i że w istocie staliśmy się dziećmi Jej boleści. 
„Chciał Chrystus, mówi uczony Lanspergus, aby Marya, 
którą nam przeznaczył za Matkę, wespół z Nim dzia
łała w sprawie naszego zbawienia, i aby nas synami 
i dziećmi swojemi porodziła pod krzyżem"1). 

Ztąd, jeśli do morza goryczy zalewającego na Kalwa-
ryi serce Matki Bolesnej, przywieszaną była jaka kiupla 
pociechy, to chyba myśl ta, że Jej boleści miały na 
celu '/bawienie ludzkie. Sam Pan JPZUS objawił to 
Brygidzie świętej: Marya Matka moja, powiedział, 
przez niezmierną miłość ku ludziom i przez boleści 
pod krzyżem moim doznane, stała się Matką wszystkich 
na ziemi i w niebie żyjących" 2J. Ostatnie też wyrazy, 
które do Matki swojej przeuajdroższej przemówił Zba
wiciel, ostatnie zlecenie, jakie dał Jej umierając, było 
to przysposobienie nas wszystkich za dzieci Maryi 
W osobie Jana świętego.: Niewiasto 1 oto Syn Twój3). 
Od tej też chwili roztoczyła nad nami Matka przenaj
świętsza swoją macierzyńską opiekę, którą odtąd bezu
stannie wszystkich ludzi otacza, a niezwłocznie wten
czas modlitwy Jej wyprosiły nawrócenie Dobrego Łotra. 
Dyznias święty nawrócił się już na krzyżu będąc, za 
wstawieniem sio przenajświętszej Panny, która stojąc 
pomiędzy jego a Jezusa krzyżem, prosiła Zbawiciela 
o łaskę, nawrócenia dla umierającego grzesznika, od 
którego niegdyś odebrała była małą usługę. Niektórzy 
bowiem pisarze utrzymują,że Dyzmas święty spotkawszy 
na puszczach Egipskich przenajświętszą Rodzinę ucho
dzącą do ziemi Judzkiej, gdy Herod czyhał na życie 
Jezusa, miał sposobność i sz.częście oddać Im niektóro 
posługi. Cokolwiekbądź, to pewna, że opieka Maryi 

1) Ł a n s p . Hem. 40.—2) Obj . ś. Krig. roz. 32 —3) Joau . 21. 
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każdą bez wyjątku duszo otacza, i litość Jej do każ
dego, chociażby najgrzeczniejszego sie rozciąga. O! z ja
kąż ufnością do niej udawać sie powinniśmy, a naj
bardziej, kiedy jej boleści pobożnie rozpamiętywarny! 

Przykład. 
\Y mieście Peru/.yi pewien młodzieniec przyrzekł 

szatanowi oddać duszę swoją, jeśli mu dopomoże do 
spełnienia grzechu którego zamierzał dopuścić sie, 
i na to krwią własną podpisał cyrograf. Po spełnieniu 
grzechu, szatan, dopominając się uczynionego mu za
pisu, porwał młodzieńca, i zaniósłszy go nad wielką 
przepaść, domagał się od niego aby sio w nią rzucił, 
grożąc że jeśli tego nie uczyni, z duszą i ciałem po
prowadzi go zaraz do piekła. Nieszczęsny młodzieniec 
sądząc iż sie już z rąk jegu nic wyrwie, wstąpił na 
wierzch przepaści, lecz przerażony śmiercią niechybną, 
powiedział złemu duchowi że nie tna odwagi sam jej 
sobie zadać, wiec jeśli chce koniecznie go zgładzić, 
niech go w przepaść popchnie. Młodzieniec ten miał 
u szyi szka pierz Matki Bozćj Bolesnej, i szatan rzekł 
do niego: „Zdejmij ten szkapierz, a wtedy cię popchnę. 
Lecz nieszczęśliwy więzień jego, widząc jaką w tym 
szkaplerzu miał obronę, którą go otaczać raczyła 
przenajświętsza Panna, zdjąć go w żaden sposób 
niechciał. Po długiej sprzeczce, zawstydzony s/atan 
odszedł; grzesznik zaś przejęty wdzięcznością dla 
Matki Bozćj Bolesnrj^ pospieszył do kościoła aby zło
żyć za to dzięki, a szczerze obżałowawszy swoje grze
chy i z nich wyspowiadawszy się, zawiesił u ołtarza 
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Matki Bożej Bolesnej w Peruzyi wotum srebue, z wypi
saniem cudu jakiego od Niej doznał*). 

M O D L I T W A . 
O! Siary o przenajświętsza! Matko z matek najża-

łośniejsza! a więc patrzałaś na długie konanie Syna 
Twojego najdroższego, i morzem boleści czułaś duszę 
Twoją zalaną! Płakałaś gorzko nad śmiercią Jezusa, 
płakałaś, i nic Cię pocieszyć nie mogło, jeno myśl 
ta, że śmierć Jezusa zwyciężyła piekło, a krew Jego 
omyła nas z grzechu i do Raju wstęp nam otworzyła! 
O! Pani! i Matko moja, daj, abym łzy moje zołzami 
Twojemi połączył; boć jeśliś Ty na której nigdy naj
mniejsza wina nie postała, płakała nad śmiercią Jezusa 
za grzechy ludzkie umierającego, o! jakież strumienie 
łez ja wylewać powinienem, gdy tyło grzechami do 
Jego śmierci i męki się przyczyniłem! Matko miło
sierdzia i wszelkiej litości, spraw, aby śmierć Zbawcy 
mojego, i zasługi boleści Twoich, wyjednały mi odpu
szczenie grzechów i chwały wiekuistej dały dostąpić. 
Amen. 

SZÓSTA BOLEŚĆ. 
PtfZ^BlCJE DOKU JEZUSOWEGO I ZDJĘCIE Z KRZYŻA 

O! wy wszyscy, którzy idzi cie przez drogę, obaczcie 
u przypatrzcie sir, je-śh jest boleść, jako boleść moja*), 
Dusze pobożne, słuchajcie co mówi do was Marya, 
pogrążona w swoich boleściach: „Dzieci moje kochane, 
wśród boleści moich, nie żądam od was pociechy, bo 
od śmierci Jezusa żadnej pociechy serce moje doznać 

1) iluŁium. Conv. r e r u s . g. P . Sim. 4. Paiu?. 10.— 2) T ren . 1. 12. 
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nie zdolne, tylko prósz? was zwróćcie oczy duszy 
waszej na mnie Matkę bolesną, i uznajcie, czy była 
kiedy boleść jaka, równa boleści która przeszyła serce 
moje, po stracie Syna mojego najdroższego!" O! Pani 
moja i Matko najboleśniejsza, gdy tedy wszelką pociechę 
oddalasz od siebie, a pragniesz tylko, abyśmy wywdzię
czając się za to coś dla nas cierpiała, rozpamiętywali 
Twoje boleści, otóż przypomnę sobie jeszcze, że po śmierci 
Jezusa nowy miecz przeszył duszę Twoją, gdy włócznią 
przebito bok Zbawiciela, i gdy na ręce Twoje przyjęłaś 
ciało Jego przy zdjęciu Go z krzyża. Ta to była szósta 
boleść Matki przenajświętszej, i nad nią zastanowimy 
się. Dotąd boleści Maryi następowały jedna po drugiej, 
każda zosobua, lecz tu, zdaje się, jakby się razem 
w jedną zebiały, aby Urn dotkliwiej serce tej Matki 
żałosnej dotknąć. 

Matce każdej, dość jest przypomnieć śmierć syna, 
aby rozżvviic wie'i sercu cała miłość, laka miała dla 
niego, i obudzić uczucie najżywszego przywiązania. 
Wszakże, niekiedy wspomnienie przykrości jakich nie
którzy rodzice doznawali od dzieci, zmniejsza żałość 
z ich straty doznaną. Lecz któżby śmiał pomyśleć, 
żeby tu miało miejsce coś podobnego. OIMaryo! 
czyż kiedykolwiek mógł stać Ci sie powodem, byle 
najmniejszej przykrości, Syn Twój najukochańszy, któr}r 

zawsze tak Qh; kochał, szanował, poważał i we wszyst-
kiem był Ci uległy i posłuszny!... I takiego to Syna 
straciłaś! Któż wypowiedzieć Twoją boleść potrafi? 
Sama, sama Ty Matko najboleśniejsza, naucz nas 
pojąć i ocenić Twoje smutki i żale! 

Niezwłocznie po śmierci Zbawiciela, mówi pewien 
świątobliwy pisarz, najprzód przenajświętsza Panna 
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zaczęła się modlić, towarzysząc tym sposobem dnszy 
Syna swojego, i przedstawiając Ją Bogu Ojcu przed
wiecznemu: „Przychodzę, mówiła wtenczas do Boga, 
przychodzę ofiarować Ci o! Panie, duszę Syna Twojego, 
który razem i moim był synem; Syna Twojego, 
posłusznego Ci Ojcze przedwieczny aż do wylania 
ostatniej kropli krwi swojej; przyjm go na łono 
Twoje Ojcowskie. Już teraz sprawiedliwość Twoja 
zadość uczynienia dostąpiła, wola twoja spełnioną 
została, i już wielka ofiara na wieczną Twoją chwałę 
dokonana." A potom zwracając się do zlodowaciałego 
ciała Jezusowego. „O! rany i blizny; zawołała, nie
pojętą miłością spowodowane, cześć wam odaję i dzię
kuję zii nie o! mój Synu! boś niemi świat odkupił 
i ludzi z Bogiem pojednał. Stać ono będą odtąd otworem, 
aby każdjr uciekający się do zasług* Zbawiciela. vvy-
czerpnął z nich zbawienie. Tleż to dusz uzyska przez 
nie odpuszczenie grzechów! ile przez nie zapali się 
miłością najwyższego dobra!" 

Żeby nie przeszkodzić uroczystości Wielkanocnego 
Szabatu, Żydzi umyślili zdjąć z krzyża ciało Jezusowe. 
Lecz ponieważ prawo nakazywało, aby ulegający podo
bnej karze, zostawali na krzyżowem rusztowaniu dopo-
kądby ducha nie oddali. przyszli przeto oprawcy z okru-
tnemi narzędziami, przeznac/onemi do połamania Mu 
kości, co już dokonali byli na dwóch łotrach współ
cześnie obok Zbawiciela ukrzyżowanych. Marya stojąc 
i płacząc pod krzyżem, ujrzała przybywających katów, 
uzbrojonych w maczugi i ciężkie młoty. Najprzód za
drżała od przerażana, a potem przybliżając sic do 
nich: Syn mój, powiedziała, Syn mój już nie 
żyje! nicprzydatnem więc już teraz dla wasze sa-
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mych okrucieństwom, nie odnawiajcie mojej męki." 
Prosi ich i błaga, mówi święty Bonawentura, aby 
Mu nie łamali kości; lecz gdy tak do nich prze
mawia, widzi, aż tu jeden z bezbożnych żołnierzy wy
mierza włócznię naprzeciw Jezusa i bok Mu przebija! 
Jeden z żołnierzy, mówi Ewangelija święta, włócznia 
otworzył bok Jego, a natychmiast ivyszła krew i woda1). 
Na to silne pchnięcie, krzyż się zachwiał, a serce 
Jezusa na dwie części rozdzielone zostało, według 
objawień święty Brygidy 2). Wyszła z Niego krew 
i woda, bo już w całem ciele Zbawiciela kilka tylko 
kropli krwi było, które wylał do ostatniej, aby nam 
okazać, że wszystką krew swoją przenajdroższą wydaje 
za nas. Rana to nową była dla Jezusa obelgą, lecz 
boli cierpienieMarya już tylko uczuła. „Podzielił Chry
stus z Matką tej rany pocisk, mówi pobożny Lan-
spergus, aby Jego zniewaga, a Marya boleść dotknęła." 
Utrzymują Ojcowie święci, że ten to był właści
wie mówiąc, on miecz boleśei przez Symeoua prze
powiedziany, miecz nie materyaluy, nie z żeleza, 
ale miecz boleści przeszywający duszo Maryi, gdy 
włócznia przebiła serce Jezusowe, w ktorem Ona 
przebywała bezustannie; włócznia, którą przebito bok 
Zbawiciela, mówi Bernard święty, utkwiła w duszy 
Matki Bolesnej, i już jej ztąratąd nic wyjąć nic mo
gło1' 3). I sama Matka przenajświętsza powiedziała 
razu pewnego świętej Brygidzie w objawieniu: Gdy 
żołnierz wyciągnął włócznię z boku Jezusowego, cała 
była krwią zbroczona, a natenczas zdało mi się że 
własne moje serce przebitem zostało, i że z niego 

1) Joan. 19 34.—a) Obja. ś. liryg. ks. l . icz. 2. — 3) S. Bern. 
de comp. Virg. 2. 
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krew się toczyła" '). I Anioł objawił tejże świętej, że 
nie małym było to cudem przez Boga dokonanym, 
iż przenajświętsza Panna nie skonała od boleści wów
czas doznanych. W innych swoich cierpieniach i smu
tkach miała przy sobie Syna ukochanego, obecnością 
swoją wszelkie troski kojącego, lecz tu już i obecności 
Jego była pozbawioną. 

Wszakże, obawiając się nowych jakich jeszcze zniewag 
wyrządzić się mogących ciału Jej Syna najdroższego, 
Marya poprosiła Józefa z Arymatei, aby udał się do 
Piłata i uzyskał pozwolenie pogrzebania Go, aby tym 
sposobem ochronić Go od togo. Józef przeto poszedł 
do Piłata i przedstawił mu żądanie stroskanej Matki. 
Ulitował sin Piłat i przychylił się do zaniesionej prośby. 
Wzięto sio tedy do zdjęcia Jezusa z krzyża. O! Ma
tko przenajświętsza! wydałaś na świat Syna Two
jego dla naszego zbawienia: otóż w jakim stanie 
oddaje Ci Go tenże świat napowrót! Miły mój jest 
biafy i rumiany 2), mogła wtenczas powiedzieć Marya, 
odzywając się słowy pieśni Salomonowych, a w tej 
chwili oddajecie mi zdjętego ze sromotnego rusztowa
nia, okrytego rauatni, krwią zbroczonego, spełniającego 
co do słowa ono proroctwo Izajaszowe: widzieliśmy 
Go i nie było na co pojrzeć 3); myśmy Go poczytali 

jalco trędowatego, i jakoby zasłoniona twarz Jego 
i wzgardzona, zkad aniśmy Go mieli znać **). O! ileż 
to mieczów boleści przebiło razem serce tej Matki, 
mówi święty Bonawentura, gdy przypatrzyła się ciału 
Sĵ na swojego zdjętemu z krzyża! Można to pojąć, 
wyobrażając sobie jakiego uczucia smutku i żalu do
znaje każda matka, na widok martwych zwłok własnego 

1) Obj. św. Bryg. rozd. 10.—2) Pies 5, 10.—3) Is. 53.-4) Ibid. 
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dziecka! Świętej Brygidzie objawionem było, ze naj
przód wzniesiono i oparto o krzyż trzy drabinki; ucznio
wie wstąpili na nie, odczepili ręce i nogi Zbawiciela, 
a gwoździe, według podaniu Metafrasta, oddano Maryi. 
Potem wziąwszy we dwóch, ciało Jezusowe, jeden 
objąwszy Je około ramion, drugi przy nocach, zdjęli 
Go z krzyża. Wielki czciciel Matki przenajświętszej 
Bernardyn de Busto, wyobraża sobie, ze w te*j chwili 
Matka Boska powstała, wyciągnęła do Syna ręce, 
objęła Go i do serca przycisnęła; potem usiadłszy na 
krzyżu, z wyrazem najżywszej" boleści, przypatruje sio 
zmarłemu ciału Zbawiciela, widzi usta rozwarte, oczy 
słupem stojące; przypatruje się jediićj po drugiej 
ranie rąk, nóg i boku przebitego; widzi w wielu 
miejscach kości do żywego odkryte biczowaniem; odej
muje korono cierniową i znajduje całą głowę oki utnie 
zdartą, krwią zlaną, i woła: „O! Synu mój! Synu! do 
czegóż to przywiodła Cię miłość ku ludziom! cóżeś 
im złego uczynił, żeby się tak z Tobą obeszli! Tyś 
mi był synem, ojcem, bratem, oblubieńcem, Tyś był 
mojem szczęściem najwyższem, moją chlubą i miłością 
jedyną, Tyś mi był wszystkiein. Patrzże Synu, w jakiej 
teraz boleści pogrążona jestem: wejrzyj na mnie, i pociesz 
mnie! Lecz niestety! nic mi nie odpowiadasz: Tyś już 
żyć przestał! A*wy ciernie okrutne, ty włócznio nie
miłosierna, mówiła znowu zwracając swą mowę do 
samychże narzędzi męki Jezusowej, jak mogłyście 
dręczyć Stwórcę waszego ¥ Lecz cóż temu winne ciernie, 
gwoździe i włócznia? wy to, wy nieszczęśni grzesznicy 
byliście prawdziwymi sprawcami okrutnej męki i śmie
rci Syna mojego!" 
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Tak przemawiałaMarya, pogrążona w najwyższej* bo

leści. Lecz gdyby teraz kiedy w chwale niebieskiej się 
znajduje, mogła doznać jakiego cierpienia, o! jaką-
żby boleścią serce Jej było przejęte, na widok tylu 
ludzi prześladujących i krzyżujących nanowo Jezusa 
grzechami swojemi! O! nie zasmucajmy?* już odtąd tę 
naszą Matkę najukochańszą, która tyle dla nas wy
cierpiała; a jeśli często postępkami naszymi staliśmy 
się powodem jej smutku, słuchajmy dziś jej głosu; 
woła bowiem na nas onemi słowy Proroka pańskie
go: Nawróćcie, sir przentrpnicy do serca v). Uciekaj
cie sie grzesznicy do-serca Jezusowego, któreście zra
nili; szczerze tylko nawróćcie się do Niego, a on was 
przyjmie i do tegoż serca przygarnie. Aby ujść su
rowości Jego sprawiedliwego wyroku, nie do kogo in
nego, lecz do Niogoż samego się udawajcie. Od Je
zusa sędziego, załóżcie appellacyą do Jezusa Zbawi
ciela; przed wyrokiem Jego trybunału, schrońcie się 
pod krzyż Jego. Przenajświętsza Panna powiedziała 
w objawieniu Świętej Brygidzie, że gdy zdjęto z krzy
ża Jezusa, Sama przymknęła Mu powieki, lecz że rąk 
rozciągniętych żadnym sposobem złożyć nie mogła: 
bo Pan Jezus chciał, aby ręce Jego tak rozwarte po
zostały, jakby na znak, żo zawsze gotów jest przy
jąć i przygarnąć do siebie skruszonego grzesznika, 
uciekającego się do Niego. „O! ludzie, ludzie, mówiła 
także Marya, odkąd Syn mój tak was ukochał że 
umarł za was, już dla was przeszedł czas trwogi 
i obawy, już tylko kochać powinniście Tego, który 
was ukochał bez miary." Oto czas twój, czas miłu
jący'2). Święty Bernardyn powiada, że bok Chrystu-

1) U. 45. 8. — 2) l ) z . lii. 8. 
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sów na to tylko został włócznią otwarty, aby przez 
te ranę widzialną, dojrzeć można było niewidzialną 
ranę miłości Jezusa do ludzi '). Gdy przeto, mogła 
nakoniec powiedzieć Matka przenajświętsza, Syn mój 
na to aby ci dać serce swoje, człowiecze, dozwolił 
aby Mu bok rozwarto, słuszna abyś Mu oddał swoje, 
bez poniesienia nawet takiego cierpienia. Jeśli więc 
wy słudzy i czciciele Maryi chcecie trafić do serca 
Zbawiciela, rozmyślajcież pobożnie boleści serca Ma
ryi, bo przez Jej serce, najpewniejszy wstęp do ser
ca Jezusowego. 

Przykład. 
Pewien grzesznik, po wielu popełnionych zbro

dniach, zamordował własnego ojca i brata. Uszedłszy 
z domu, krył się po różnych miejscach. Podczas wiel
kiego postu zdarzyło się mu być na kazania, w któ-
rem kapłan mówił o miłosierdziu Eoskiem; wskutek 
tego poszedł zbrodniarz ten do spowiedzi. Spowied
nik wysłuchawszy jego strasznych wyznań, a nie znaj
dując w nim dostatecznego żalu, polecił mu aby po
szedł przed ołtarz Matki Bohy Bolesnej, i prosił Ją 
o wyjednanie mu łaski szczerej skruchy. Uczynił to 
ten grzesznik, i wkrótce padł tam nieżywy. Nazajutrz, 
gdy kapłan polecał ludowi duszę zmarłego, ukazała 
się w kościele biała gołąbka, z której dziubka wyle
ciała kartka i upadła przy nogach księdza. Podniósł 
ją i znalazł na niej te słowa: „Dusza zmarłego, sko
ro wyszła z ciała, poszła prosto do Nieba, a ty nie 
przestawaj, jak to dotąd czyniłeś, ogłaszać nieskończo
ne miłosierdzie Boskie1' 2). Wnosić trzeba, że grze-

1) Ś. Bern. Kaz. o męce Paiisk.—2) Disc. super Psal. Miserere. 
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sznik ten, za wstawieniem się Matki Bolesnej, otrzy
mał łaskę tak nadzwyczajnej skruchy, że od niej sko
nał, i dlatego poszedł prosto do nieba. 

M O D L I T W A . 

O! Maryo przenajświętsza! która w każdej Twojej 
sprawie miłą bodąc Bogu, najmilszą Mu byłaś i naj-
większeś zasługi położyła, w znoszeniu niezmiernych 
boleści przy śmierci Syna Twojego doznanych; przez 
boleść jakiej doznałaś przy przebiciu włócznią serca 
Syna Twojego, i przy zdjęciu ciała Jego z krzyża, 
proszę Cię i zaklinam, zlituj się nadeimią, bom ja. 
to grzechami mojemi ukrzyżował Jezusa, i bok Jego 
nie raz jeden okrutnie przebił. Im większe były bo
leści Twoje pod krzyżem, tera większa moja w nich 
nadzieja, że przez ich zasługi wyjednasz mi odpusz
czenie grzechów. Lecz nie na tein jeszcze ograniczam 
prośbę moją Matko najboleśniejsza, nietylko, proszę 
Cię, pojednaj mnie nędznego grzesznika z Synem 
TAYoim najdroższym, ale także spraw, abym odtąd 
kochał Go nad wszystko, i już nigdy niczem nie obra
ził; któż o! Pani łatwiej od Ciebie wyjednać mi tę 
łaskę potrafi. Amen. 

SIÓDMA BOLEŚĆ. 
ZŁOŻENIE JEZUSA DO GROBU. 

Matka obecna śmierci syna swojego, albo na jego 
cierpienia patrząca, bez wątpienia cierpi tyleż, a mo
że więcej nawet od niego. Lecz gdy wszelka już zni
knie nadzieja, gdy śmierć nastąpi, gdy już i z ciałem 
jego przychodzi się rozstać na zawsze i w grobie je 

32 
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złożyć, o! wtenczasto, wtenczas największa boleść ogar
nia nieszczęśliwą matkę! I ten to był siódmy a osta
tni miecz boleści przeszywający serce Maryi, nad 
którym teraz uwago naszą zatrzymamy. 

Lecz, żebyśmy lepiej pojąć i ocenić potrafili osta
tnią tę boleść Matki przenajświętszej, powróćmy my
ślą na Górę Kalwaryi, gdzieśmy Ją zostawili trzy
mającą na swojern łonie zwłoki Syna drogiego, i zle
wającą Je gorzkiemi łzami. „O! Synu mój, Synu, 
mogła wtenczas powiedzieć powtarzając słowa Hioba, 
odmieniłeś- mi się w okrutnego l). Zawsze byłeś dla 
mnie źródłem najwyższej pociechy, teraz stałeś się 
powodem niepojętej boleści. Piękność Twoja niezró
wnana wdzięki któremi jaśniałeś, przymioty które-
mi wszystkich serca pociągałeś do siebie, wszystko 
to co obudzało we mnie najżywsze do Ciebie przy
wiązanie, przemieniło się w tej chwili jakby wr tyleż 
bolesnych pocisków raniących duszę moją, a tern do
tkliwszych dla mnie, im Cię więcej kochałam. O! Sy
nu najdroższy! straciwszy Ciebie, cóż mi na ziemi 
zostało? O! prawdziwy Synu Boży! Tyś mi był ojcem, 
synem, oblubieiicem. Tyś duszą był moją; teraz 
osieracasz mnie z ojca, owdawiasz po oblubieńcu, 
zasmucasz stratą jedynego dziecka! Syna tylko tra
cąc, wszystko straciłam!" 2) 

Tak Marya w najwyższej pogrążona boleści, pła
kała nad ciałem Jezusa trzymając Je na ręku; lecz 
obecni tam uczniowie Pańscy, obawiając się, aby tak 
wielka boleść o śmierć Ją nie przyprawiła, pospie
szyli z przygotowaniami pogrzebu, aby niezwłocznie 
ciało przenajświętsze pochować. Siłą prawie wydarli 

1) Job. ?0. 21. — 2) S. Bernard, de lament. Virg. 
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Je z objęć matczynych, nabalsamowali i owinęli 
w prześcieradło, na którem Zbawiciel raczył zostawić 
wizerunek twarzy swojej. Lecz gdy Je już do grobu 
nieśli na własnych rękach, aniołowie z Nieba zstą
pili aby im towarzyszyć, a za nimi postępowały święte 
niewiasty otaczając Maryą. Gdy Matka przenajświę
tsza przybyła na miejsce, gdzie już złożyć miano 
w grobie zwłoki Zbawiciela, o! z jakąż radością by
łaby razem z Nim wstąpiła do grobu, byle się z Sy
nem ani na chwilę nie rozłączać. Lecz nic taką była 
wola Boska: same tylko ciało włożono do grobu, kła
dąc tam także, jak to utrzymuje Baroniusz, gwoździe 
i koronę cierniową. Gdy otwór zawalić już miano ka
mieniem grobowym, nadeszła była chwila, w której 
Marya rozłączając się z Jezusem, ostatnie już spojrze
nie na Niego zwrócić jeszcze mogła. „A więc (mu
siała wtenczas zawołać) Synu mój, już Ciebie oglądać 
więcej nie będę! Synu, jedyna miłości moja, skła
dając Cię w grobie, składam tam i serce moje." 
Marya pragnęła koniecznie, mówi święty Fulgenty, 
pogrzebaną być razem z Jezusem. A i sama przenaj
świętsza Panna w jednem z objawień świętej Brygid}', 
powiedziała: „Zaprawdę powiedzieć mogę, że gdy 
grzebano ciało S}łna mojego, złożono od grobu dwa 
niejako serca, moje obok Jezusowego." l) 

Nakoniec, podnieśli kamień uczniowie, i zawarli 
w grobowcu ciało Jezusowe, on skarb nad skarbami 
na ziemi i w niebie najdroższy. Zatrzymajmy się tu 
na chwilę: Marya z ciałem Jezusa, serce swoje po
grzebała, bo Jezus był jedynym Jej skarbem; a Pi
smo Boże powiada: Gdzie jest skarb wasz tam i serce 

1) Oi)j. św. Bryg. ks. 2. rozd. 21. 
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wasze będzie x). A my, gdzie dla serc naszych skarby 
zakładamy ? niestety! marne stworzenia, znikome 
uciechy i rozkosze świata tego, oto co najczęściej 
jest celem naszej miłości najwyższej, i w nich skarby 
nasze upatrując, w nich serca nasze zanurzamy, ma
jąc przenajświętszy Sakrament Ołtarza, w którym 
Pan Jezus z miłości ku nam przebywa-, gdzie w ka
żdej chwili znaleść Go możemy gotowym wysłuchać 
łaskawie prośby nasze i udzielać nam łask najpotrze
bniejszych. 

Lecz wróćmy do Maryi: zanim odejść miała od gro
bu, powiada święty Bonawentura, poczęła błogosławić 
kamień go przykrywający: „O! szczęśliwy kamieniu, 
zawołała, pokrywający w tej chwili Tego, którego 
łono moje przez dziewięć miesięcy nosiło, bądź błogo
sławiony; teraz wzbudzasz we mnie zazdrość, gdyż 
pod twoim zimnym głazom spoczywa Ten, który b}ł 
moj6*111 jedyuem dobrem i najwyższym szczęściem na 
ziemi." Potem wznosząc myśl swoją do Ojca przed
wiecznego: „Panie, mówiła, polecam Ci duszę Syna 
mojego, który i Twoim jest Synem." I słowa te były 
to ostatnie jej pożegnanie grobowca Jezusowego, od 
którego odeszła udając się na samotność, w której 
odtąd całe swoje przebłogosławione życie spędziła. 
Na jej twarzy ta*ki był rozlany smutek, boleść Jej 
serca tak się w oczach i wszystkich rysach odbijała, 
że, jak mówi święty Bernard, każdy patrzący na Nią, 
luboby Jej nieszczęścia nie podzielał, na ten widok 
Jej smutku łez-by wstrzymać nie mógł. Samych nawet 
uczniów pańskich i święte niewiasty towarzyszące 
przenajświętszej Pannie, więcej rozrzewniał widok Jej 

1) Luc. 12. 34. 
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niezmiernej boleści, jak samo wspomnienie śmierci 
Zbawiciela. 

Święte niewiasty, mówi święty Bonawentura, wło
żyły na Matkę przenajświętszą ubranie wdowie z za
słoną, okrywającą niemal twarz całą. Przechodząc około 
krzyża, zbroczonego krwią jeszcze niezastygłą Jej Syna, 
pierwsza przyklękła i oddała mu cześć głęboką. „Olkrzy-
żu święty, powiedziała, kłaniam się Tobie i cześć Ci 
oddaję; boś ty już przestał być hańbiącem rusztowaniem, 
a stałeś sio tronem największej miłości Boga ku lu
dziom, ołtarzem miłosierdzia, krwiąBaranka Bożego 
poświęconym!" 

Zchodzi nakoniec Marya zKalwaryi, i przybywa do 
swego mieszkania, gdzie naprózno serce Jćj i oczy 
szukają Jezusa. Co krok napotyka tam tylko przedmioty 
przypominające Jej Syna i ostatnie chwile, w tern miejscu 
z Nim spędzone przed śmiercią. Stają Jej wtenczas 
napamięci, żywiej jak kiedykolwiek, ipieszczoty z ukocha-
nem dziecięciem, gdy Je jeszcze w żłobku Betleemskim 
pielęgnowała, i pobyt Ich w Nazarecie, i te różne 
ciągłe dowody przywiązania Jezusa do Matki, i te 
czułe a pełne miłości synowskiej spojrzenia Jego, i te 
słowa mądrości Boskiej pełne z Boskich ust Zbawi
ciela od najmłodszych lat wychodzące. Potem znowu, 
przypomina sobie wszystkie okoliczności bolesnej męki 
i okrutnej śmierci Jezusa, na która dopiero co patrzała; 
zdaje się Jej, że widzi przed sobą i gwoździe i ko
ronę cierniową i włócznię; że obok Niej leży pokrwa
wione, skatowane i zlodowaciało ciało Jej Syna ze 
świeżemi ranami i obnażonemi biczowaniem kościami, 
z ustami rozwartemi i osłupiałemi oczyma. Niestety! 
o! cóż to za noc bolesną spędziła wówczas Matka 
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przenajświętsza! „Gdzie wasz mistrz?" pytała Jana 
świętego i świętą Magdalenę. „Moi drodzy, gdzie 
Syn mój? gdzie Jezus? gzie nasza miłość i pociecha 
jedyna? O mój Boże! któż Go nam zabrał?" I płacze 
Marya i łez utulić nie może, i wszyscy z Nią będący 
płaczą i smutek podzielają. A tyż duszo moja, czyż 
z niemi nie zapłaczesz! Czyż Jezusa nie kochasz, 
czy Maryi boleść Cię nie porusza! Do Niej, do Nićj 
uciekaj się duszo moja, i mów z Bonawenturą świę
tym: O! Pani i Matko moja, spraw abym z Tobą za
płakał, a za grzechy moje będące powodem i śmierci 
Syna Twojego i Twoich boleści, szczerze żałował. 
Ty łzy wylewasz z miłości i żalu za Synem Twoim; 
dajże wylać oczom moim łzy skruchy, któremibym 
zmazał winy moje. O Pani i M?tko moja! jeślim Cię 
obraził, tedy przez sprawiedliwość proszę, przeszyj 
serce moje współubolewaniem nad boleściami Two-
jemi; jeślim Ci służył wiernie, tedy jako zapłaty do
magam sie tej" rany! O biada mi! biada! gd}Tbynt 
widząc Zbawcę mojego poranionego i Ciebie z pr/.e-
szytetn sercem mieczem boleści także zranioną, sam 
nie odniósł ztąd rany na sercu. 

.Przykład. 
Pisze ojciec Engelgrave *), że pewien zakonnik tak 

był dręczony skrupułami, że niekiedy bliskim już 
okazywał się rozpaczy; lecz że miał szczególne na
bożeństwo do Matki Bożej Bolesnej, więc do Niej 
zawsze uciekał się w swoich strasznych uciskach we
wnętrznych, i rozpamiętywując Jej boleści doznawał 

1) In Domin. inir. oct. Nativ. 
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wielkiej ulgi. Gdy bliskim był już śmierci, szatan 
bardziej jak kiedy dręczył go skrupułami i usiłował 
przywieść do ostatecznej rozpaczy. Aż oto najlito-
ściwsza Matka, widząc w tak wielkiem niebezpiczeń-
stwie jednego ze swoich sług wiernych, okazała się 
mu i rzekła: „Dlaczegóż synu mój w takie smutki 
zapadasz, ty któryś tylekroć razy wspóftibolowając 
w moich smutkach, przynosiłeś mi pociechę? Bądź 
dobrej myśli! oto Jezus posyła mnie do ciebie, aby 
cię pocieszyć; nie obawiaj sio niczego, pójdź ze mną 
do raju," i po tych słowach pobożny zakonnik pełen 
pociechy niebieskiej i ufności, skonał najspokojniej. 

M O D L I T W A . 

O! Maryo przenajświętsza! obudź w sercu mojem 
współczucie boleści Twoich, daj rni z Tobą zapłakać; 
racz wyjednać mi łaskę, abym nigdy nie wypuszczał 
z pamięci męki Zbawiciela mojego za mnie ponie
sionej i boleści Twoich, któreś za grzechy moje ofia
rowała Bogu; abym odtąd wszystkie dni żywota mo
jego poświecił na opłakanie tych grzechów, i na wy
lewanie łez nad rozmyślaniem śmierci Jezusa i Two
ich boleści; gdy bowiem nadejdzie dla mnie ostatnia 
godzina, pamięć-to tych boleści Twoich, będzie 
jedynie mogła uchronić mnie od rozpaczy, i doda od
wagi na widok tylu i tylu grzechów, któremi za ży
cia Jezusa obraziłem. Przez boleści Twoje, proszę 
Cię i zaklinam o! Matko najboleśniejsza! uproś dla 
mnie szczere do Boga nawrócenie, wszelkie potrze
bne mi łaski, wytrwałość w dobrćm, a nareszcie śmierć 
świątobliwą, abym tu na ziemi za życia czcząc go-
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dnie Twoje boleści, radości Twoje w chwale Syna 
Twojego mógł opiewać na wieki. Amen. 

Ktoby chciał odmówić Koronkę o siedmiu boleściach 
Maryi, znajdzie ją przy końcu niniejszego dzieła. Uło
żyłem ja przed wielu laty, a tu ja znowu umieszczam 
dla wygody pobożnych czczicieli Matki bolesnej, któ
rych proszę aby dla Jej miłości polecili innie Jej mi
łosierdziu, rozpamietywując Jej boleści. 

(Prośba ta juz niepotrzebna dla świętego autora 
tej książki, lecz najpokorniej zanosi ja od siebie 
tłumacz). 

> $ » 

CNOTY MARYI PANNY. 

Święty Augustyn powiada *), że dla tern pewniej
szego zaskarbienia sobie względów Świętych Pańskich, 
należy ich naśladować: gdy bowiem widzą że speł
niamy cnoty których nam przykłady zostawili, skłon-
niejszymi się stają do modlenia sio za nami. Marya 
Królowa wszystkich Świętych i główna nasza Opie
kunka, skoro duszo jaką wyrwie ze szponów Lucy
fera aby ją pojednać z Bogiem, wymaga aby Ją dusza 
ta naśladowała, albowiem nie mogłaby zbogacic ją 
Swoimi darami jak tego pragnie, jeśliby widziała po
stępującą wprost przeciwnie jak Ona postępowała. 
Dlatego-to Sama nazywa B ł o g o s ł a w i o n y m i tych 
którzy cnoty Jej naśladują: Teraz tedy Synowie słu
chajcie Mnie: 13ŁOG OSŁA WIENI którzy strzegą 
dróg Moich 2). 

Miłujący albo już jest podobnym do osoby przez 
niego umiłowanej, albo stara się o to , według owego 
łacińskiego przysłowia: Amor aut pares invenit, aut 
facit, miłość tylko pomiędzy podobnymi do siebie 
powstać może, albo ich takimi uczyni. Ztąd święty 
Hero nim upomina nas , abyśmy miłując Maryą, usiło
wali Ją naśladować, albowiem, pisze on, wtedy po
każe się że Ją prawdziwie miłujecie, gdy będziecie 
starać się naśladować Te którą wielbicie ;t). A według 
Eyszarda od świętego Wawrzyńca, ci są i mogą mia
nować się prawdziwcmi dziećmi Maryi, którzy usiłują 

1) Ser. 2. 28. — 2) Frzyp. S. 32. — 3) De Ass. 
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cnoty Jej naśladować J). Niech przeto, według wnio
sku jaki robi z tego święty Bernard, dziecię stara się 
naśladować Matkę, jeśli chce Jej łaski pozyskać, gdyż 
bezwątpienia poczyta Oua za ukochane Swoje dziecię 
każdego oddającego Jej cześć jako swojej Matce 2). 

Owóż, co do cnót Maryi, chociaż pod tym wzglę
dem nie wiele znajdujemy szczegółów pomieszczonych 
w Ewangeliach, wszelako gdy wyczytnjemy tam że 
była p e ł n a ł a s k i , dość na tćm abyśmy wiedzieli 
że posiadała wszelkie cnoty, i każdą w stopniu jak 
tylko być może najwyższym, w stopniu, według 'wy
rażenia teologów, heroicznym. Ztąd święty Tomasz 
powiada, że inni Święci celowali każdy w pewnych 
cnotach: ten odznaczał sio pokorą, ów czystością.inny 
miłosierdziem; lecz przenajświętsza Panna celowała we 
wszystkich cnotach, i daną nam jest za wzór najwyższy 
każdej bez wyjątku cnoty 3). Powtarza toż samo i świę
ty Ambroży: Marya była taką, pisze on, że Jej jednej 
życie, było najdoskonalszym wzorem cnót dla wszy
stkich. I przydaje: niech przeto życie Maryi służy oczom 
waszym za obraz jaśniejący najwyższą doskonałością; 
przedstawia wam Ona na Sobie wzory do naśladowania 
w całein was/.em postępowaniu: z niego dopatrzyć 
możecie, z czego macie się poprawić, czego wystrze
gać sic a co dopełniać l). A że według nauki Ojców 
świętych, pokora jest podstawą cnót wszelkich, tedy 
przypatrzmy się najprzód jaką była pokora Matki 
Bożej. 

1) De laud B. 31. 1. 2. — 2) In Salv. Keg. ser. 1. — 3) Expo. in 
Salut. Ang. — 4) De Virgi. 1. 2. 
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§ I-
0 pokorze Maryi Panny. 

Święty Bernard powiada, że pokora jest podstawą 
i strażniczką cnót wszelkich J). I ma słuszność: bez po
kory bowiem nie można posiadać żadnej cnoty. Cho
ciażby dusza jaka przyozdobioną była wszystkiemi 
cnotami, postrada je wszystkie, jeśli postrada pokorę. 
I nawzajem, jak o tein pisze święty Franciszek Salezy 
do świętej Joanny Szantal (de Chantal), Pan Bóg tak 
dalece miłuje pokorę, że wnet śpieszy tam gdzie jej 
dopatrz}7. Ta cnota tak piękna i tak niezbędna, nie
znaną była światu; lecz Syn Boży przyszedł na ziemię, 
aby nas Sam wyuczył jej własnym przykładem, i w spo
sób szczególny polecił nam abyśmy w tein starali sie 
Go naśladować. Uczcie sie ode Mnie iem jest cichy 
i pokorny sercem 2). Owóż, ponieważ Marya była 
pierwszą i najdoskonalszą naśladowniczką Chrystusa 
Pana we wszystkich Jego cnotach, więc podobnież 
i w pokorze, i przez to właśnie zasłużyła na wynie
sienie Jej nad wszystkie istoty stworzone. Gdy razu 
pewnego święta Matylda prosiła przenajświętszą Pannę 
aby jej powiedzieć raczyła, w jakiej cnocie najprzód 
ćwiczyła się w latach dzieciństwa, odpowiedziała Jej 
że w pokorze 3). 

Pierwszym stopniem pokory, jest mieć niskie o so
bie rozumienie. Otóż, według tego co Marya objawi
ła także świętej Matyldzie, miała Ona zawsze tak ni
skie o Sobie rozumienie, że lubo widziała się uboga
coną większemi łaskami od innych, nigdy nie ceniła 
Siebie Samą wyżej nad drugich. W wykładzie ustępu 

1) In Kativ. D. ser. 1.—2) Mat. 11. 2 9 . - 3 ) fepir. Grat. 1. 1. c. 52. 
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z Pisma świętego, w którym boski Oblubieniec po
wiada do swojej Oblubienicy: Zraniłaś serce moje 
siostro, Oblubienico.., jednym włosem szyi Tioojej l), 
opat Bupertus powiada, że tym w ł o s e m b}'ło wła
śnie niskie rozumienie jakie Marya miała o Sobie, 
to jest Jej pokora. Eo w istocie, przydaje tenże, cóż 
wątlejszego nad włosek? Nie idzio wszakże zate*m, 
aby przenajświętsza Panna miała się za grzesznice, 
gdyż pokora, jak powiada święta Teresa, jest prawdą, 
Marya zaś dobrze wiedziała że nigdy Boga nie obra
ziła. Ani też nie należy przypuszczać żeby nie uzna
wała, że obdarzoną została wiekszenii łaskami jak 
wszystkie inne istoty stworzone; gdyż serce pokorne, 
ocenia właściwie i bez trudności dary szczególne 
otrzymane od Stwórcy, i z nich tembardziej się 
upokarza. A przeto Matka Zbawiciela, otrzymawszy 
więcej od innych światła do poznania nieskończonej 
w i e l k o ś c i Boga, tern lepiej też poznawała własną 
małość . Z tego też-to powodu upokarzała się więcej 
jak jakakolwiek inna istota stworzona, i powtarzała 
te słowa Oblubienicy % Pieśni nad pieśniami: Nie 
patrzcie na Mnie zera jest śniada, bo mnie opaliło 
słońce; -) co według wykładu świętego Bernarda zna
czy jakby mówiła: gdy wpatruję się w Stwórcę, sama 
wydaję się ciemną. Jakoż, przydaje święty Bernardyn 
Seneński, przenajświętsza Panna wpatrywała się wciąż, 
to w majestat Boski, to we własne nicestwo 3). Jak 
żebraczka, gdyby ujrzała się przyodzianą w bogatą 
szatę daną jej w jałmużnie, nictylkoby się nie py
szniła, lecz tern bardziej upokarzała przed dobro-
cz3'ńcą, uznając wtedy jeszcze lepiej swoje ubóstwo, 

1) Pies. 4. y. — 2) Pies. 1. 5. — 3) Pro fes. V. M. ser. 4. 
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podobnież i Marya, im widziała się więcej* zbogaconą 
łaskami, tćm bardziej się upokarzała, pomnąc że wszy
stko w Niej było darem Boga. To też razu pewnego 
sama oświadczyła świętej Elżbiecie opatce, że poczy
tywała się za godną pogardy i na łaski Boskie nie-
zasługującą ]). Słowem, powiada znowu święty Ber
nardyn, jak żadna inna stworzona istota, prócz Syna 
Bożego, nie wzniosła się do takiego szczytu łask jak 
Marya, tak podobnież żadna tak głęboko jak Ona, 
nie pogrążyła się w otchłań pokory 2). 

Jedną także z własności pokory, jest ukrywać dary 
niebieskie. Marya chciała ukryć przed świętym Józe
fem łaskę przez którą stała się Matką Boga, chociaż 
zdawałoby się, że wypadało zawiadomić go o tein, aby 
nie narażać na niesłuszne posądzanie, a w każdym razie 
aby go nie wystawiać na ciężki niepokój którego do
znał, gdy z jednej strony nie mógł wątpić o cnocie 
Maryi, a z drugiej nie wiedząc o tajemnicy króra się 
w Niej spełniła, sądził się obowiązanym do rozłą
czenia się z Nią tajemnie: Chciał Ją potajemnie opu
ścić2). I gdyby anioł nie był mu objawił że przeczy
sta małżonka jego poczęła za sprawą Ducha-Świętego, 
byłby się z Nią rozstał. 

Nadto, kto pokorny ten odwraca od siebie pochwały 
ludzkie, a odnosi je do Boga. Widzimy też że Marya 
zmieszała się, usłyszawszy pochwały dawane Jej przez 
świętego Gabryela. A gdy święta Elżbieta powiedziała 
Jej : Blogosławionaś Ty między niewiastami... A zkąd-
ze mnie to ze przyszła Matka Pana mego do mnie? 
błogosławiona* któraś uwierzyła {), Ona odnosi to wszy-

1)S. Bouav.Med.V.Ch. c. 3.—2) Pro fest. V. M. ser. 4 . -3) Matli- 1- 19. 
4) Łuk. 1. 42. 
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stko do Boga, odpowiadając tym hymnem Swoim peł
nym pokory: Wielbij duszo moja Pana, to jest: El
żbieto! ty mi pochwały oddajesz, lecz ja chwalę Pana 
któremu jedynie wszelka chwała się należy. Ty po
dziwiasz żem do ciebie przybyła, a ja wielbię dobroć 
Boga który jest jedyną moją radością. I rozradował 
sie duch TRÓJ W Bogu Zbawicielu moim. Ty chwalisz 
mnie żem uwierzyła, ja chwałę oddaję Bogu mojemu, 
który do takiego szczytu wyniósł nicestwo moje, iz 
wejrzał na niskoic służebnicy Swojej. Bazu też pe
wnego, przenajświętsza Panna w te słowa przemó
wiła do świętej Brygidy: „Tak się upokorzyłam i tak 
wielką odebrałam łaskę jedynie dlatego, żem najsil
niej przekonaną była iż sama z siebie byłam niczem 
i nic nie posiadałam; a ztąd nie szukałam własnej 
chluby, lecz jedynie chwały Najwyższego, wszelkich 
łask dawcy i Stwórcy mojegou l). Zapatrując się na 
pokorę Maryi, woła święty Augustyn: O! zaprawdę, 
błogosławiona pokora, która Boga sprowadziła po
między ludzi, raj otworzyła, i duszo z otchłani wy
zwoliła 1). 

Przydajmy i to jeszcze,.iż właściwe to pokornym, 
■ że chętnie służą drugim. To też Marya udała się do 
Elżbiety, aby przez trzy miesiące być na Jej usługi, 
i to właśnie podziwiać należy. Elżbieta zdziwiona 
była że Marya przyszła ją nawiedzić, powiada święty 
Bernard, lecz w tych nawiedzinach to najgodniejszem 
było podziwu, że przybyła nie żeby Jej służono, lecz 
żeby Sama służyła 3). 

1) Kev, lib. 2. c. 23.-2) Ser. 208.—3) De Aąuaeduc. 
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Pokorni chętnie trzymają się na ustroniu, i osta

tnie miejsce obierają. Dlatego też Marya, chcąc 
rozmówić się z Panem Jezusem, kiedy On w pewnem 
mieszkaniu miał kazanie, jak o tćm pisze święty 
Mateusz ]), nie chciała tam wejść, dopóki na to nie 
otrzyma zezwolenia. Stała na dworze, pisze święty 
Bernard, i chociaż jako matka mogła wejść zaraz, nie 
chciała jednak przerywać kazania i nie weszła 2). Dla
tego także, znajdując się w wieczerniku wraz z świę
tymi Apostołami, zajęła ostatnie między nimi miejsce, 
jak się to okazuje z tych słów świętego Łukasza: 
Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z nie
wiastami i z Marya Matka. Jezusowa^ 3). Święty Ewan
gelista znał dobrze godność Matki Boga, i wiedział 
że wypadało żeby o Niej nasamprzód wspomniał; lecz 
że Marya zajęła miejsce po Apostołach i innych nie
wiastach, chciał on, według słusznej uwagi pewnego 
autora, wymienić wszystkich tam znajdujących się 
w takim porządku w jakim się znajdowali. Rozbierając 
to święty Bernard powiada: słusznie ostatnia stała 
się pierwszą, gd} z będąc wyższą od wszystkich, sama 
się uniżyła 4). 

Nakoniec pokorni lubują, się w pogardzie. Owóż, nie 
czytamy nigdzio aby Marya pojawiła się w Jerozolimie 
wtedy kiedy Boski Syn Jej był tam tryumfalnie i ze 
czcią wielką przez lud przyjmowany; lecz przeciwnie, 
widzimy że przy śmierci Pana Jezusa nie wahała się 
wystąpić publicznie na Kalwaryi, i ściągnąć na siebie 
ze strony motłochu bezcześć, spadającą, na Nią jako 
na matkę skazanego na śmierć najhaniebniejszą. Dla-

i 

1) Matb. 12. 46. — 2) In sig. magu. — 3) Dzieje Ap. 1. H . 4) In 
bis- mag. 
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tego powiedziała świętej Brygidzie: „Cóż bardziej jest 
upokorzającego jak uchodzić za pozbawioną rozumu, 
zostawać w wielkim niedostatku i poczytywać sio za 
ostatnią ze wszystkich. Otóż córko miła, taką właśnie 
była moja pokora, takiem moje na ziemi poniżenie, 
i w tern zakładałam jedyna moją pociechę, tego jedynie 
pragnęłam , gdyż chodziło mi tylko o to, aby się 
Synowi mojemu przypodobać" ! j . 

Wielebna siostra Paula z Folino będąc w zachwyceniu, 
dostąpiła łaski dokładniejszego zrozumienia jak wielką 
była pokora przenajświętszej Panny; a gdy potem 
zdawała z tego -prawe swojemu spowiednikowi, wnaj-
wyższem uniesieni zawoła: „pokora Maryi o! mój 
Ojcze, cóż to za pokora! nie masz w świecie pokory 
najgłębszej, któraby iść mogła w porównanie z naj
mniejszą cząsteczką pokory Maryi." A razu pewnego 
Pan Bóg okazał świętej Brygidzie dwie panie, z których 
jedna odznaczała się wystawnością i próżnością i rzekł 
do niej: „ta przedstawia pychę; a ta druga którą 
widzisz ze spuszczoną głową, gotową na usługi wszy
stkich, mającą Boga tylko w myśli i poczytującą się 
za nic, to pokora, a nazwa j*ej Marya" 2). Przez co 
Zbawiciel chciał dać do zrozumienia, że jego błogosła
wiona Matka tak była pokorną, że można Ją poczytywać 
za pokorę uosobioną. 

Nie masz wątpliwości, że dla naszej natury skażonej 
grzechem, cnotą najtrudniejszą do wykonania, jak to 
powiada święty Grzegorz Nisejski 3), jest cnota pokory. 
Wszelako, bądlTco bądź, nio staniemy sio nigdy praw-
dziwemi dziećmi Maryi, jeśli nie staniemy siepokornymi. 
Nie możesz biedaku, pisze święty Bernard, naśladować 

ł) I W . 1. 2. c. 23 — 2) ll^y. 1. 1. c. 29 — 3, Dc Hoat. hom. 2. 
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dziewictwa pokornej Maryi, naśladujże pokorę Dzie
wicy 1). Marya nienawidzi wyniosłych, a przygarnia 
do siebie pokornych: Jeśli Ido jest maluczkim, niech 
przyjdzie do Mnie 2). Eyszard od świętego Wawrzyiica 
powiada, że Marya osłania nas płaszczem pokory 3), 
i toż samo Matka Boska dała do zrozumienia świętej 
Brygidzie, mówiąc do niej: „Skryj się córko pod płaszcz 
mój, a płaszczem tym jest moja pokora." I przydała, 
że rozważanie Jej pokory, jest jakby płaszczem utrzy
mującym ciepło w duszy; lecz że jak płaszcz grzeje 
tylko tego który go nosi nie samą myślą ale rzeczy
wiście, tak i pokora pożytek przynosi tym którzy nie-
tylko się nad nią zastanawiają, lecz którzy ćwicząc się 
w niej, starają się naśladować pokorę przenajświętszej 
Panny '). 

O! jak dusze pokorne miłemi są Maryi. Święty Ber-
nard upewnia, że przyznaje Ona za swoich i miłuje 
wszystkich którzy Ją miłują, i śpieszy na ratunek 
każdego który Ją wzywa: lecz opiekuje się przede-
wszystkiem tymi którzy są wiernymi naśladowcami 
Jej czystości i pokory 5). I z tej przyczyny tenże Święty 
upomina wszystkich miłośników Maryi, aby jeśli pra
wdziwie Ją miłują, usiłowali na wzór Jej, być pokor
nymi G). Ojciec Marcin Alberro Towarzystwa Jezuso
wego, miał w zwyczaju zamiatać klasztor i własnemi 
rękoma wynosić śmiecie, spełniając ten czyn pokorny 
na cześć pokory przenajświętszej Panny. Dnia pe
wnego, jak w jego żywocie pisze o tern ojciec Niren-
berg, Matką Boska objawiła się temu słudze Swemu 

1) De Laud. B. V M. hem. 1.—2) Przyp. 9. 4 . -3 ) De Laud. Ii. V. M. 
lib. 2. p . 1. — 4) Rev. 1- 2. c. 23. — 5) In Salv. Iłeg. ser. 1.— 
6) In sig. mag. 

33 
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i rzekła jakby dziękując: „Jakże miłym jest mi len czyn 
pokory, spełniony dla miłości mojej." 

Nie będę więc mógł nigdy należeć do liczby pra
wdziwych dzieci Twoich, o! Pani moja jeśli nie stanę 
się pokornym; lecz czyż nie widzisz że grzechy moje, 
przez które stałem się wiarołomcą względem Boga, 
uczyniły mnie także wyniosłym. O! Matko moja, Ty 
temu zaradzić możesz: przez zasługi Twojej pokory 
otrzymaj mi łaskę, abym stając się pokornym, stał 
się przez to dziecięciem Twojern. Amen. 

§ II. 
Jak Marya Panna miłowała Boga. 

Święty Anzelm powiada, że im czystszem jest serce, 
im bardziej wyzuteni z miłości własnej, tern pełniej
szym jest miłości Boga. Ponieważ przenajświętsza 
Panna była doskonale pokorną i wyzutą najzupełniej 
z miłości własnej, więc tak była pełną miłości Boga, 
że co do tego, przewyższyła ^wszystkich ludzi i wszy
stkich Aniołów. Powiada też święty Bernardyn Seneń-
ski, że w miłości ku Synowi Swojemu, przechodziła 
Ona wszystkie istoty stworzone tak niebieskie jak 
ziemskie *). Słusznie przeto święty Franciszek Salezy 
zowie Ją Królową m i ł o ś c i . 

Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego 
serca twego 2): jest to przykazanie dane przez Boga 
człowiekowi. Lecz nie prędzej aż w niebie spełniaj ąludzie 
to przykazanie doskonale, na ziemi zaś zachowują je 
w sposób niedoskonały 3). "Wszelako, według uwagi 
błogosławionego Alberta Wielkigo, uwłaczałoby to nie-

1) Pro fest. V. M. ser. 1.—2) Mat. 22. 37 . -3 Ps. 2. 2. 9. 44. a. 6. 
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jako Bogu, stanowić przykazanie które nikt nie wy
pełniłby doskonale; to więc najpierwsze z przykazań 
Boskich, przykazanie miłowania Boga, musiało być przez 
kogoś w całej pełności spełnione, i było niem w istocie 
przez przenajświętszą Pannę x). Ryszard od świętego 
Wiktora, też samą myśl wyraża: Zbawcy naszego Ro
dzicielka, pisze on, we wszystkich cnotach była naj
zupełniej doskonałą. Któż więc inny tak jak Ona do
pełniał to najpierwsze z przykazań: Bodziesz miłował 
Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego ? Miłość 
Boga dochodziła w Niej do takiego stopnia, że już 
nic zgoła w takowem Jej uczuciu nie brakowało 2). 
Miłość Boga duszę Maryi, powiada święty Bernard, 
nietylko przeszyła, lecz na wskroś przeniknęła, objęła, 
tak, że nie było w błogosławionej tej duszy ani cząsteczki 
któraby tą miłością nie była przejętą; i ztąd w całej 
ścisłości tego wyrażenia ze wszystkiego serca Swego 
i ze wszystkiej duszy Swojej, miłowała Ona Boga, i dla
tego była ł a s k i P e ł n ą 3). Marya-to wiec mogła naj-
prawdziwiej powiedzieć: Miły mój mnie a ja jemti 4). 
O! zaiste, woła Ryszard, samiż Serafinowie powinni 
byli zstąpić z nieba, aby od serca Maryi wyuczać się 
miłości Boga. 

Bóg, który według wyrażenia Pisma Świętego, mi
łość jest 5), przyszedł na świat aby w sercach wszy
stkich rozniecić ogień miłości ku Sobie, lecz żadne 
serce nie rozgorzało taką miłością jak serce Maryi, 
gdyż serce Je j , powiada święty Heronim, tak dalece 
pałało ogniem miłości Boga, że w niem żadnego zgoła 
nie było uczucia ziemskiego któreby tę Jej miłość 

1) Sup. Miss. D. 135.—2) De Emanu. 1. 2. c. 29.-3) In cont. s. 29. 
4) Pies. Z. 10. — 5) Jan. 16. 4. 
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przytłumiało, a ztąd, miłość Boga wciąż wrzała 
w Jej duszy, trzymając Ją bez przerwy w tern nie-
bieskiem upojeniu x). Serce tej Matki Boga naszego, 
ciągle płonie ogniem tego uczucia, jak to powiedziano 
w Pieśniach nad pieśniami: Pochodnie Jejy pochodnie 
ognia i ylomieniów 2). Serce Jej stało się ogniem, 
gorejąc wewnątrz miłością, jak to wykłada święty . 
Anzelm3), zaś stało się p ł o m i e n i e m , przyświecając 
na zewnątrz blaskiem cnót wszelkich, O Maryi przeto, 
gdy nosiła na ręku Jezusa, można było powiedzieć 
że jest to Ogień n iosący ogień, a powiedzieć wła
ściwiej jak to uczynił Hypokrates, który w ten sposób 
się wyraził, widząc jakąś kobietę niosącą w ręku 
głownię rozpaloną. Według świętego Ildefonsa, jak 
ogień przenika żelazo weń wrzucone, tak Duch-Święty 
przejął swojemi płomieniami duszę Maryi, tak dalece, 
że w Niej nic innego nie widać, nic innego dopatrzeć 
nie można, tylko płomień miłości Boga 4)f A święty 
Tomasz z Wilanowa powiada 'r*), że krzak gorejący 
od ognia a ogniem nie pochłonięty, który okazany 
był Mojżeszowi c) , wyobrażał serce Maryi. Słusznie 
przeto, według uwagi świętego Bernarda, przenajświę
tsza Pana okazała się świętemu Janowi przyodziaua 
w słońce: I ukazał sie znale wielki na niebie: Nie
wiasta przyobleczona w słońce 7 j , gdyż Marya, przez 
miłość tak ściśle zjednoczoną była z Bogiem, że tego 
żaden umysł ludzki pojąć nie potrafi, i żadna istota 
stworzona, prócz człowieczeństwa Pana Jezusa, do 
takowego miłosnego zjednoczenia ze Stwórcą dojść 
nie może s). 

1) De APS. — 2) Pies. 8. 6. — 3) Ap. Cor. a. Łapi. — 4) De Ass. 
5) In Kativ. De conc. 2. — 6) Exod. S. 2. — 7) Objaw. 12. 1. 
S) In sig. m. 

517 
Ztąd święty Bernardyn Seneński twierdzi, że Matka 

Boża nigdy nie była kuszoną przez piekło, gdyż 
powiada on, jak muchy uciekają od wielkiego ognia, 
tak szatani uchodzili przed płomieniami miłości Boga, 
iskrzącemi z serca Maryi, i ani się zbliżać do Niej 
nie śmieli 1). Ryszard od świętego Wiktora toż samo 
utrzymuje: Przenajświętsza Panna, pisze on, straszną 
była książętom ciemności, i nigdy ani przystąpić do 
Niej, ani kusić Jej nie śmieli; tak ich przerażał pło
mień miłości Boga którą gorzało Jej serce 2). A i Sama 
Matka Boża objawiła świętej Brygidzie, że za Swego 
pobytu na ziemi, nie myślała o niczeminnem jeno o Bo
gu, w niczem innćm nie szukała szczęścia 3). A tak, bło
gosławiona dusza Jej, według zdania Suareza, wydała 
za życia aktów miłości liczbę, którą nikt określić nie 
potrafi, gdyż będąc prawie wciąż zatopiona w naj
wyższej bogomyślności, wśród niej takowe akty miłości 
jak najczęściej ponawiała 4). Lecz mi się lepiej podoba 
to co powiada Bernardyn Busciusz a mianowicie: że 
Marya, zamiast ponawiania jedne po drugich aktów 
miłości Boga, jak to czynią inni Świeci, posiadała 
ten nadzwyczajny przywilej, że w Jej sercu uczucie 
miłości Boga było w ciągłym akcie, a ztąd nie po
trzebowała Ona ponawiać aktów miłości, gdyż miłowała 
Boga jednym i tymże samym aktem nigdy nieprze
rwanym 5). Podobna do orła, tego króla ptaków, miała 
oczy bezustannie wlepione w Słońce Bóstwa, do tego 
stopnia, że jak powiada święty Piotr Damian, ani za
jęcia potocznego życia nie przerywały w Jej sercu, 
aktu miłości, ani takowe przez miłość ciągłe zatapia-

1) Pro fest. V. 31. ser. 4 . - 2 ) In Cant. c. 36. —3) Itev i. 1. c. 10. 
5) De Inc. p. 2.-5) Maiial. p. 3. ser. 5. 
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nie się w Bogu, nie przeszkadzało Jej oddawać się 
różnym zajęciom x). Dlatego też, według świętego 
Germana 2), Maryi obrazem, czyli f i g u r ą , był starego 
zakonu ołtarz ubłagaluy, na którym dzień i noc, nie 
prz37gaszał ani na chwilę ogień. 

Sen nawet nie przerywał w sercu Maryi aktu mi
łości Boga. I w istocie, gdy przywilej takowy posia
dali pierwsi nasi rodzice , dopóki w stanie niewinności 
pozostawali, jak to utrzymuje święty Augustyn, 3) 
jakżeby go nie posiadała Matka Boża? Ze go tez po
siadała nie wątpi o tern ojciec Suarez, równie jak 
i opat Eupertus, wraz ze świętym Bernardynem Se-
neńskim; a także i święty Ambroży, który właśnie 
mówiąc o przenajświętszej Pannie powiada: że gdy 
spoczywało Jej ciało, czuwała dusza 4). A tak speł
niały się na Mej właśnie te słowa Mędrca Pańskiego, 
Nie zac/aśnie w nocy kaganiec Jej °). Tak jest bez-
wątpienia, przydaje święty Bernard, podczas gdy prze
czyste Jej ciało, zażywało krótkiego spoczynku nie
zbędnego do utrzymania życia, dusza Jej pod tę 
porę tern swobodniej unosiła się do Boga; a tak 
tedy, nawet gdy spała, w głębszej pogrążona była 
bogomyślności, jak ktokolwiek inny z czuwających G). 
Ona to więc mogła najwłaściwiej powtarzać te słowa 
OŁlubienicy Pieśni nad pieśniami: Ja śpię a serce 
Moje czuwa 7). Zarówno doznawała szczęścia rozpły
wania sie w uczuciu miłości Boga, powiada Suarez, 
śpiąc, jak czuwając &). Jednem słowem, jak to utrzy
muje święty Bernardyn, Marya przez cały ciąg Swego 
życia ziemskiego, bezustannie i bez najmniejszej 

1) In Natiw B . V. ser. 1- — 2) I n Anuni ia . —3) In Jul . 1. 5. c. 12. 
4) D e Virgi. 1. 2. — 5) P ryp . 31. 18. — 6) Pro fest. V. M. ser . 4. 
7) Pies . 5. 2. —S D e Inc p . 2. 
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przerwy i roztargnienia miłowała Boga. I przydaje 
tenże, że cokolwiek czyniła, czyniła to z pobudki 
miłości Boga, a miłowała Go tyle ile miłości godnym 
uznawała l). 

Z czego można śmiało wnosić, idąc za zdaniem 
błogosławionego Alberta "Wielkiego, że Matka Boża 
taką miłością Boga obdarzoną była, jaką iylko istota 
stworzona, niebędąca tak jak Syn Boży razem czło
wiekiem i Bogiem, posiadać mogła przebywając na 
ziemi 2). Pisząc o tern właśnie święty Tomasz z Wi
lanowa powiada, że Marya przez miłość Boga której 
pełnem było Jej serce, taką pięknością zajaśniała 
w oczach Stwórcy, że przejęty i Sam najżywszą ku 
Niej miłością, zstąpił do Jej dziewiczego łona, by stać 
się człowiekiem 3J. To też święty Bernardyn woła: 
O! potęgo miłości Dziewicy-Matko! gdyż miłość to 
Jej zraniła serce Boga, i przyciągnęła Go w Jej prze
czyste łono 4). 

Gdy tedy Marya tak nadzwyczajnie miłuje Boga, 
pewnie niczego nie domaga się usilniej od sług 
Swoich, jak aby Go i oni miłowali z całej siły 
swojej. Dlatego - to dnia pewnego powiedziała świętej 
Anieli z Folinio, gdy ta przyjęła Komunię świętą: 
„Anielo, niech Cię Syn mój błogosławi, a ty staraj 
się Go miłować, ile tylko możesz" 5). Powiedziała 
także świętej Brygidzie: „Córko moja, jeśli chcesz 
mnie przywiązać do siebie, miłuj Syna mojego." 
Marya niczego bardziej nie pragnie jak żebyśmy mi
łowali Tego, który jest jedynym przedmiotem Jej 
miłości, to jest Boga. Nowarynus pyta, dlaczego 

1) L o c o c i t . c. 2. — 2) Super . Mis. 9. c. Gl. §. 2. —3) In Kativ. D . 
conc. 4. — 4) Pro fest. V. M. ser . 5. — 5) Roland. 4. J anu r . 
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przenajświętsza Panna wyobrażona przez Oblubienice 
pieśni nad Pieśniami, prosiła Aniołów aby oznajmili 
Stwórcy, jak bardzo Ona Go miłuje: Poprzysiegam 
was córki Jerozolimskie, jeśli najdziecie miłego mojego, 
abyście Mu oznajmiły iz mdleje od miłości 1). Czyż Bóg 
nie wiedział jak Ona nadzwyczaj Go miłuje? czyż 
potrzebowała okazywać Mu ranę w sercu, którą prze
cież Sam własną ręką zadał? Nie, tego potrzeby nie 
było; ale odpowiada tenże autor, chciała Matka Bo
ska objawić przez to miłość swoją ku Bogu, nie żeby 
Bóg o niój nie wiedział, lec^ aby sama strzałą tej 
miłości zraniona, i sercom naszem takąż ranę za
dała -). A że sama pałała miłością Boga, przydaje 
święty Bonawentura, temiż płomieniami rozpala i serca 
wszystkich którzy Ją miłują i do Nićj się zbliżają 3). 
Ztąd też święta Katarzyna Seneńska, nazywała Ją 
Ogni ono śn a 4). Jeśli przeto pragniemy goreć temiż 
błogosławionymi płomieniami, starajmy sio zbliżać 
do Niej serdecznie Ją miłując. 

O! Królowo miłości. Mary o najmiłościwsza Matko 
moja! Ty któraś jest najgodniejszą miłości, najbar
dziej umiłowaną, i najbardziej miłującą ze wszystkich 
istot stworzonych, odezwę się do Ciebie słowy świę
tego Franciszka Salezego, Ty któraś zawsze pałała 
miłością ku Bogu; o! racz mnie obdarzyć chociażby 
iskierką tych świętych płomieni. Tyś wstawiła się do 
Swego Boskiego Syna za weselników w Kanie Gali
lejskiej mówiąc: Wina nie mają 5)7 czyżbyś przeto nie 
pomodliła się za nami, którym tak wiele nie dostaje 
miłości ku Bogu, gdyśmy obowiązani miłować Go 

1) Pies. 5. 8. — 2) U D J I T . Virg. exces. 2 8 . - 3 ) De Ueat. Vir. a. 1. 
4) Or. in Anmit. — 5) Jan. 2. 3. 
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z całej duszy? Wyrzecz wiec do Syna Twego tylko 
te słowa: miłości nie maja, i wyjednaj nam takową; 
o tę jedną ła^kę Cię prosimy. O! Matko nasza, prze/. 
całą siłę miłości którą miłujesz Jezusa, błagamy Cię 
wysłuchaj nas i wstaw sio za nami. Amen. 

§ III. 
Jak Marya Panna miłowała bliźniego. 

Miłość bliźniego obowiązuje nas na mocy tegoż 
przykazania, przez które obowiązani jesteśmy miłować 
Boga: A to rozkazanie laamy od Jioga, aby kto mi
łuje Boga miłował i brata swego l). Przyczyną zaś 
tego jest, według świętego Tomasza 2), że kto pra
wdziwie miłuje Boga, miłuje to wszystko co Pan Bóg 
miłuje. Święta Katarzyna Genueńska, w te słowa dnia 
pewnego odezwała się do Pana Boga: „Panie! ty 
wymagasz żebym miłowała bliźniego, a ja tylko Ciebie 
jednego miłować mogę". A na to oto co jej Pan Bóg 
odpowiedział: „kto Mnie miłuje, miłuje wszystko co ja 
miłuję " 3). Jak też nie było i nie będzie istoty stworzonej 
bardziej miłującej Boga jak Marya, tak też nie było 
nigdy i nie będzie, istoty bardziej miłującej bli
źniego. 

Na ten ustęp pieśni nad pieśniami: Lektykę sobie 
uczynił król Salomon z drzewa Libańskiego... środek 
jej nasłał miłością dla córek Jerozolimsldch7 *) ojciec 
Korneliusz a La pi de powiada, że tą lektyką było 
łono przenajświętszej Panny, noszące w sobie wcie
lonego Syna Bożego, i że Syn Boski, a i Jej razem, 

1) 1. Jan. 4. 21. — 2) 2. 2. 1. 25. a. 1. — 3) lSollaud. 1.". Scpt .— 
4) Pies. 3. ił. 
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napełnił serce Jej miłością ku bliźnim, aby wszyst
kich do Niej uciekających się, najmiłościwiej rato
wała. 

Miłość bliźniego w Maryi, póki żyła tu na ziemi, 
była tak wielką że spieszyła na ratunek znajdujących 
się w niebezpieczeństwie, chociaż Ją oto nie prosili. 
To właśnie uciyniła na godach w Kaiiie-Galilejskiej, 
kiedy prosiła Syna, aby uczyniwszy cud, dostarczył 
goszczącym wina którego zabrakło, przedstawiając 
Mu potrzebę w jakiej się ta rodzina znajdowała: wina 
nie majax). O! jakże sie okazała skorą, gdy szło o 
poratowanie bliźniego! Jak tylko się dowiedziała że 
uczynek miłosierny wzywa Ją do Elżbiety wnet się 
tam udała: Poszła na góry z skwapieniem 2). Lecz 
największy dowód jaki dać mogła niezmiernej miłości 
bliźniego, był gdy zaofiarowała Syna swego na śmierć 
dla naszego zbawienia. Nad czem zastanawiając się 
święty Bonawentura powiada, że jak Pismo święte 
mówi: Tak Bóg rvmiłotvał świata ze Syna Swego je-
dnorodzonego dał3), tak podobnież powtórzyć można: 
t a k M a r y a u m i ł o w a ł a ś w i a t , iż S y n a 
S w e g o n a ś m i e r ć za n a s w y d a ł a . A świę

t y Anzelm wroła: o! błogosławiona między niewiasta
mi, która przewyższasz Aniołów czystością, a świę
tych dobrotliwością Twoją! 

Wielką była litość Maryi nad nami biednymi, po
wiada znowu święty Bonawentura, póki przebywała 
na tej ziemi; lecz nierównie większą jest teraz, gdy 
króluje w niebie: ztamtąd bowiem lepiej dopatruje po
trzeb naszych, i jeszcze lepiej nędze naszą ocenia4). 
To też anioł upewniał świętą Brygidę, że nie masz 

1) Jan. 2. 3. — 2) Łuk. 39.—3) 1. Jan. 2. 3,-4) Spec. B. V. M. 1. 10. 
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nikogo któryby uciekając się do Maryi, nie doznał 
skutków Jej dobrotliwości *). Bylibyśmy bardzo do 
pożałowania, gdyby ta przemożna Opiekunka nie mo
dliła się za nami; Sam Pan Jezus w te słowa oświad
czył to tejże świętej: „Gdyby modlitwy Matki Mojej 
nie pośredniczyły, nie byłoby dla nikogo nadziei zba
wienia" 2). Błogosławiony człowiek, powiada nam 
Matka Boga naszego , który mnie słucha, i który czu
wa u drzwi moich na każdy dzień; pilnuje u podwoi 
drzwi moich*). Co znaczy: o! jak szczęśliwym kto 
postępuje według tego jak go uczę własnym przykła
dem, i kto codziennie wpatrując się w Moją miłość 
bliźniego, dopełnia jej ze swej strony względem dru
gich. Według świętego Grzegorza Naziańskiego, przez 
nic innego nie możemy łatwiej pozyskać sobie łas
kawe względy Maryi, jak przez czyny miłosierdzia 
chrześcijańskiego. Jak Zbawiciel poleca nam, abyśmy 
starali się być miłosiernymi mówiąc: Bądźcie miło-
sierni jak i Ojciec wasz miłosierny jest, ty tak podo
bnież i Mary a zdaje się mówić do nas: bądźcie miło
s i e rn i , j a k Matka wasza m i ł o s i e r n ą j es t . Pe-
wnem to jest, że jaką miłość okażemy względem bli
źniego, takąż okażą względem ras Pan Jezus iprzenaj-" 
świętsza Matka Jego: Dawajcie a będzie wam dano.... 
Taz miara jaka mierzycie, będzie wam odmierzono ■*). 
Daj ubogiemu, powiada święty Metodyusz, a za to 
weź niebo, Apostoł bowiem upewnia nas, że miłość 
bliźniego jest zadatkiem szczęścia i w tern i w tam-
tem życiu : Litość do tuszystkicgo jest 'pożyteczna, po
siadająca obietnicę żywota który teraz jest i przy-

1) Rev. 1. 3. c. 30. — 2) Rev. 1. 6. c. 26. — 3) Przyp. 8. 3-1. — 
4) Łuk. 6. 30. — 5) Łuk. 6. 38-
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szłego l). A i Duch-Święty oświadcza nam, że kto 
daje jałmużnę biednemu, pożycza to Bogu Samemu: 
Na lichwę daje Panu, Ido ma litość nad ubogim ty 
Mieć zaś wierzycielem Boga, powiada święty Jan 
Złotousty, jest to niejako zobowiązać Go sobie 3). 

O! Matko miłosierdzia! nieprzebrana litość Twoja 
ogarnia wszystkich; nie zapominaj więc i o mojej nę
dzy: znana Ci ona dobrze; poleć mnie temu Bogu 
najwyższemu który Ci niczego nie odmawia. Wyjednaj 
mi to abym Cię naśladował- w Twojej miłości ku 
Stwórcy, i w Twojem miłosierdziu dla bliźniego. 
Amen. 

§ IV. 

Jaką była wiara Maryi Panny. 
Przenajświętsza Panna nie jest Matką tylko miłości 

Boga i bliźniego, lecz oraz Matką wiary i nadziei: 
Ja Matka nadobnej miłości, i bogobojności, i uznania, 
i nadziei świętej ty. I słusznie nazywamy Ją Matką 
wiary, powiada święty Ireneusz, gdyż co Ewa wy
rządziła nam złego przez niedowierzanie, to Marya 
naprawiła Swoją niezachwianą wiarą 5). Ewa, przydaje 
znowu Tertulian, zawierzyła wężowi, zapomniawszy o tern 
co jej Pan Bóg zapowiedział, i przyniosła światu 
śmierć; Marya uwierzyła na słowo Anioła, że pozostając 
Dziewicą stanie się Matką Syna Bożego, i przyniosła 
światu zbawienie c), tak powiada święty Augustyn. 
Przenajświętsza Panna dając przyzwolenie na wcielenie 
się Słowa przedwiecznego, wiarą Swoją otworzyła 

I) 1. Tim. 4 8 . - 2 ) Frzyp. 19. 17. — 3) De poen. bom. -">. — 
4) Ekli. 24. 24. —5) Adv. Haer. 1. 3. c. 33. — C) De carne. Chris. 
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ludziom niebo ty. A Kyszard od świętego Wawrzyńca, 
rozbierając ten ustęp Apostoła: Pośioiecon jest mak 
niewierny, przez zonę wierna ty, robi uwagę, że Marya-
to jest oną Niewiastą wierną, której wiara zbawiła 
człowieka, niewiernego Adama i całe jego pokolenie 3 ) . 
Głównie też z powodu-to wiary przenajświętszej Panny, 
Elżbieta nazwała Ją błogosławioną: Błogosławiona* 
Ictóraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co Ci jest 
powiedziano od Pana ty. Do czego przydaje święty 
Augustyn, że Marya większego dostąpiła szczęścia 
przyjmując Słowo Boże do umysłu przez wiarę, ani
żeli przez przyjęcie Go do łona Swego przez wciele
nie 5). 

Ojciec Suarez powiada ty, że przenajświętsza Pan
na więcej posiadała wiary, aniżeli wszyscy ludzie i wszy
scy Aniołowie razem wzięci: jakoż, widziała Syna Swego 
wr stajence w Betlejemskiej, a wierzyła że był Stwórcą 
świata; widziała Go uchodzącego przed Herodem, anie 
wątpiła że jest Królem królów; widziała Go rodzącym 
się w czasie, a wierzyła że jest Odwiecznym; wi
działa Go ubogim, ogołoconym z najpotrzebniejszych 
do życia przedmiotów, złożonym na sianku, a uzna
wała w Nim Pana wszystkich światów i Wszechmoc
nego ; uważała że nie mówi. a uwierzyła że jest Mą
drością najwyższą; słyszała Go kwilącym, a wierzyła 
że stanowi wesele niebieskie; ujrzała Go nareszcie 
okrytego zelży wościami, umierającego na krzyżu, i cho
ciaż inni zachwiali się w wierze, Ona wytrwała stale, 
w przekonania że jest on Bogiem. 

1) Spiuelli M. Deip. c. 22.-2) 1. Kor. 7. 14.—3) De laud. B. M. 1.1. 
4) Łuk. 1. 45. — 5) De S. Yirgiuit. c. 3 .-6) De Iuc. p . 2- ser. 1. 
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Stały obok krzyża Jezusowego Matka Jego x). Ma-

rya, powiada święty Antonin, pisząc o tym ustępie 
Ewangelii, stalą tam, niezachwiana w Swojej wierze 
w Bóstwo Chrystusa Pana. 2) I na pamiątkę-to tego, 
przydaje tenże, przy końcu Jutrzni Wielkotygodnio
wej zwanej J u t r z n i ą c i e m n ą , po wygaszeniu 
wszystkich świec, pozostawia się jedna zapalona. — 
Święty Leon, mówiąc także o niezachwianej wierze Ma
ryi, do Niej stosuje ten ustęp z Przypowieści Salo
monowych : Nie zagaśnie w nocy kaganiec Jej. 3) Po
dobnież co do tych słów Izajasza, w których Zbawi
ciel uskarża się że żaden człowiek nie podziela z Nim 
męki: Samem tłoczył prasę, a z narodów nie masz 
męża ze Mną, A) święty Tomasz robi uwagę, że 
powiedziano tu nie masz męża, z powodu przenaj
świętszej Panny, której wiara nigdy zachwianą nie 
została. Albowiem podczas Męld Pańskiej, powiada 
Albert Wielki, Marya dała najwyższy dowód wy
trwałości w wierze: wtedy kiedy uczniowie ulegli 
zwątpieniu, Ona się w wierze nie zachwiała. 5) 

Przez tak to wielką i niezachwianą wiarę, Matka 
Boża stała się Pochodnią wiernych, jak zowie Ją świę
ty Metody6), i Berłem prawowiernej wiary, jak znowu 
nazywa Ją święty Cyryl Aleksandryjski7). I także 
dla zasług-to Jej wiary, Kościół święty przypisuje Jej 
wytępianie wszelkich kacerstw: Wesel się Mary o Pannol 
wszelkie kacerstioa Tyś Sama pogromiła na całym świe
cie**). Wykładając następujące słowa Oblubieńca niebie
skiego, w Pieśniach nad pieśniami wyrzeczone do 
Oblubienicy: Zraniłaś serce moje siostro, moja Oblu-

1) Jan. 19. 25.-2) P. 4. t. 15.—3) Przyp. 31. 18.—4) Iz. 63. 3. — 
5) In Luc. — 6) De Simeo. et. Anna. —7) Horn. 4. int. div. — 
8) OfBc. B. V. not. 3. 
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bienico, zraniłaś serce Moje jednć.m okiem Twojhn ' ) , 
święty Tomasz z Wilanowa powiada, że o k o to ozna
cza wiarę Maryi, przez którą stała się Ona tak miłą 
sercu Bożemu 2). 

Święty Ildefons pobudza nas, abyśmy naśladowali 
wiarę niebieskiej Matki naszej 3). Lecz w jakiż sposób 
powinniśmy Ją naśladować? Wiara jest darem, a oraz 
i cnotą: jest darem od Boga, o ile jest światłem 
udzielonem duszy przez Bucha-Świętego; jest cnotą, 
o ile się ją w czym wprowadza. A ztąd, wiara słuŻ3'ć 
nam ma nietylko za prawidło wierzenia, lecz i za 
prawidło postępowania; i to jest cechą prawdziwej 
wiary, według tego wyrażenia świętego Grzegorza: 
Ten prawdziwie wierzy, kto czynem dopełnia tego co 
mu wiara wskazuje A). A i święty Augustyn powiada: 
Mówisz: Wierzę; spełniaj 2e to w co powiadasz że 
wierzysz, a będzie w tobie wiara-5). I na tern to za
wisła wiara żywa, wskutek której, życie nasze zasto-
sowujemy do naszej wiary, jak tego uczy nas Sam 
Buch-Swięty: Sprawiedlvwy mój z wiary żyje. c). Owóż, 
tak właśnie żyła przenajświętsza Panna, a nie jak ci 
których życie nie zgadza się z ich wiarą, a wiec któ
rych wiara nie jest wiarą żywą, bo mówi Pismo świę
te: Wiara bez uczynków, martwa jest1). 

Byogenes chodził po ziemi wrołając: „szukam czło
wieka, Hominem querou i zdaje się że Pan Bóg, po
mimo tylu wierząc}'ch, mógłby powiedzieć: szukam 
chrześcijanina, christianum quero, tak bowiem mało 
jest postępujących według wiary, tak wielu chrze
ścijan tylko z imienia! Bo takich to właśnie możnaby 

1) Pieś. 4- 9 . - 2 ) In Nati. I>. conc. 4.—3) De Ass. ser. 1.—4) In 
Eraug. boni. 28.-5) Ser. 49.—C) Żyd. 10. 38.-7) Jak. 2. 26. 
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powtórzyć te słowa Aleksandra Wielkiego, wyrzeczone 
do żołnierza tchórza, a mającego także na imię Ale
ksander: „Albo imię zmień, albo postępowanie"—albo 
raczej, jak to mawiał wielebny Jan Awila, takich wy
padałoby zamknąć w domu obłąkanych i gdyż wierząc 
że wieczna szczęśliwość czeka tych którzy po chrze
ścijańsku żyją, a wieczne męki tych którzy złe życie 
wiodą, tak jednak postępują jakby w to wcale nie 
wierzyli. Dlatego święty Augustyn upomina nas w te 
słowa: Chrześcijaninie! miej o k o c h r z e ś c i j a ń -
skie; *) to jest: zapatruj się na wszystko według wia
ry. Święta Teresa utrzymywała, że wszystkie grzechy 
pochodzą z braku wiary. Prośmy przeto przenajświę
tszą Maryą Pannę, ab\r nam wyjednała, przez zasłu
gi Swojej wiary, wiaro żywą, jaką była Jej wiara. 
Często powtarzajmy do Niej słowa wyrzeczone przez 
jednego z Apostołów do Pana Jezusa: Panie! przy-
mnóż nam wiary 2). 

§■ V. 

Jaką była cnota Nadziei Maryi Panny. 
Z wiary rodzi się nadzieja; gdyż Pan Bóg przywodzi 

nas przez światło wiary do poznania Jego dobroci, 
i wiara uczy nas jakie dał nam Stwórca przyrzeczenia, 
a dał je na to właśnie, abyśmy ożywieni nadzieją ich 
dostąpienia, pragnęli posiadać Go w wieczności. Ztąd 
też, ponieważ przenajświętsza Panna, posiadała wiarę 
w najwyższym stopniu, posiadała także w najwyższym 
stopniu cnotę nadziei, i mogła najwłaściwiej i w całej 
prawdzie powtórzyć o Sobie te słowa z Psalmów 

1) In Vs. 56 — 2) Łuk. 18. 15. 
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Dawida; Ale mnie dobrze jest trwać przy Bogu, po
kładać to Panu Bogu nadzieje moją *). 

Mary a była prawdziwie tą wierną Oblubienicą Du-
cha-Swiętego, o której powiedziano: Któraz to jest 
która zostejyuje z puszczy, podparłszy sie Miłego Swego 2). 
Jakoż w s t ę p u j e Ona z p u s z c z y , powiada Ale-
granus, to jest ze świata tego od którego zawsze była 
sercem oderwaną, i który dlatego dla Niej był pu
szczą, Wstępuje podparłszy sie Miłego Swego 9 co 
znaczy że nie ufając nigdy własnym zasługom i całą 
ufność Swoją pokładając w łasce Boskiej, na nińj się 
jedynie opierała, i całą nadzieję Swoją w Bogu po
kładała. 

Przenajświętsza Panna dowiodła jak wielką ufność 
miała w Bogu, najprzód gdy spostrzegła że Jej prze
czysty małżonek Święty Józef, nic nie wiedząc o po
wodach Jej cudownego macierzyństwa, zafrasował 
się i zamyślał^Ją odstąpić: Józef zaś... chciał pota
jemnie Ją opuścić 3). Zdawałoby się że wówczas, jak 
o tern na innem miejscu już nadmieniliśmy, ze 
wszech miar wypadało wyjawić Józefowi tajemnicę 
przed nim dotąd zasłoniętą. Lecz nie—Marya nie 
chciała Sama przez sie zawiadomić go o łasce otrzy
manej: uznała iż wypada raczej spuścić się na Opa
trzność, zdając na Boga obronę Swojej niewinności 
i dobrej sławy. A jest to uwaga którą czyni, przy 
wykładzie tego ustępu Pisma świętego, ojciec Kor
neliusz a Lapide. 

Marya objawiła także Swoją ufność i nadzieje 
w Bogu, kiedy mając już wydać na świat Syna Swego 
w Betleemie, ujrzała się pozbawioną przytułku, jaki 

1) Ps. 72. 28. — 2) Pieś. 8. V. — 8) Mat. 1. 19-
34 
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znajdują najubożsi i zmuszoną powić Boskie dzie
ciątko w stajence: I położyła Go iv żłobie, gdyż miej
sca im nie było w gospodzie x). Nie wyrzekła ani 
jednej skargi z tego powodu; lecz całkiem poruczywszy 
się Bogu, miała nadzieję że Ją wesprzeć raczy wśród 
takiego niedostatku. 

Nadzieja Jej i ufność w Opatrzność, nie mniejszą 
sięokazała, gdy zawiadomiona przez świętego Józefa ze 
trzeba uchodzić do Egyptu, tejże nocy zabrała się na tak 
długą podróż w kraj cudzoziemski i nieznany, bez 
zaopatrzenia się w żywność, bez pieniędzy, bez sług, 
samotrzecia z Dzieciątkiem Jezus i Swoim ubogim 
małżonkiem: Wstawszy wziął Dziecię i Matkę Jego 
V) nocy, i uszedł do Egyptu 2). 

Lecz Marya przedstawiła jeszcze silniejszy dowód 
Swojej ufnos'ci i nadziei w Bogu wtedy, gdy prosiła 
Pana Jezusa o cud z winem dla nowożeńców na 
godach Kany- Galilejskiej. Na przedstawienie jakie 
uczyniła: Wina nie maja 3 ) , Zbawiciel odrzekł: Co 
Mnie i Tobie Niewiasto, jeszcze nie przyszła godzina 
Moja. Jakby-mówił: Matko! po co się tern kłopoczesz 
i do Mnie się z tćm udajesz, kiedy jeszcze nie 
nadszedł czas bym cuda czynił; co wyraźnie ozna
czało żeproźba Jej odrzuconą została; jednakże Marya 
pełna nadziei i ufności w dobroci Boskiej, nie wąt
piła że łaskę o którą prosiła otrzyma, i rzekła do 
sług: Cokolv)iek wam rzecze czyńcie. Jakoż, Chrystus 
Pan kazał konwie napełnić wodą, i zamienił ją 
TV wino. 

Uczmy się przeto od Maryi, jaką być powinna na
dzieja i ufność nasza, a zwłaszcza co się tyczy wielkiej 

1) Łuk. 2. 7. — 2) Mat. 2. 14. — S) J a n . 2. 3 . 
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sprawy zbawienia wiecznego, chociaż bowiem nie-
zbednem jest do tego nasze współdziałanie, od Boga 
jednak jedynie wyglądać powinniśmy łaski aby zba
wienia dostąpić, i wcale nie ufając własnym siłom, 
powinniśmy mówić z Apostołem: Wszystko mogę 
w lym który mnie umacnia. *) 

O! przenajświętsza Pani! moja, Mędrzec Pański 
mówi mi żeś Ty Matka nadziei śioirtćj 2), a Kościół 
Boży, żeś Ty Sama Nadzieją naszą: Nadziejo nasza 
witajn Jakiejżebym innej nadziei miał szukać? Tyś 
po Jezusie całą nadzieją moją, bo i święty Bernard 
nazywał Cię: jedyną podstawą swojej nadziei, tak też i ja 
chcę Cię nazywać, wołając do Ciebie słowy świętego 
Bonawentury: O! Zbawienie wzywających Cię! zbaw 
mnie. 

§ VI. 

Jaką była cnota czystości Maryi Panny. 
Od chwili upadku Adama, ponieważ zmysły zbun

towały się przeciw rozumowi, cnota czystości stała 
się dla ludzi najtrudniejszą do zachowania. Pomiędzy 
wszystkiemi walkami, pisze święty Augustyn, najcięż-
szem jest wywalczanie cnoty czystości, o której bojo
wanie jest codziennem,azwycięztwo rzadkie 3). Wsza
kże, i niech za to będzie wieczna dzięka Stwórcy, 
dał On nam w Maryi nietylko najwznioślejszy wzór 
czystości, lecz i szczególną Patronkę tej cnoty! 

Błogosławiony Albert Wielki powiada, żo słusznie 
nazywamy Marya Panna nad Pannami, gdyż Ona 
pierwsza, kiedy nie było ani przykazania ani jeszcze 

1) F i l . 4 . 13.—2) Ekl i . 24. 2 4 . - 3 ) Ser. 29. 3. 
34* 
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rady co do tego, poświęciła Bogu Swoje dziewictwo, 
a tym sposobem obdarzyła niebo niezliczonym pocztem 
Dziewic, które niejako Sama zrodziła1). Zgadza się to 
z te*m, co przepowiedział Dawid mówiąc: Przywiodą... 
dziewice za Nią... do kościoła królewskiego 2J. Marya, 
pisze błogosławiony Albert wielki, poświęciła Bogu 
czystość, kiedy przed Nią nie było ani rady co do 
tego ani przykładu; gdyż, o! Panno błogosławiona, 
woła święty Bernard, któż to wyuczył Cię stać się 
jeszcze milszą Bogu przez poślubienie dziewictwa i 
wieść na ziemi życie anielskie, kiedy dopóki Ty nie 
uczyniłaś tego, nikt się na to nie zdobył3). O! zaiste! 
powiada święty Sofroniusz, Pan Bóg i w tym celu na 
Matkę wybrał Sobie tę przeczystą Dziewicę, aby 
w Niej dla wszystkich przedstawić najwyższy wzór 
dziewictwa4). Z tego powodu święty Ambroży powiada, 
że Ona pierwsza zatknęła Sztandar dziewictwa! 5). 

Według Aponiusza, Duch-Swięty miał głównie na 
względzie cnotę czystości Maryi, gdy piękność Jej 
porównywał do piękności synogarlicy: Piękne są ja
gody Twego lica} jako synogarlicy c). B}rła także po
równaną do lilii pomiędzy cierniami: Jako lilia mie
dzy cierniem, tak Przyjaciółko Moja miedzy córkami 7), 
a to dlatego, powiada Dyonizy Kartuz,że wszystkie 
inne dziewice są cierniem albo dla drugich albo dla 
siebie samych, gdy tymczasem Marya, nie była nigdy 
cierniem dla nikogo. Sam Jej widok, przydaje tenże, 
każdego patrzącego pobudzał do cnoty czystości i w niej 
utrwalał;'co najwyraźniej utrzymuje i święty Tomasz 8). 
Święty Heronim był zdania, że święty Józef swoją 

1) Super. Miss. 143. — 2) Ps. 44. 15. — 3) Dc laud. V- M. hom. 3. 
4) De Ass. — 5) Insti. Virgi. c. 5. — C)Pieś. 1. 9. — 7) 2. 2. 
8) Spinelli. M. Deip. c. 14. n. fi. 
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cnotę czystości zawdzięczał przenajświętszej* Pannie. 
Pisząc do kacerza Heliwidiusza, bluźniącego przeciw 
cnocie czystości Maryi, tak się on wyraża: Ty bluź-
nisz że Marya dziewicą nie pozostała; a ja ci co wię
cej powiadam: oto że Józef swoje dziewictwo przeczystej 
małżonce zawdzięczał l). • 

Święty Grzegorz Nisejski powiada2), że przenaj
świętsza Panna tak dalece rozmiłowaną była w tej 
cnocie, że aby jej dochować, gotowa nawet była wy
rzec się godności macierzyństwa Boskiego. Co wnosi 
się z tego zapytania które uczyniła Archaniołowi Ga
brielowi: Jakże sie to stanie, gdyk męka nie znam3), 
i z tych słów które do niego przy końcu wyrzekła: 
Niech mi się stanie według słowa Twego. Z czego 
widzimy, że dała Swoje przyzwolenie, dopiero po za
pewnieniu że zostanie Matką Boga jedynie za sprawą 
Ducha-Świętego. 

Święty Ambroży powiada: kto czystości docho
wuje, Aniołem jest, kto ją postradał szatanem4), to 
jest, że czyści =stają się podobnymi Aniołom: według 
tych słów Chrystusa Pana: Będą jako Aniołowie Bozi 5), 
a bezwstydni przeciwnie, ściągają na siebie gniew 
Boży jak złe duchy. Owóż, święty Eemigi utrzymy
wał, że większa część osób dorosłych idzie na potę
pienie za grzech nieczystości. Namiętność ta rzadko 
kiedy bywa przezwyciężoną, jak to powiedzieliśmy 
przytaczając świętego Augustyna, lecz dlaczego rzad
ko kiedy? oto dlatego że mało kto chwyta się środ
ków niezbędnych do odniesienia zwycięstwa. Te zaś 
środki są troistego rodzaju, jak uczą nas tego mis-

1) Adv. Helv\— 2) Hem. de Kativ. Dom.— 3) Łuk. 1. 34. — 4) De 
Virg.—5) Mat. 22. S. 
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trzowie życia wewnętrznego a miedzy nimi Belarmin. 
a mianowicie: Post, unikanie okazyi do grzechu wio
dącej i modlitwa. 

1. Przez p o s t rozumie się wszelkie umartwianie 
zmysłów, a przedewszystkićm oczu i smaku. Chociaż 
przenajświętsza Panna była Ł a s k i p e ł n ą , tak je
dnak wzrok umartwiała, jak o te*m pisze święty Epi-
faniusz i święty Jan Damasceński, że zawsze miała 
oczy spuszczone i nie wpatrywała się w nikogo; na
wet od najpierwszych lat dzieciństwa, skromność Jej 
uderzała wszystkich. Pisze też święty Łukasz Ewan
gelista, że gdy poszła nawiedzić świętą Elżbietę, 
bardzo pośpiesznie te podróż odbyła: Poszła... z kwa
pieniem x), aby być jak najkróciej wystawioną na 
widok publiczirp. Co do pokarmów, pisze Filibert, że 
pewien pustelnik imieniem Feliks, miał sobie obja-
wionem, że gdy Marya była przy piersi, raz tylko na 
dzień ssała; a święty Grzegorz Turoneński upewnia, 
że przez całe życie ściśle pościła2), to jest raz tylko 
na dzień brała pośny posiłek. Według świętego Bo
nawentury, nigdy by przenajświętsza Panna nie otrzy
mała była takiej obfitości łask, gdyby w użyciu pokar
mów nie była jak najwstrzemięźliwszą; albowiem łaska 
i niepowściągliwość smaku, nigdy w parze nie idą 3). 
Słowem Marya, bezustannie umartwiała zmysły, i dla
tego Duch-Święty powiada że ręce Jej składały wciąż 
Bogu ofiarę z wonnych kadzideł: Bece moje kapały 
myrra !). 

2. Drugim środkiem zachowania czystości, j est 
u n i k a n i e o k a z y i w i o d ą c e j do g r z e c h u , 

1) Łuk. 1.—2) Novarin. Umbr. Virg exc. 38.-3) Spec. B. V. 1. 4. 
4) Pies. 5. 5. 
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a środkiem główrnie zabezpieczającym od upadku, 
jak uczy nas tego Duch-Święty: Kto sie strzeże sideł, 
bezpiecznym będzie t). W walce ze zmysłami, mawiał 
święty Filip Nereusz, tchórze odnoszą zwycięstwo, 
to jest ci którzy unikają okazyi do grzechu wiodą
cej. Marya ile możności unikała spotkania z ludźmi, 
jak to zawnioskowaliśmy ze słów świętego Łukasza. 
Pewien autor robi prócz tego uwagę, że odeszła od 
świętej Elżbiety zanim ona powiła dziecię, jak o tern 
wspomina tenże Ewangelista: 1 mieszkała z Nią Ma
rya jakoby trzy miesiące, i toróciła sie do domu Swego. 
A Elżbiecie toypełnił sir czas porodzenia i porodziła 
syna-). A dlaczegóż nie czekała aż Elżbieta powije 
dziecię? Oto aby uniknąć liczniejszego zgromadzenia 
się krewnych i znajomych, którzy tam zebrać się wtedy 
mieli. 

3. Trzecim środkiem jest m o d l i t w a . A zrozu
miawszy, powiada Mędrzec Pański, żem inaczej nie 
mógł być powściągliwym alby JBóg dał... szedłem do 
Pana i prosiłem Go 3). Matka Zbawiciela objawiła 
świętej Elżbiecie opatce, że żadnej cnoty nie otrzy
mała bez trudu i wytrwałej modlitwy l). Święty Jan 
Damasceński powiada, że Marya będąc przeczystą, mi
łuje czystość 5), a przeto nie cierpi wszetcczników, 
więc kto do Niej się ucieka, chociażby tylko wzy
wając z ufnością Jej Imienia, ten bezwątpienia wy
dobędzie się z grzechu nieczystości. "Wielebny ojciec 
Awila G) upewniał, że wiele osób doznających pokus 
przeciwnych czystości, odniosło zwycięztwo przez sa
mo serdeczne westchnienie do Niepokalanej Panienki. 

1) Przyp- 11. 14.—2) Łuk. 1. SC—3) Ma.lr. 8. 21.—4.-4) S. Bona. 
Med. Vit. Chr. c. c. 3.-5) [n Dormit. B. M. Loro. 2.—C) Audi. 
fil. c. 14. 
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O! Maryo! o! Gołąbko przeczysta! iluż to jęczy 
w piekle za grzech nieczystości! Spraw o! Pani na
sza, abyśmy w każdej pokusie bez zwłoki uciekali 
eię do Ciebie wołając: o! Maryo! Maryo! ratuj nas. Amen. 

§ UL 
Jaką była cnota ubóstwa Maryi Panny, 
Najdroższy nasz i tyle miłujący nas Zbawiciel, aby 

wyuczyć ludzi pogardy dóbr tego świata, raczył być 
ubogim na ziemi, jak to powiada święty Paweł: Dla 
was słał się ubogim będąc bogatym, abyście ubóstwem 
Jego, wy bogatymi byli 1). I dlatego chcących wstę
pować w Jego ślady upominał, aby co tylko posia
dają sprzedali i pieniądze rozdali ubogim. Jeśli chcesz 
być doskonałym, idź, przedaj co masz i daj ubogim... 
a przyjdź, pójdź za Mną 2). 

Marya, która ze wszystkich ludzi najdoskonalej 
naśladowała jboskiego Mistrza, poszła za Jego przy
kładem i co do cnoty ubóstwa. Ojciec Kaniziusz 
uczenie dowodzi, 3) że spadek jaki odziedziczyła po 
rodzicach zapewniał Jej życie bardzo dostateczne, 
lecz pragnąc stać się ubogą, małą tylko cząstkę oj
czystego majątku sobie pozostawiła, a resztę obró
ciła na jałmużny, robiąc z tego ofiarę na Świątynię 
i rozdając biednym. Wielu nawet autorów utrzymuje, 
że uczyniła ślub ubóstwa, a i Sama objawiła świętej 
Brygidzie, że od początku Swego życia, poślubiła 
w sercu nie mieć nigdy żadnej własności na świe
cie 4). 

1) 11 Kor. 8. 9 . -2) Mat. 19. 21.—3) De V. M. 1. c. 4 . -4 ) Rev. 1.1 
c. 10. 
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Dary złożone przez Trzech-Króli, były pewnie nie 
poślednićj ceny, jak to święty Antonin i święty Ber
nard stanowczo utrzymują; przenajśwtętsza Panna 
nie obróciła ich na własny użytek, lecz przez ręce świę
tego Józefa rozdała ubogim 1). A że to niezwłocznie 
uczyniła, dowodem jest, iż gdy stawiła się w świą
tyni dla zaofiarowania Dzieciątka Jezus, przyniosła 
w ofierze nie baranka, jak to było przepisane w Le-
wityku dla osób zamożniejszych: Za Syna... przynie
ście baranka 2), lecz złożyła dwie synogarlice i dwoje 
gołębiąt, co było daniną tylko od ubogich przyjmo
waną: A izby oddali ofiarę, według tego co jest po
wiedziano w Zakonie Pańskim, parę synogarlic albo 
dwoje gołąbiąt3). Sama Matka Boża powiedziała 
świętćj Brygidzie, że rozdawała ubogim co. tylko mieć 
mogła, dla Siebie pozostawiając tyle tylko ile do jak 
najskromniejszego utrzymania życia niezbędnym to 
było 4). 

Z miłości ubóstwa, Marya raczyła zawrzeć zwią
zek małżeński z tak ubogim rzemieślnikiem jakim 
był święty Józef, i utrzymywać się później z pracy 
rąk własnych, przędząc i szyjąc, jak to twierdzi święty 
Bonawentura 6). Anioł objawił świętej Brygidzie, że 
Marya dostatki doczesne poczytywała Sobie za muł 
ziemski c). Słowem, żyła zawsze w ubóstwie, i umarła 
ubogą, gdyż o ile wiadomo, przy śmierci pozostawiła 
tylko dwie ubogie suknie, które kazała oddać dwom 
niewiastom będącym oddawna na Jej usługach, jak 
o tern piszą Metafrastes i Nicefor 7). 

1) P. 4. t. 15.—2) Lew. 12. 6.-3) Łuk. 2. 24.-4) Rev. 1. 4. c. 10. 
5) Med. Vit. Chr. c. 12.—G) Serm. Arg. c. 13.— 7) Iłom. de Ti. M, 
Hist. 1. 2. c. 21. 
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Kto miłuje bogactwa, mawiał swiety Filip Nereusz, 
nigdy Świętym nie będy.ie. A święta Teresa przyda
wała: słuszna jest, aby kto ubiega sio o marne rze
czy, i sam zmarniał z niemi. Z drugiej zaś stron.y, 
taż Święta upewniała, że cnota ubóstwa jest dobrem 
zamykającym w sobie wszystkie inne dobra. Powie
działem zaś C n o t a u b ó s t w a , bo ta , według 
świętego Bernarda, zawisła nie na tern tylko żeby 
być ubogim, ale żeby ubóstwo miłować j). Dlatego 
Chrystus Pan powiedział: Błogosłmoieni ubodzy du
chem, albotoiem ich jest królestwo niebieskie 2). B ł o 
g o s ł a w i e n i zaprawdę. gdyż nic innego prócz 
Boga nie pragnąc, w Bogu wszelkie szczęście zakła
dając, w swojera ubóstwie znajdując raj ziemski, 
jak patryarcha Asyzki Franciszek, który w świętem 
uniesieniu powtarzał: B ó g m ó"j i W s z y s t k o 
m o j e ! 

Miłujmy więc to jedyne dobro, powiada święty 
Augustyn, w którem wszelkie dobra zawarte 3). I za
nośmy do Pana te prośbę świętego Ignacego: Obdarz 
mnie tylko miłością Ciebie i łaską Twoją, a bogatszym 
być nie chcę. Jeśli nam dolega ubóstwo, pocieszajmy 
się myślą, że Pan Jezus i przenajświętsza Matka Jego 
byli podobnież jak my ubogimi. Ubogi wielkiej do
znaje pociechy, powiada święty Bonawentura, patrząc 
na ubogą Maryą i ubogiego Jezusa 1). 

O! przenajświętsza Matko moja! słuszuieś wyrze
kła że Bóg był Twojem najwyższem weselem: X roz
radował sic duch mój w Hog\h Zbawicielu Moim 5), 
gdyż uiczegoś innego na ziemi nie pragnęła i o ża-

1) Epist. 100.—2) Mat. 5. 3.-3) Man. c. 34 . -4) Spec. B. V. 1. 4, 
5) Łuk. 1. 4. 
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dne inne dobro nie ubiegałaś się prócz Boga. Pocią
gnij mnie za sobą *), o! Maryo! oderwij serce moje 
od świata, i spraw abym za Twoim przykładem, nie 
miłował już jak tylko Tego który jeden godzien jest 
miłości. Amen. 

§ VIII. 

Cnota posłuszeństwa Maryi Panny, 
Przenajświętsza Panna tak dalece miłowała cnotę 

posłuszeństwa, że gdy święty Gabriel zwiastował Jej 
iż została wybraną na Matkę Boga, Ona uznała się 
tylko Służebnicą: Oto ja służebnica Pańska 2). I jest 
to nazwą Jej głównie przynależna, powiada święty 
Tomasz z Wilanowa, gdyż prawdziwie S ł u ż e b n i c a 
wierna, ani słowem ani czynem, ani myślą, nigdy 
i w uiczeni nie oparła się Najwyższemu, lecz wyrzekł
szy się własnej woli, we wszystkiem ulegała woli 
Boga 3). Sama oświadcza że Bóg upodobał Sobie 
szczególne Jej posłuszeństwo, powiedziała bowiem: 
Iz wejrzał na nizkość służebnicy Swojej ^), gdyż po
kora, to jest uniżoność, w służebnicy zawisła właśnie 
na zupełnej gotowości spełniania posłuszeństwa. Tra
fną jest też uwaga świętego Ireneusza, który powiada 
że jak Ewa nieposłuszna, na siebie i na cały ród 
ludzki ściągnęła karę śmierci, tak przenajświętsza 
Marya Panna, przez Swoje posłuszeństwo i dla Sie
bie i dla świata całego, wyjednała zbawienie 5). 

Posłuszeństwo Maryi było nierównie doskonalszym 
od posłuszeństwa wszystkich innych Świętych. Jakoż 

1) Pies. 1. 3 .-2) Łuk. 1.38.—3) De Annunciat. conc. 1.—4) Łuk. 1-
5) Adv. Ilaeres. I. 3. c. 33. 
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wszyscy ludzie skłonni będąc do grzechu, wskutek 
upadku pierworodnego, wszyscy napotykają trudności 
w spełnianiu cnoty; lecz co do przenajświętszej Panny 
nie miało to miejsca. Dlatego święty Bernardyn Sej
neński powiada: Ponieważ Marya wolną była od 
grzechu pierworodnego, przeto nic nie utrudzało Jej* 
posłuszeństwa; jak koło, którego gdy ruchy nic nie 
tamuje, w szybkim jest biegu, tak przenajświętsza 
Panna poddawała się bez najmniejszego oporu i tru
dności wszelkim natchnieniom Ducha - Świętego 1). 
Według tegoż Świętego, ponieważ Marya przez całe 
życie szukała tylko woli Bożej, i w każdej Swojej czyn
ności jak najwierniej* stosowała się do niej 2), więc 
do Niej-to odnoszą się te słowa Pisma świętego: 
Dusza moja roztopiła się gdy mówił Miły Mój 3), 
Dusza przenajświętszej Panny, przydaje Kyszard od 
świętego Wawrzyńca, płomieniejąca ogniem miłości 
Boga, była jak żelazo w ogniu roztopione, gotowa 
na przyjęcie w każdej chwili kształtu, w jakim Ją 
mieć chciała wola Boża 4). 

Marya dowiodła całem postępowaniem Swojćm, 
jak gotową była zawsze na spełnianie posłuszeństwa. 
Najprzód dowiodła tego, kiedy dla przypodobania 
się Bogu raczyła posłuszną się okazać nawet cesarzowi 
rzymskiemu, i odbyć podróż z Nazaretu do Betle-
jemu, co wynosiło około trzydziestu mil polskich, 
a to w porze zimowej, i chociaż była brzemienną 
i tak ubogą, że Syna Swego wydała na świat w sta
jence. 

1) Pro fest. M. V. ser- 12.—2) Ibid. ser. 4 . - 3 ) Pies. 5, 6 . - 4 ) De 
laud. B. M. 1. 41. 
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Dowiodła także skorego posłuszeństwa, kiedy na 
wezwanie świętego Józefa, zaraz wśród nocy puściła 
się w drogę do Egiptu, co było podróżą jeszcze dłu
ższą i bardziej trudzącą. Sylweira robi zapytanie, dla 
czego ostrzeżenie aby uchodzić do Egiptu, dane zo
stało świętemu Józefowi, a nie raczej" przenajświętszej 
Pannie; i odpowiada że dlatego, aby miała sposo
bność spełnienia czynu posłuszeństwa 1). 

Lecz przedewszystkie*m przedstawiła dowód naj
wyższego jakie tylko być może posłuszeństwa, posłu
szeństwa według wyrażenia teologów b o h a t e r 
s k i e g o , kiedy dla zastosowania się do woli Bożej, 
zaofiarowała na śmierć boskiego Syna Swojego, a to 
z takićm męstwem, że według zdania świętego An
zelma i świętego Antonina 2), gotowa była Sama Go 
ukrzyżować, gdyby tego nie uczynili żydowscy kaci. 

Takie to tedy było posłuszeństwo tej naszej prze
najświętszej Królowej, a na zakończenie przydamy je
szcze jedną uwagę. Bazu pewnego, gdy boski Mistrz 
nasz nauczał lud, kobieta w tłumie będąca zawołała: 
Błogosławiony żywot który Ole nosił. Na co Pan Je
zus odpowiedział: Iowszem, błogosławieni którzy słu
chają słowa Bożego i strzegą Go 3). Które to słowa 
Zbawiciela wykładając wielebny Beda, powiada, że 
Marya większych błogosławieństw dostąpiła za cnotę 
Swego najdoskonalszego posłuszeństwa, a niżeli na
wet z powodu Swojej godności macierzyństwa Bożego. 
Oto słowa jego: Błogosławioną zaiste jest Marya, że 
Słowa wcielonego stała się przybjrtkiein; lecz jeszcze 
bardziej błogosławioną, że tegoż Słowa jako miłośnica 

1) Com. 1. 2. c. 7 . -2) P . 4. t. 15. c. 41. § 1.—3) Łuk. 11. 27. 28, 
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najwyższa, wolę we wszystkićni jak najwierniej speł
niała. 

Z tego wynika, że kto ćwiczy się w cnocie posłu
szeństwa, pozyskuje niechybnie najłaskawsze względy 
Maryi. Eazu pewnego objawiła się Ona zakonnikowi 
Eeguły Franciszkańskiej, modlącemu się w celi; lecz 
tenże zawezwany w tej chwili przez przełożonego do 
chorego aby go wyspowiadać, poszedł na głos po
słuszeństwa. Po powrocie zastał w celi Matkę Bożą 
czekającą na niego, i która bardzo go pochwaliła za 
skore posłuszeństwo 1). Inną rażą, przeciwnie, silnie 
upomniała pewnego zakonnika, który po znaku zwo
łującym braci do Refektarza, spóźnił się nieco, chcąc 
dokończyć swoich dowolnych ćwiczeń pobożnych. 

Eazu także pewnego, mówiąc świętej Brygidzie jak 
bezpieczną jest dusza posłuszna przewodnikowi du
chownemu, powiedziała jej że posłuszeństwo-to przy
wodzi wszystkich do chwały wiekuistej 2). Jakoż,we
dług zdania świętego Filipa Nereusza, Pan Bóg nie 
słucha wcale rachunku z czynów dokonanych przez 
posłuszeństwo, gdyż Sam powiedział do przełożonych 
obarczonych obowiązkiem nauczania i przewodniczenia 
drugimi: Kto was słucha Mnie słucha; a kto wami 
gardzi Mną gardzi 3). Przenajświętsza Panna obja
wiła także świętej Brygidzie, że przez zasługi Swo
jego posłuszeństwa, otrzymała od Boga ten przywilej, 
że najwięksi grzesznicy uciekający się do Niej z uczu
ciem żalu za grzechy, dostępują odpuszczenia4). 

O! Pani nasza i Matko nasza! módl się za nami 
do Jezusa: wyjednaj nam przez zasługi Twojego po-

1) Novarin. Umbr. Yirg. ex. c. 79.—2)Rev. 1. b. c. III. 3) Łuk. 10 16. 
4) Rev. 1. 1. c. 42. 
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słuszeństwa, łaskę jak najwierniejszej uległości Jego 
boskiej woli i rozkazom naszych przewodników du
chownych. Amen. 

§ I X . 

Cnota cierpliwości Maryi Panny, 
Ziemia będąc miejscem przezuaczonem dla czło

wieka do próby i pracy, słusznie padołem płaczu na
zwaną została. Cierpliwym bowiem znoszeniem roz
maitych nieszczęść i dolegliwości, każdy powinien wy
służyć sobie zbawienie. W cierpliwości swojej, powie
dział Zbawiciel, otrzymacie dusze wasze 1). 

Pan B6g przedstawiając nam w przenajświętszej 
Maryi Pannie wzór cnót wszelkich, przedstawił w Niej 
szczególnie wzór najwyższej cierpliwości. Święty Fran
ciszek Salezy robi pomiędzy innemi uwagę, że Pan 
Jezus na Godach Kany Galilejskiej, dając Maryi od
powiedź, z której zdawać by sie mogło że nie uwzglę
dniał Jej prośby: Co Tobie i Mnie niewiasto f *), 
uczynił to właśnie na to, aby nam przedstawić wzór 
cierpliwości Swojej Matki przenajświętszej. Całe prze-
błogosławione Matki naszej niebieskiej życie, ubiegło 
wśród trosk, cierpień i boleści. Jak róża, która wzra
sta, rozwija się i zakwita wśród cierni, powiedział 
w objawieniu Anioł świętej Brygidzie, tak prze
czysta Boga naszego Rodzica, wzrosła i żyła wśród 
cierpień i dolegliwości tego świata 3). Gdyby na
wet żadnych innych w życiu nie doznała była cierpień, 
to już sama ta boleść jakiej doznała patrząc na 

1) Łuk. 21. 19.—2) Jan. 2. 4.— 3) Ser. Ang. ad. S. Brig. Cap. 10. 
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śmierć i mękę Zbawiciela, dostateczną była, aby ją 
uczynić męczeniczką cierpliwości. Lecz przenajświętsza 
Panna, od chwili poczęcia w przeczystym żywocie 
swoim dzieciątka Jezus, widziała Go na krzyżu, a tę 
to myśl wyrażając święty Bonawentura powiedział, iż 
„ukrzyżowana ukrzyżowanego poczęła." 

Nie mało przykrych kolei przebyła Matka przenaj
świętsza w ucieczce do Egiptu, i w czasie pobytu w tym 
obcym dla Niej kraju; a i po powrocie ztamtąd, 
ubogie życie wiodąc w Nazarecie, rozlicznych trosk 
zaznała. Lecz obecność Jej na górze Kalwaryi, gdy 
stojąc pod krzyżem patrzała na bolesną śmierć Pana 
Jezusa, zalała Jej serce morzem boleści, i najcudowniej 
objawiła w Niej cnotę cierpliwości, z której w ciągu 
życia swojego, w każdem cierpieniu ponawiała Bogu 
ofiarę. Stała podle krzyża Jezusowego Matka Jego l), 
mówi Ewangelija święta. I wtenczas to, przez zasługę 
swojej cierpliwości, wszystkich nas porodziła w łasce 
boskiej Marya, powiada Albert Wielki: „porodziła nas 
Synowi współcierpiąc z Nim razem, i odtąd nas wszy
stkich Matką się stała." 

Jeśli przeto pragniemy należeć do liczby dzieci 
Maryi przenajświętszej, przedewszystkiem starajmy 
się naśladować Jej cierpliwość. Cóż może nam więcej 
przysporzyć zasługi na tym świecie, a chwały na tam
tym, jako cierpliwe wszelkich dolegliwości znoszenie? 
mówi Cypryjan święty. Cóż nad cierpliwość pożyte
czniejszego i skuteczniejszego do dostąpienia zbawie
nia być może? Zagrodzę drogę twoją cierniem 2), 
powiedział Pan Bóg do Proroka Ozeasza, co znaczy że 
droga wybranych Pańskich usłaną jest cierniem. Jak 

1) XIX—25.—2) Ozeas. 11. 
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szpaler ciernisty, otaczając ogród, chroni go od różnych 
uszkodzeń, tak Pan Bóg otacza różnemi cierpieniami 
życie swoich wybranych aby ich serca do ziemi nie 
przylgnęły. Według świętego Cyprjana, cnota cierpli
wości chroni nas od grzechu, a tern samem od piekła. 
Ta cnota stanowi głównie prawdziwą świątobliwość, 
według słów świętego Jakóba: Cierpliwość ma dosko
nały uczynek *). Ono widzenie, które miał święty Jan 
Ewangelista w objawieniach swoich, tłumu trzymająch 
w ręku palmy, wyraża tych, którzy dostąpili chwały 
niebieskiej przez cierpliwe znoszenie już to nieszczęść 
jakie na nas mądrość i sprawiedliwość Boska zsyła, 
już niesprawiedliwości i prześladowań od złych ludzi 
pochodzących. Pottmem widział tłum wielki i palmy 
w reku ich 2), to jest że ktokolwiek, prócz dzieci, 
dostępuje zbawienia, nie dostępuje go inaczej jak po 
otrzymaniu palmy męczeńskiej, nabytej albo śmiercią 
poniesioną dla Boga, albo cierpliwem znoszeniem 
wszelkiego rodzaju dolegliwości. Ztądto woła z radością 
Grzegorz święty, „bez kata męczeńską koronę od
nieść możemy, byleśmy się w cnocie cierpliwości 
ćwiczyli." Wszelka przykrość zniesiona tu cierpliwie 
i ochotnie, mówi Bernard święty, przyniesie swój owoc 
w niebiesiech. Wszelkie poniesione na tym świecie 
cierpienie, chwilowćm jest i lekkiem, w porównaniu 
chwały, którą w niebie niem właśnie nabyć możemy, 
jakto naucza Paweł święty Apostoł; Albowiem to9 które 
teraz jest prędziutko przemijające i lekkie nasze utrapie
nie, nader na wysokości wagę chwały w nas sprawuje 3). 
Kto też z miłością obejmuje krzyż jaki mu Pan Bóg 
zsyła, ten, jak to mówi święta Teresa, nie czuje jego 

1) Jakób. 1. 4 . - 2 ) Ap. Vii. 9.—S) S. Cor. IV—17. 
35 
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ciężaru; bo jak taż święta na innem miejscu się wy
raża: „skoro za łaską Bożą zdobywasz sio na to, aby 
chętnie cierpieć, już cierpieć przestajesz." 

Jeżeli więc ciężą nam krzyże, i brzemię ich nas 
dolega, uciekajmyż się do Maryi przenajświętszej, 
gdyż Ją nam Kościół nasz święty jako Pocieszy cielice 
strapionych przedstawia, a święty Jan Damasceński 
Lekarką od wszelkich serca boleści zowie. 

O! Pani i Matko moja! jeśliś Ty, pomimo niepo
kalanej niewinności Twojej, z taką cierpliwością 
wszelkie swoje znosiła boleści i smutki, o! jakżebym 
śmiał wzbraniać się od cierpienia ja nędzny, tyla 
obciążony grzechami, i oddawna godny kar piekielnych ¥ 
O! Pani i Matko moja! nie proszę o oddalenie odemnie 
krzyżów i cierpień, lecz o łaskę znoszenia ich z cier
pliwością i z pokornem przenajświętszej woli Boga 
mojego poddaniem się. O! Pani, o Matko moja! przez 
boleść Twoją i miłość Twoją do Jezusa błagam, racz 
mi tę łaskę wyjednać! Amen. 

0 darze modlitwy i bogomyślności 
Maryi Panny. 

Nikt i nigdy tu na ziemi nie wypełniał z talią do
skonałością jak przenajświętsza Panna, to niezmiernej 
wagi polecenie Zbawiciela: Zawsze modlić sie trzeba, 
a nie ustawać 1). Lepiej jak ktokolwiek inny, powiada 
święty Bonawentura, uczy nas Ona własnym przykła
dem, że niezbędną jest koniecznością byśmy wytrwa-

1) Łuk. 18. 1. v 
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łymi byli w modlitwie 1). Upewnia bowiem błogosła
wiony Albert-wielki, że w ćwiczeniu się w modlitwie 
i w bogomyślności, Matka Boża doszła do najwyższego 
stopnia do jakiego kto, prócz Pana Jezusa, dojść może, 
i żadna istota stworzona w tern Jej nie dorówna. 

Modlitwa Maryi była ciągłą i wytrwałą. Od pier
wszej chwili życia, w której zaraz otrzymała pełność 
władz umysłowych, jak o tćm mówiliśmy w nauce na 
dzień Jej Narodzenia, zaraz tćż i modlić się i zata
piać w bogomyślności najgłębszej zaczęła. W celu to 
nawet wyłączniejszego oddawania się temu ćwiczeniu, 
od dzieciństwa, bo mając zaledwie lat trzy zamknęła 
się w ścisłćm odosobnieniu przy Świątyni Jerozolim
skiej. Tam, prócz godzin w ciągu dnia przeznaczo
nych na modlitwę, codziennie, jak to Sama powie
działa w objawieniu świętej Elżbiecie opatce, wsta
wała o północy, i szła do kościoła modlić się przed Oł
tarzem2). A w późniejsz}^ch latach, aby bezustannie 
rozmyślać nad cierpieniami Jezusa, często nawiedzała, 
powiada Odilon, miejsca uświęcone narodzeniem, męką, 
śmiercią i pogrzebaniem Zbawiciela 3). Prócz tego 
według uwagi Dyonizcgo Kartuza, zawsze modliła się 
w najgłębszćm skupieniu, nie doznając żadnych zgoła 
roztargnień, których, dla Niej", nawet i zajęcia zewnę
trzne nie były okazyą 4). 

Upodobanie jakie miała w modlitwie sprawiało, że 
tak dalece miłowała samotność, iż jak to objawiła 
1 Ł f m 

świętej Brygidzie, podczas pobytu przy Świątyni, 
unikała stosunków nawet ze świętymi rodzicami Swo
imi 5). Wykładając słowa Pisma świętego, przez które 

1) Spec. B. v. lec. 4. — 2) S. Bona. Medit. Vit. Chr. c. 3. — 
3) De Ass.—4) De laud. V. 1. 2. a. 8- — 5) Eev. 1. 1. c. 10. 

35* 
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Izaj"asz przepowiedział że Dziewica stanie się Matką 
Mesyasza: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i na
zwie imię Jego Emanuel l), święty Heronim robi uwagę, 
że w pierwotnympiśmie hebrajskićm, wyraz użyty do 
nazwania Dziewicy, właściwie znaczy D z i e w i c a od
o s o b n i o n a . Prorok przeto widział i zapowiedział 
przed czasem zamiłowanie przez Maryą samotności. 
A według Ryszarda od świętego Wawrzyńca, głównie 
to dla tej zasługi, Anioł pozdrawiając Ją powiedział 
że Bóg był z Nią: Pan z Tobą 2). Święty Wincenty 
Feraryusz przydaje, że Matka Boża, gdy poślubiwszy 
świętego Józefa mieszkała na świecie, nie wychodziła 
z domu tylko do Świątyni, a wtedy szła w najwię-
kszem skupieniu, mając zawsze oczy spuszczone 3). 

W jednej z poprzednich nauk, mówiliśmy o powo
dach pośpiechu z jakim odbyła podróż nawiedzając 
święta Elżbietę: Poszła z kwapieniem 4). Z czego 
święty Ambroży wyprowadza naukę, że dziewice 
powinny jak najmniej okazywać się pomiędzy lu
dźmi. 

Święty Bernard utrzymuje, że Marya z miłości 
modlitwy i samotności, stroniła od stosunków z ludźmi 
i niepotrzebnych rozmów 5). Dlatego Duch-Swięty przy
równał Ją do Synogarlicy: Piękne są jagody lica 
Twego jako synogarlicy, G) gdyż według Wergellego, 
synogarlica lubi samotność, i wyobraża duszę ściśle 
z Bogiem zjednoczoną. To też przenajświętsza Panna 
żyła tu na ziemi zawsze odosobniona, jakby na pu
styni, i dlatego do Niej stosują się te słowa: Któraz 
to jest Jct6ra wstępuje z puszczy*, jako promień dymu7). 

1) Iz. 7. 14. — 2) Łuk. 1. De Iaud. B. M. 1. 1 a. b. — 3) In 
Virg. Nat. Chr.—4) Łuk. 1. 39.— 5) De laud. V. M. bom. 3.— 
6) Pies. 1. 9. — 7) Pies. 3. 6. 
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Taką bowiem powiada opat Kupertus, była Marya: 
przeszła przez pustynię świata tego, duszę mając 
ciągle wzniesioną do nieba, 

Filon powiedział, że Pan Bóg przemawia do dusz 
tylko w samotności, „głos Boży lubi puszczę" j), co 
i Duch-Święty oznajmił przez proroka Oziasza: Za
wiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej? ). 
Ztąd ów wykrzyknik świętego Heronima: O! samo
tności! na której Pan Bóg ze Swoimi poufale rozma
wia i bliżej przystaje! i te jegoż słowa wypisane na Kar-
tuzyi Pizańskiej: o! beata solitudo, o! sola beatltudo! 
O! szczęśliwa samotności, o! jedyna szczęśliwości! 
I tak być musi, przydaje święty Bernard, gdyż sa
motność i cisza jakiej się wśród niej zażywa, zmusza 
duszę do wzniesienia się myślą po nad to co ziem
skie, a rozważania tego co niebieskie 3). 

Panno przenajświętsza! wyjednaj nam zamiłowanie 
modlitwy i samotności, abyśmy oderwani od wszy
stkiego co stworzone, wzdychali tylko za Stwórcą 
i rajem, gdzie kiedyś spodziewamy się Cię oglądać, 
aby tam wychwalać i miłować bezustannie wraz 
z Tobą Syna Twojego Jezusa, po wszystkie wieki 
wieków. Amen. 

Marya woła do nas: Pójdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy Mnie pragniecie, * najedzcie się owoców Mo
ich 4). Owóż, o w o c a m i llaryi są Jej cnoty. 
Nec primam similem visa es, nec habere seąuentem, 
Sola sine exeinplo, placuisti, Femina, Christo. 
Ani przed Tobą ani po Tobie, nie było Tobie podobnej; 
Ty nad wszystkie istoty stworzone, podobałaś się Bogu! 

1) Łnis. rev. div. ser —2) Oz. 2. 14.—3) Epis. 78.-4) Ekli. 23—24. 
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O ĘOŻNYCH ĆWICZENIACH POBOŻNYCH 
NA CZEŚĆ M A T U BOŻEJ ODPRAWIANYCH. 

Nasza przenajświętsza Pani i Królowa niebieska, 
tak jest wspaniałomyślną i hojnie się wywdzięczającą, 
ze za najmniejsze hołdy sług Swoich, płaci sowitemi 
łaskami, powiada święty Andrzej Kreteński *). Aby 
jednak tego dostąpić dwa potrzebne są warunki: % 

Pierwszy, abyśmy Jej składali hołdy z sercem wol-
nćm od grzechu; inaczej bowiem powie nam to co 
powiedziała pewnemu żołnierzowi w sprośnych grze
chach pogrążonemu, a który codziennie cześć Jej od
dawał, jak o tein wspomina święty Piotr Celestyn 2). 
Otóż, dnia pewnego gdy temu żołnierzowi silny głód 
dokuczał, stanęła przed nim przenajświętsza Panna, 
i podała wyborną potrawę, lecz w naczyniu tak plu-
gawem, że nie mógł się zdobyć na wzięcie tego po
siłku. A wtedy rzekła do niego: „Ja jestem Matką 
Bożą i przyniosłam ci tę potrawę, żebyś nią głód 
swój zaspokoił." — „Ale cóż, odpowiedział żołnierz, 
kiedy z takiego naczynia w żaden sposób tknąć się 
go nie mogę." — „A jakże chcesz, rzekła znowu Ma-
rya. abym Ja przyjmowała twoje do Mnie nabożeństwo, 
kiedy mi je podajesz w duszy tak splugawionej ?* 
I tego dość było aby owego grzesznika nawrócić: 
został pustelnikiem, trzydzieści lat mieszkał na pu
szczy, a gdy umierał okazała mu się przenajświętsza 
Panna aby go zaprowadzić do raju. Powiedzieliśmy 

1) In Dorm. B. V- ser. 3. — 2) Opns. c. 23. 
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w pierwszej części niniejszego dzieła, że jest jakby 
niepodobieństwem, według wyrażenia teologów jest 
rnoralnem niepodobieństwem, aby sługa Maryi poszedł 
na potępienie, lecz ma się rozumieć byle nie żył 
w stanie grzechu, albo przynajmniej byle miał chęć 
poprawy; gdyż w takim razie Marya go wesprze. Gdy
by zaś kto przeciwnie, chciał zatwardziałe trwać 
w grzechu. w nadziei że przenajświętsza Panna go 
zbawi, stałby się z własnej winy niegodnym dostą
pienia Jej opieki. 

Drugim warunkiem jest, aby być wytrwałym w na
bożeństwie do Matki Bożej, gdyż wytrwałość tylko 
wysługuje koronę, powiada święty Bernard *). To
masz a Kempis miał zwyczaj, gdy był jeszcze mło
dziutkim, odmawiać codziennie pewne modlitwy do 
przenajświętszej Panny. Zdarzyło mu się opuścić je 
dnia pewnego; następnie nie odmawiał ich przez cały 
tydzień, i nakoniec zaniechał takowych zupełnie. Nocy 
pewnej we śnie ujrzał Maryą, która całowała w głowę 
każdego z jego towarzyszy, lecz gdy nadeszła kolej 
na niego rzekła: „Nie masz na co czekać, boś za
niechał swojego zwykłego nabożeństwa. Odejdź, gdyż 
nie zasłużyłeś abym ci dała ten dowód Mojej łaski." 
Na te słowa przebudził się Tomasz przerażony, i wziął 
sie na nowo do swych zwykłych modlitw 2). Słusznie 
więc powiedział Eyszard od świętego Wawrzyńca, 
że kto wytrwale trzyma się błogosławionych stóp 
Maryi, nigdy zawiedzionym nie zostanie w swoich 
nadziejach 3). Lecz że nikt nie może być bezpieczny 
o swoją wytrwałość aż do końca, wiec nikt nie może 

1) Epist. 129. — 2) Anriemma Aff. scamb. p . 1. c. 4. — 3) De 
laud. B. M. 1. 2. p . 2. 

\ 
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być pewnym zbawienia aż przy śmierci. To też o wa
żnej nauce jaką dał umierając braciom swoim bło
gosławiony Jan Berchmatm z Towarzystwa Jezuso
wego, trzeba nigdy nie zapominać: gdy go oni prosili 
aby zanim ich opuści, powiedział im jakiem nabo
żeństwem na cześe przenajświętszej Fanny odprawia
nym, mogą się Jej najlepiej przypodobać i pozyskać 
Sobie Jej opiekę, odpowiedział: „chociażby najmniej
szym, byle wytrwałem." 

Kończąc przeto, wyłożę tu w krótkości i poprostu, 
różne ćwiczenia pobożne, przez które możemy odda-% 

wać cześć naszej Matce niebieskiej, dla pozyskania 
Jej łaskawych względów, i zdaje mi się że ze wszy
stkiego com w tern dziele napisał, to będzie najpo-
żyteczniejszem. Lecz nie tyle wymagam po moim ła
skawym czytelniku, żeby się wszystkich poniżej wy
szczególnionych ćwiczeń chwytał, ile raczej aby stale 
trzymał się tych jakie obierze, a lękał sio, gdyby 
w takowych z czasem się zaniedbał, żeby przez to 
nie pozbawił się opieki Królowej niebieskiej. O! jakże 
to wielu jest teraz w piekle, którzy byliby dostąpili 
zbawienia, gdyby raz zacząwszy składać swoje hołdy 
Maryi, nie ustawali byli aż do końca. 

I . 

0 Pozdrowieniu Anielskiem. 
Pozdrowienie anielskie bardzo się podoba przenaj

świętszej Pannie, gdyż pochwały oddawane Matce 
Boga naszego w tych kilku słowach, przypominają Jej 
niewymowne szczęście jakiego dostąpiła, gdy święty 
Gabriel zwiastował Jej że została wybraną na Matkę 
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Boga; powinniśmy przeto w takiej intcncyi pozdra
wiać Ją często odmawiając Zdrowaś- Marya, jak nam 
to poleca Tomasz a Kcmpis r). Sama Matka Boża oś-
wiadczjrła świętej Matyldzie, że ten rodzaj pozdra
wiania Jej, jest dla Niej najmilszym2). 

Ktokolwiek pozdrawia Maryą, nawzajem od Niej 
pozdrowionym zostaje. Święty Bernard .razu pewnego 
wyraźnie usłyszał posąg przenajświętszej Panny w te 
słowa do niego przemawiający: „Pozdrowiam cię 
Bernardzie." Owóż, święty Bonawentura powiada: 
Marya uaj łaskawiej nas pozdrawia, ile razy pozdra
wiamy Ją pobożnie, przez odmawianie Z d r o w a ś 
M a r y a 3). Jakoż, przydaje Kyszard od świętego 
Wawrzyńca; jeśli kto ucieka sio do Matki Bożej 
mówiąc: Z d r o w a ś M a r y a , czyżby Ona mogła od
mówić mu jakiej łaski ? {). Sama przenajświętsza 
Panna przyrzekła świętej Gertrudzie tyle pomocy na 
godzinę jej śmierci, ile okaże się że odmówiła pozdro
wień Anielskich ;>). Alan Eoke^iusz upewniał, że za od
mówieniem Zdrowaś Marya, niebo się raduje, drży pie
kło a szatan uchodzi °). Co potwierdza Tomasz a Kem-
pis z własnego doświadczenia: gdy razu pewnego oka
zał sin mu szatan, wziął się on do odmawiania 
Z d r o "w aś - M a r y a, a wróg ten uszedł niezwło
cznie 7). 

Oto jest sposób w jaki ćwiczyć się w tern można: 
1) Odmawiać codziennie, rano i wieczór, wstając 

i kładąc się, trzy Z d r o w a ś - M a r y a z twarzą 
przy ziemi, albo przynajmniej klęcząc, przydając do 
każdego Z d r o w a ś M a r y a tę krotkę modlitwę: 

1) Ad n o wit. *er. 2 1 . - 2 ) Spir . G i a t . 1. 1. c. 67.—3) Spec;. B . V, 1. 4. 
4) D e laud. I i . M. 1. 1. c. 8. — 5) lusiii. 1. 4. c. 53. — (3) D o 
Psa l . I. 4. c. 30.—7) Ad novit . ser . 21 . 
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„Przez Twoje przeczyste i niepokalane poczęcie, 
o! Maryo! oczyść ciało moje i duszę moją." Potćm pro
sić Mary a, jako Matkę naszą, o błogosławieństwo, 
jak to zawsze czynił święty Stanisław Kostka; na
stępnie duchem i myślą skryć się pod Jej płaszcz kró
lewski, prosząc aby nas zachować raczyła, od wszel
kiego grzechu, przez ciąg dnia lub nocy nadchodzącej. 
Wypada tśż mieć w tym celu jaki piękny wizerunek 
przenajświętszej Panny przy łóżku. 

2) Odmawiać A n i o ł P a ń s k i ze zwykłemi trze
ma Z d r o w a ś M a r y a rano, w połndnie i wieczór^ 
Pierwszym z Papieży który nadał odpustem takowe 
nabożeństwo, był Jan XXII, w roku 1318, który 
uczynił to, jak o tern pisze ojciec KrasetT), wskutek 
tego zdarzenia, że pewien zbrodniarz skazany na spa
lenie, wezwawszy Maryi w wigilią Jej Zwiastowania, 
wyszedł z płomieni nietkniętym, tak, że nawet odzie
nie jego okopconem nie było. W roku 1724 Bene
dykt XIII, nadał odpust zupełny, raz na miesiąc po
zyskać się mogący przez wszystkich odmawiających 
te modlitwy codziennie na znak dzwonu, czy to rano, 
czy w południc, czy wieczór, byle wyspowiadawszy 
się i Komunią przyjąwszy, pomodlili się za Kościół 
święty i t. d.; oprócz tego odpust stu dni, za każde 
tegoż odmówienie z prawdziwie skruszonem sercem. 
"Wiedzieć trzeba, że modlitwa ta odmawiać się po
winna klęczący w ciągu tygodnia, a stojąc w sobotę 
wieczór i przez całą niedzielę, jak to objaśnił Bene
dykt XIV, i że w czasie Wielkanocnym, to jest od 
Wielkiej-nocy do Zesłania Ducha-Świętego, w miejsce 
A n i o ł - P a ń s k i , odmawiać należy K r ó l o w a n i e -

1) Ver. Devot. p. 2. tr. 6. 
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b a (Regina coeli) z wierszem i modlitwą właściwą, 
a co dzień stojąc; lecz kto tej Antyfony nie umie na 
pamięć, może odmawiać A n i o ł P a ń s k i stojąc. 
Ojciec Kraset upewnia, prócz tego, że inne jeszcze 
odpusty nadane są przez Klemensa X, za przyda
nie po każdem Z d r o w a ś - M a r y a tych słów: 
B o g u d z i ę k i i M a r y i . Dawniej, na znak dzwonu 
wszyscy klękali dla odmówienia A n i o ł - P a ń s k i ; 
teraz wstydzą się tego, lecz nie wstydził się święty 
Karol Boromeusz, który wysiadał z karety lub zsia
dał z konia aby odmówić A n i o ł P a ń s k i na ulicy, 
a niekiedy nawet wśród błota. Opowiadają że pewien 
zakonnik, który przez lenistwo nie ukląkł gdy dzwo
niono na Anioł-Pański, ujrzał dzwoniec trzy razy 
nakłaniającą się, i usłyszał głos mówiący do niego: 
„Więc tobie nie chce się dopełnić tego, co czynią 
twory nieżywotne." 

3) Pozdrawiać Matkę Bożą odmawianiem Z d r o -
waś-Mary a, za każdem usłyszeniem bijącej na zegarze 
godziny. Błogosławiony Alfons Bodriciusz, pozdrawiał 
Maryą za każdą godziną w nocy gdy bił zegar, a Anio
łowie go budzili, aby nie opuścił tego nabożeństwa. 

4) Wychodząc i wracając do mieszkania, pozdrawiać 
Maryą przez jedno Zdrowaś , aby tak w domu jak i za 
domem, strzegła nas od wszelkiego grzechu; i za każdą 
rażą ucałować Jej nogi, jak to zwykli czynić Kar
tuzi. 

5) Uczcić odmówieniem Zd r o w a ś, każdy wizerunek 
Maryi jaki się napotkać zdarzy. A jeśli to możliwem, 
postarać się o umieszczenie na głównej ścianie wła
snego domu jaki piękny posąg przenajświętszej Panny, 
by Jej cześć oddawały osoby przechodzące ulicą. 
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W Neapolu, a zwłaszcza w Bzymie, widzieć można, 
przez pobożnych mieszkańców powznoszone na ulicach, 
posągi Matki Bożej, bardzo pięknego wyrobu. 

6) Kościół święty nakazuje, aby wszystkie godziny 
pacierzy kapłańskich zaczynały się i kończyły Po
zdrowieniem Anielskiem: dobrzeby przeto było na 
początku każdej czynności i przy jej końcu, odmawiać 
jedno Zdrowaś Marya, czy to przy ćwiczeniach 
pobożnych jak naprzykład: rozmyślaniu, spowiedzi, 
Komunii, czytaniu dudiownem, słuchaniu kazania, 
i tym podobnych; czy też przy zajęciach doczesnych 
jak naprzykład: uczeniu się, udzielaniu dobrej rady, 
pracowaniu, braniu posiłku, zabieraniu się na spo
czynek itp. Błogosławionem i sąte czynności, które w ten 
sposób zostają jakby zamknięte pomiędzy dwoma Zdro
w a ś - M a r y a . Podobnież po przebudzeniu się, 
jako też zamykając oczy do snu, w każdej pokusie, we 
wszelkiem niebezpieczeństwie, w poruszeniach gniewu, 
w każdym podobnym razie, zawsze pocichu odmówić 
Z d r o w a ś - M a r y a . 

Miły czytelniku mój, pójdź w tćm za moją radą, 
a obaczysz jak wielki odniesiesz ztąd pożytek. Uwa
żaj przy tern, że za każde odmówienie Z d r o w a ś -
Marya , dostępuje się trzydziestu dni odpustu 2). Ojciec 
Auriemma 2) pisze, że przenajświętsza Panna przyrzekła 
świętej Matyldzie śmierć szczęśliwa, jeśli codziennie 
odmawiać będzie trzy Z d r o w a ś - M a r y a na cześć 
Jej potęgi, mądrości i dobroci. Prócz tego, raczyła 
objawić błogosławionej Joannie księżniczce Francu-
zkiej, że najmilej przez Nią przyjmowaną modlitwą jest 
Z d r o w a ś - M a r y a , a zwłaszcza dziesięć razy od-

1) Viva. App. lud. c. ulti.—2) Aff. p. 2. r. 15. 
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mówione, na uczczenie Jćj dziesięciu cnót. Obacz co 
do tego w dziele Maraczego (Maracci) wyszczególnienie 
wielkiej liczby odpustów, przywiązanych do tych dzie
sięciu Z d r o w a ś - M a r y a J). 

II. 

0 N o w e n n a c h , 
Słudzy Maryi, pilnie i gorliwie starają się odbywać 

N o w e n n y , to jest pewne nabożeństwo dziewięcio
dniowe, przed każdą z Jej uroczystości, a za to prze
najświętsza Panna wielką im łaskawością odpłaca, 
obdarzając ich łaskami bez liczby i szczególnymi Swo
imi względami. Razu pewnego, święta Gertruda ujrzała 
pod płaszczem Maryi liczne grono dusz, na które prze
najświętsza Królowa spoglądała z wielką dobrotliwo
ścią, i było jej powiedziano, że są to te dusze, które 
pobożnemi ćwiczeniami, przygotowały się do uroczy
stości Wniebowzięcia 3). 

Ćwiczenia, do odbywania podczas takich dziewięcio
dniowych nabożeństw, są następujące: 

1) Odprawiać modlitwę myślną rano i wieczór, z na
wiedzeniem przenajświętszego Sakramentu i odmówie
niem dziesięciu O j c z e n a s z i tyleż Z d r o w a ś 
i C h w a ł a i t . d . 

2) Odbyć trzy razy nawiedziny Maryi przy jako
wym Jej wizerunku, dziękując Panu Bogu za łaski 
jakie z Jego dobroci otrzymała, za każdą rażą pro
sząc Jej Samej o jakową łaskę w szczególności; i przy 
jednćm z tych nawiedzin, odmówić odpowiednie do 
uroczystości jaka nadchodzi, jedną z modlitw znajdu-

1) Her. Mar. c. 9. § 9.-3) Insin. 1. 4. c. 50. 
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jących się w niniejszem dziele, przy końcu każdej 
z nauk na uroczystości Matki Bożej. 

3) Czynić częste akty miłości Jezusa i Maryi, na 
przykład przynajmniej sto albo piędziesiąt dziennie; 
gdyż niczem nie możemy bardziej przypodobać się tej 
najmiłościwszej Matce, jak miłowaniem Jej boskiego 
Syna; Sama bowiem powiedziała świętej Brygidzie: 
„Jeśli pragniesz przywiązać Mnie do siebie, miłuj 
Syna Mojego Jezusa." 

4) Codziennie poczytać przez kwadrans, jakie dzieło 
pobudzające do wielbienia Maryi. 

5) Zadawać sobie jakowe umartwienia zewnętrzne, 
jak naprzykład: noszenie włosiennicy, biczowanie się 
i tym podobnie; albo zachowując post, lub powstrzy
mując sie przy obiedzie, chociaż w części, czy to od 
owoców czy od innych potraw więcej do smaku przy
padających, a biorąc w usta coś mocno gorzkiego; 
a potem, w samą wigilią uroczystości, susząc o chle
bie i wodzie. Wszakże, żadnej z tych pokut nie należy 
czynić, bez zezwolenia przewodnika duchownego. Lecz 
najwłaściwszemi umartwieniami na porę takich No
wenn, są umartwienia wewnętrzne, a mianowicie: 
powstrzymywanie się od patrzenia na coś albo słu
chania czegoś, jedynie z ciekawości; odosobnienie 
się o ile to komu możliwe, zachowanie milczenia, 
ćwiczenie się w uległości i posłuszeństwie, nie odpo
wiadanie porywczo, znoszenie przeciwności, i. t. p . , 
co wszystko dopełniać można bez obawy rozbudzenia 
w sobie próżności, co się przydarza przy umartwie
niach zewnętrznych, a z większą zasługą; i na to 
wszystko, upoważnienie przewodnika duchownego nie 
jest potrzebne. Ćwiczeniem zaś najpożyteczniejszym 
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będzie, postanowienie które uczynić wypada na po
czątku Nowenny, poprawienia się z tej wady, której 
najbardziej podlegamy; a ztąd przy każdem nawie
dzeniu powyżej doradzanem, należy obżałowywać da
wne upadki, ponawiając postanowienie nie dopusz
czania się ich nadal, i wzywając do tego pomocy 
Maryi. Hołdem najmilszym Jej sercu, jest naśladowa
nie Jej cnót; wypada przeto prócz tego, przy każdej 
Nowennie, zamierzyć to sobie, obierając taką cnotę 
która w ściślejszym jest związku z tajemnicą do któ- . 
rej się Nowenna odprawia, naprzykład: przed uroczy
stością N i e p o k a l a n e g o - P o c z ę c i a , czystość 
intencyi; N a r o d z e n i a , odnowienie na duchu i roz
poczęcie już odtąd życia nieoziębłego; O f i a r o w a 
n i a , złożenie w ofierze tego do czego jest się szcze
gólnie przywiązanym; Z w i a s t o w a l i i a, pokora 
z chętnem znoszeniem upokorzeń; N a w i e d z e n i a , 
miłość bliźniego, już to przez dawanie jałmużny, już 
to przynajmniej przez modlenie się za grzeszników; 
O c z y s z c z e n i a , posłuszeństwo względem zwierz
chników; nakoniec W n i e b o w z i ę c i a , oderwanie 
serca od wszystkiego co ziemskie, w intenc}ri przy
gotowania się na śmierć, tak sio zachowując jak gdyby 
każdy dzień miał być ostatnim życia. Tym sposobem 
odprawiane Nowenny wielce będą pożytecznemi. 

6) Prócz Komunii w sam dzień uroczystości, wy
pada prosić przewodnika duchownego, aby Jej do
zwolił kilka razy podczas Nowenny. Ojciec Segneri 
mawiał, że nie możemy zdobyć sie na lepsze ucz
czenie Maryi, jak gdy jednoczymy się z Panem Je
zusem. Sama Matka Boża objawiła pewnej świątobli-
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wćj duszy, jak o tćm pisze ojciec Kraset (Crasset) '), 
że żadna inna z naszej strony ofiara nie jest Jej mil
szą, nad świętą Komunią; gdyż Pan Jezus przez nią 
właśnie, zastosowuje do duszy która Go przyjmuje 
pożytki Męki Swojej. To też zdaje się, że przenajświę
tsza Panna wymaga najbardziej po sługach Swoich, 
żeby przystępowali do Komunii, jak ich Sama wzy
wa do tego przez te słowa: Pójdźcie i pozywajcie 
chleba mojego i pijcie wino, którem wam rozhoo-
rzyła 2). 

7) Nakoniec, w sam dzień uroczystości, po przy
stąpieniu do Stołu Pańskiego, należy zaofiarować się 
na służbę Boga naszego Eodzicielki, i prosie; Ją o dar 
tej cnoty którą głównie mieliśmy na celu podczas 
Nowenny, albo o inną jaką łaskę w szczególności, 
Dobrzeby nawet było, wybrać sobie w każdym roku 
z pomiędzy uroczystości przenajświętszej Panny, tę 
do której czujemy w sobie najwięcej nabożeństwa 
i pociągu, w dniu tym uczynić szczególne przygoto
wanie do zaofiarowania się na nowo i w sposób wy
łączny na Jej służbę, uznając Ją naszą Władczynią, 
Obronicielką i Matką. Będziemy Ją wtedy przepra
szać, żeśmy Jej niedbale służyli w roku ubiegłym, 
a przyrzeczemy większą wierność na rok nadchodzący. 
W końcu prosić Ją nie omieszkamy, aby nas za sługi 
Swe przejąć raczyła i wyjednała nam śmierć szczę
śliwą. 

1) Ver. Deip. 2. tr. 6.-2) Przyp. 9. 5, 
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III. 
0 Eóżańcu i innych modlitwach do Matki 

Bożej. 
"Wiadomo, że Nabożeństwo Różańcowe, objawione 

zostało świętemu Dominikowi przez Samąprzenajświę-
tszą Pannę. Razu pewnego, gdy ten Święty w wielkim 
smutku pogrążony, uskarżał się przed Maryą na ka-
cerzy Albigenzów, którzy w owych czasach wielkie 
szkody wyrządzali Kościołowi, rzekła Ona do niego: 
„Ziemia ta poty będzie niepłodną, aż na nią deszcz 
spadnie/' Święty Dominik zrozumiał, że ziemią nie
płodną byli kacerze o których mowa, a onym deszczem 
nabożeństwo Eóżańcowe; które powinien rozpowsze- • 
chniać. Jokoż, począł na kazaniach głosić wszędzie 
to nabożeństwo,] wzięli się do niego wszyscy katolicy, 
tak dalece, że po dziś dzień, nie masz nabożeństwa bar
dziej upowszechnionego pomiędzy wiernymi wszelkiego 
stanu, jak nabożeństwo Różańcowe. Go też nie napo-
wymyślali na nie późniejsi kacerze, Luter, Kalwin 
i inni, aby od niego odstreczyć! Lecz któż nie wie, 
jak wielkie pożytki świat cały odniósł, z tego pobo
żnego ćwiczenia: iluż to przez nie wyzwolonych zo
stało od grzechu! iluż zawdzięcza mu wejście na drogę 
świątobliwości! iluż temu winno śmierć szczęśliwą 
i teraz zażywanie chwały wiekuistej! Warto poczytać 
co o tern w wielu książkach piszą, lecz dość nam już 
i na tern, że jest to nabożeństwo zatwierdzone przez 
Kościół, i że Ojcowie święci Papieże, obdarzyli je 
wielkiemi odpustami *). Pamiętać jednak należy, że 

1) Tu święty Autor wylicza oflpusta jakie do jego czasów do na
bożeństwa Różańcowego przywiązane były. Lecz że póinićj przy-
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wiele zawisło na dobrom odmawianiu Eóźaiica; prze
najświętsza Panna powiedziała razu pewnego błogo
sławionej Eulalii, że pięć dziesiątków Pozdrowień Aniel
skich, odmówionych zwolna i pobożnie, milszemi Jej 
są, aniżeli piętnaście pośpiesznie i mniej uważnie 1). 
Dobrzeby przeto było odmawiać Różaniec klęczący, 
i przed wizerunkiem przenajświętszej Panny, a na 
początku każdego dziesiątka czynić akt miłości Jezusa 
i Maryi, prosząc Ich o jakową łaskę. Wiedzieć także 
trzeba, że lepiej odmawiać Różaniec wspólnie z dru
gimi jak samemu. 

Co do pacierzy kościelnych o przenajświętszej* Pan
nie zwanych M a ł e o f i c i u m , a ułożonych, jak mó
wią, przez świętego Piotra Damiana, Papież Urban II 
udzielił wielkie odpusta dla wiernych, którzy je od
mawiają, a Matka Boża kilka razy okazała jak miłem 
jest dla Niej to nabożeństwo, o cze'm dowiedzieć się 
można z dzieła ojca Auriemmy 2). 

Bardzo lubi także Litanie, zwane L o r c t a ń s k i e m i , 
do których podobnież przywiązane są odpusty, a ta
kże hymn W i t a j g w i a z d o m o r z a , który świę
tej Brygidzie kazała codziennie odmawiać 3), a jeszcze 
bardziej Swoją własną pieśń: WieTbij duszo Moja Patia, 
gdyż odmawiając takową, wielbimy Ją temiż słowy 
któremi Sama wielbiła Boga. 

było takowych jeszcze więcej, wiec tego nie wyszczególniamy, od
syłając czytelnika do dzidek wyłącznie o Różańcu albo w ogólno
ści o odpustach traktujących.—l)Men. Cist. 11 rnaii—2) Aff. p. 1. c.8. 
3) Rev. extr. c. 8. 

5G3 

IV. 
0 p o ś c i e . 

"Wielu ze sług Maryi ma zwyczaj ofiarowania na cześć 
Jej, ścisłego postu o chlebie i wodzie, w każdą sobotę 
i wigilie Jej uroczystości. 

Wiadomo że Sobota jest dniem poświeconym przez 
Kościół na cześć przenajświętszej Panny, gdyż w dniu 
tym, powiada święty Bernard, wytrwała Ona nieza
chwianie w wierze, po śmierci Swego Syna v). Ztąd 
słudzy tej wielkiej Królowej, nie omieszkują skhidać 
Jej w dniu tym jakowego hołdu szczególnego., zwłaszcza 
susząc o chlebie i wodzie, według zwyczaju jaki miał 
święty Karol "Boromcusz, kardynał Tolet 2), i tylu 
innych. Nitard biskup Eambergski i Józef Arriaga 
Towarzystwa Jezusowego, w soboty żadnego zgoła 
nie brali posiłku. 

Można się dowiedzieć z dzieła ojca Auriemmy 3), 
jak szczególnemi laskami Matka IJoża raczyła obda
rzać tych, którzy Jej ten rodzaj hołdu składali. Tu 
wspomniemy tylko o wieikiem miłosierdziu, jakie spot
kało pewnego herszta rozbójników, który w nagrodę 
za ten rodzaj nobożeństwa, dostąpił tego że nawet 
pozostał przy życiu po ścięciu mu głowy. Nieszczęsny 
ten człowiek miał na sumieniu ciężkie grzech}', a przeto 
mógł jeszcze wyspowiadać się przed śmiercią; poczem 
oświadczył że przenajświętsza ranna 'zachowała go 
przy życiu, przez wzgląd że suszył na Jej cześć So
boty, i to opowiedziawszy zaraz skonał. 

Kto więc pragnie Maryi okazać szczególne swoje 
do Niej nabożeństwo, niech nie poczytuje za coś 

1) Lii), dc pass. c. &.—2) A także i sw. Alfons.—3) Aff. p. c. 17. 
30* 
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zbytecznego suszenie na Jej cześć Sobót, a zwłaszcza 
jeśli wie że już zasłużył na piekło. Co do mnie, 
utrzymuję że kto to zachowuje, trudno żeby został 
potępionym; nie chce przez to powiedzieć że jeśli go 
śmierć zaskoczy w stanie grzechu śmiertelnego, prze
najświętsza Panna uczyni cud aby go zbawić, jak to 
miało miejsce z onym rozbójnikiem o którym dopiero 
co wspomnieliśmy; są to bowiem nadzwyczajne wysi
lenia miłosierdzia Bożego rzadko się zdarzające, i na 
których opierać nadzieję swego zbawienia byłoby sza
leństwem; lecz mówię że kto ten rodzaj hołdu składać 
będzie Matce Bożej, łatwo otrzyma przez Nią wytrwa
łość w stanie łaski i śmierć szczęśliwą. Wszyscy człon
kowie naszego pokornego Zgromadzenia, a przynaj
mniej ci którym to możliwe, suszą soboty o chlebie 
i wodzie na cześć Maryi; a mówię którym to możli
we, aby ci miły czytelniku dać do zrozumienia, że 
jeśli zdrowie nie pozwala ci zachowywać post takowy 
w całej jego ścisłości, przynajmniej poprzestawaj 
w dniu tym na jednej potrawie, albo powstrzymaj sio 
od jedzenia owoców, lub innego posiłku bardziej ci 
do smaku przypadającego. Potrzeba także przydawać 
w sobotę jakie szczególne nabożeństwo do przenaj
świętszej Panny, przystępować do Stołu Pańskiego, 
albo przynajmniej wysłuchać Mszy świętej, nawiedzić 
jaki wizerunek Maryi, przywdziać włosiennicę itp. 
Lecz przedewszystkiem wAvigilie siedmiu głównych uro
czystości Maryi, pobożni słudzy starać się będą za
ofiarować Jej ten post o chlebie i wodzie, albo uczcić 
Ją w inny jaki sposób, starając się uczynić w tym 
celu co tylko będzie w ich możności-
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V. 
■ Nawiedzanie Wizerunków Maryi Panny. 

Ojciec Segneri powiada !), że szatan dla poweto
wania sobie szkód jakie poniósł wskutek wytępienia 
pogaństwa, nic lepszego wymyśleć nie ruógł, jak po
budzenie kacerzy do prześladowania tych, którzy świę
tym wizerunkom cześć oddają. Lecz Kościół tak da
lece stawał w obronie czci tego rodzaju, że za świętą 
tę sprawę Męczennicy krew wylali, a Matka Boża 
okazała nawet przez cuda, jak dalece łaskawie przyj
mować raczy cześć oddawaną Jej wizerunkom i na
wiedzanie takowych. 

Świętemu Janowi Damasceńskiemu ucięto rękę za 
to, że piórem bronił wizerunki Maryi; lecz przenaj
świętsza ta Pani cudownie mu ją przywróciła. Pisze 
Ojciec Spinclli ^), że w Carogrodzic, w każdy Piątek, 
po nieszporach, zasłona znajdująca się przed obrazem 
Maryi, sama się roztwierała i podobnież sama się 
zamykała po nieszporach w Sobotę. Kazu pewnego, 
święty Jan Boży, ujrzał podobnież otwierającą się 
samą przez się zasłonę umieszczoną przed posągiem 
przenajświętszej Panny. Zakrystyan widząc posąg od
słoniętym, wziął świętego Jana za złodzieja, i chciał 
go uogą uderzyć, lecz w tejże chwili paraliż odjął mu 
władzę w nodze. •"*), 

To też słudzy Maryi mają zwyczaj często nawiedzać, 
a z wielką pobożnością, Jej wizerunki i kościoły na 
Jej cześć wystawione. Są to, powiada święty Jan 

1) Div. di M. p . 2. c. 3. — 2) M. Lłeip. c. 29. u. 17.— 3) Roli. 9. 
mart. V. I . 
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Damasceński, prawdziwie Miasta ucieczki ]), w których 
uchodzimy przed pokusami i przed karami na które 
za grzechy nasze zasłużyliśmy. Święty Henryk cesarz, 
przybywając do jakowego miasta, najprzód nawiedzał 
jeden z kościołów poświeconych przenajświętszej Pan
nie. Ojciec Tomasz Sanchez, ile razy wychodził na 
miasto, zawsze przed powrotem do domu, nawiedzał 
jeden z kościołów Maryi. 

Kie leńmy się przeto nawiedzać codziennie naszą 
Królowę w jakim kościele lub kaplicy, albo pr/y Jej 
wizerunku we własnem naszem mieszkaniu znajdującym 
się; dlatego dobrzehy było mieć w tym celu, w miejscu 
najbardziej odosobuionem. mały ołtarzyk z obrazem 
Maryi, starając się go przystrajać w kwiaty, świece 
lub lampki, i przed którym odmawiałoby się Litanie, 
Eóżaniec i t. d. Napisałem dziełko ośm razy już 
przedrukowane, służące do nawiedzań przenajświętszego 
Sakramentu i przenajświętszej Panny. Pobożny sługa 
Maryi, gdyby mu to było możliwem, powinien by sta
rać się także o świetniejszy jak zwykle obchód której 
% Jej uroczystości, w jakim kościele lub kaplicy, ofia
rując naprzykład koszta potrzebne na to aby tę uro
czystość poprzedzono Nowenną, z wystawieniem prze
najświętszego Sakramentu, a nawet z kazaniami. 

Lecz sądzę że nie bez pożytku będzie, przytoczyć 
tu zdarzenie opowiedziane przez ojca Spineli ego 2). 
W roku 1611 w wigilią Zesłania Ducha-Świętego, 
wiele zgromadziło się ludzi do słynącego cudami ko
ścioła przenajświętszej Maryi Panny, na tak nazwanej 
Dziewiczej-górze, blisko Neapolu; gdy zbiegowisko to 
znieważyło uroczystość tańcami, pijatyką i wszete-

1) Exad. 21. 3.-2) Fr. de Esempl. n. 62. 
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cznościami, nagle wybuchł pożar w jednym z domów 
drewnianych gdzie właśnie zgorszenie to miało miej
sce, i W przeciągu półtory godziny wszystko spłonęło, 
a przeszło czterysta osób w gruzach i popiołach śmierć 
znalazło. Pięcioro tylko uszło śmierci, i zeznało pod 
przysięgą, że widzieli jak Sama Matka Boża, dwoma 
zapalonemi pochodniami podpalała ten budynek. Dla
tego najusilniej jak mogę upraszam sługi Maryi, 
aby i sami w takiego rodzaju zbiegowiskach nie brali 
udziału, i drugich od tego odwodzili; gdyż podobne 
na pozór tylko pobożno pielgrzymki, nie wychodzą 
wcale na cześć Maryi, lecz na wielki pożytek piekłu. 
Kto pragnie z prawdziwego nabożeństwa nawiedzać 
święte przybytki, powinien to czynić w towarzystwie 
osób w tymże duchu pielgrzymki odprawiających, albo 
obrać sobie poro, kiedy podobnych, jak te o których 
nadmieniliśmy, nie ma tam zbiegowisk. 

* 

VI. 

0 Szkaplerzu. 
Jak dla osób wyższego stanu, byłoby czemciś uwła

czającym, gdyby nie mieli dworzan noszących ich 
właściwe barwy, tak i przenajświętsza Panna raczy 
najłaskawiej dozwalać, aby Jej słudzy nosili Szka-
plerz, jako znak że się Jej poświęcili na służbę i że 
należą do liczby Jej domowników. Tegocześni kace-
rze, według swego zwyczaju, szydzą z takowego na
bożeństwa , lecz Kościół święty je potwierdził wielką 
liczbą wydanych o tern Buł Papiezkich i nadanymi 
odpustami. 



568 
Ojciec Kraset l) i Lezanna2), w dziełach swoich 

o Szkaplerzu Kannelitańskim, piszą, że około roku 1251 
przenajświętsza Panna objawiła się świętemu Szymo
nowi Stoch, rodem Anglikowi, i podając mu Swój Szka-
plerz, powiedziała że którzy go nosić będą, zacho
wani zostaną od potępienia wiecznego. Prócz tego 
ojciec Kraset nadmienia, że Matka Boża okazawszy 
się razu pewnego Papieżowi Janowi XXII, poleciła 
mu aby podał do wiadomości noszących Szkaplerz, że 
wyzwolonymi zostaną z czyśćca w pierwszą Sobotę 
po śmierci, i to nawet ogłosił tenże Papież w Bulli 
swojej zwanej S a b a t y ń s k ą od łacińskiego wyrazu 
Sabatum, sobota, a która-to Bulla zatwierdzoną pó
źniej została przez Aleksandra V, Klemensa VII i in
nych Papieży, jak-to widzieć można w dziele wyżej 
wymienionego ojca Kraseta. Zaś już na innem miej
scu powiedzieliśmy, że Paweł Y, powtarzając to samo 
i jakby wykładając Bulle swoich poprzedników, prze
pisuje warunki dopełniać się mające dla pozyskania 
tych odpustów do Szkaplerza przywiązanych; a tymi 
warunkami są: zachować czystość właściwą stanowi 
w jakim się kto znajduje, i odmawiać pacierze ko
ścielne o przenajświętszej Pannie zwane Officium par-
vum, aktoby nie mógł tych pacierzy odmawiać, prócz 
zwykłych postów kościelnych, powstrzymać się ma 
od mięsnych pokarmów w Środy i Soboty. 

Odpusty przywiązane do Szkaplerza Karmelitań-
skiego, jako też do Szkaplerza Siedmiu Boleści Maryi 
i Matki Bożej odkupienia, to jest Szkaplerza Trynitar-
skiego, a zwłaszcza Niepokalanego Poczęcia, są nieprze
liczone, codzienne, cząstkowe i zupełne, na ciąg całego 

1) Ver. dev. p. 2. tr. 6.-2) Mar. Eatr. c. 5. 
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życia i na godzinę śmierci. Co do mnie, noszę wszy
stkie te Szkaplerze. Wiedzieć szczególnie potrzeba, że 
do Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia, prócz wielu 
odpustów właściwych temu Szkaplerzowi, przywiązane 
są w s z y s t k i e o d p u s t y nadane jakiemubądź 
zakonowi, jakiemubądź świętemu miejscu, i jakiejkol
wiek osobie; a mianowicie gdy się odmawia sześć 
Ojcze nasz i tyleż Zdrowaś i Chwała, na cześć Trój
cy przenajświętszej i Maryi niepokalanej, i za zwykłe 
potrzeby Kościoła, dostępuje się wszystkich odpustów 
Stacyj Ezymskich, Porciunkuji, Jerozolimskich i świę
tego Jakóba z Kompostelli, to jest wielo odpustów 
zupełnych, nie mówiąc o odpustach cząstkowych, 
których się pozyskuje bez liczby. 

VII. 

0 Bractwach. 
Niektórzy przyganiają Bractwom, utrzymując że 

się one stają niekiedy powodem niesnasek pomiędzy 
osobami do nich należącorni, i że wiele osób wstępuje 
do tego rodzaju stowarzyszeń dla względów ludzkich. 
Lecz jak nie sposób przecież przyganiać temu że są 
kościoły i że w nich sprawują sio Sakramenta święte, 
a przeganiać dla pozornego powodu że wielu tego na
dużywa, tak podobnież nie można dla tejże przyczy
ny powstawać na bractwa. Ojcowie Święci Papieże 
nietylko takowych nie naganiali, lecz owszem zatwier
dzali je z wielkiemi powchałami i pozbogocali odpu
stami. Święty Franciszek Salezy *), bardzo gorliwie 
nakłaniał wiernych aby do nich należeli. A ileż sta-

1) In. r. rod. p. c. 15. 
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rań dokładał święty Karol Beromeusz aby je zakła
dać' i rozpowszechniać! W uchwałach jednego ze swo
ich Soborów dyecezyalnych tak się wyraża: „Spowie
dnik niech jak najusilniej doradza swoim penitentom, 
aby się zapisali do jakiego Bractwa." I słusznie, 
gdyż Bractwa, zwłaszcza Bractwa przenajświętszej 
Panny, są to jakby A r k i N o e g o , w których bie
dni światowcy znajdują schronienie od potopu pokus 
i grzechów, któremi świat zalany. Odbywając często 
Missye, osobiście przekonaliśmy się o pożyteczności 
Bractw; w ogólności mówiąc, w jednym człowieku 
nienależącym do żadnego Bractwa, więcej znajdzie 
się grzechów, jak w dwudziestu będących członkami 
jakowego pobożnego stowarzyszenia. Można powie
dzieć, że Bractwo jest ona W i e ż ą D a w i d o w ą 
o której powiada Pismo święte: Tysiąc tarcz zaioie-
szonych na Nićj, wszelka zbroja mocarzów *), co wy
obraża wielkie pożytki jakie sprawują Bractwa. Jakoż, 
znachodzi się w nich w istocie wiele obronnych środ
ków przeciw piekłu, i sposobów zachowania się w sta
nie łaski Bożej; na co niełatwo zdobywają się osoby 
świeckie, do Bractwa żadnego nienależące. 

Oto są te zbawienne środki: 
1. Jednym ze środków unikania grzechów i dostą

pienia zbawienia, jest żywa pamięć na prawdy wie
czne: Pamiętaj na ostateczne rzeczy twoje, a na zvieki 
nie zgrzeszysz2). I gdy niestety tak wielu się gubi, 
właśnie to dlatego, że o tem nie pamiętają: Spusto
szeniem spustoszona jest wszystka ziemia, bo nie masz 
ktoby rozważał w sercu 3). Lecz ci którzy uczęszczają 
na wspólne ćwiczenia Brackie, nie tracą z pamięci 

1) Pies. 44.-2) Ekli. r. 40.—3) Jer . 12. 11. 
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tych wielkich prawd» bo im takowe przypominają 
już to rozmyślania odbywane, już czytania, już nauki 
których słuchają; niebieski Pasterz znajduje się wtedy 
wśród nich, i głos Swój daje im słyszeć: Owce Moje 
słuchają głosn Mojego *). 

2. Aby dostąpić zbawienia, trzeba się polecać Bog*u: 
Proście a otrzymacie 2). Owóż, w Bractwach to wła
śnie ciągle sin togo dopełnia. a Pan Bóg wysłuchuje 
nas z większą łaskawością, gdyż Sam oświadczył, że 
najchętniej udziela łask Swoich wskutek modlitw za
noszonych wspólnie: Jeśli z was dwóch zgodzi sir na 
ziemi o jaka rzecz o którnby ^yros/7/, stanie sie im od 
Ojca mojego3). Które to słowa rozbierając święty 
Ambroży, czyni uwagę, że wielu słabych na duchu, 
gdy w zbawiennym celu zgromadzą się razem, stają 
się silnymi, i nie sposób jest aby modlitwy licznego 
grona wiernych, nie zostały wysłuckaneini 4). 

3. Należąc do Bractwa, skłonniejszym się jest do 
uczęszczania do świętych Sakramentów, już to z mocy 
ustaw, już wskutek przykładu jaki nam dają bracia; 
a przez to także dostępuje się łatwiej wytrwałości 
w łasce Bożej, gdyż święty Sobór Trydencki oświad
czył, że Komunia jest Antidotum, to jest zabezpiecze
niom, przez które oczyszczeni zostajemy z pr/owinien 
powszednich i obwarowani przeciw grzechom śmier
telnym *>). 

4. Prócz tego w Bractwach ćwiczą się należący 
do nich w umartwieniach, w pokorze, w uczynkach 
miłosiernych względem braci chorych i względem 
ubogich. Byłoby także pożytecznem, aby w nich po-

1) Jan. 10. 27. — 2) Jaif. 1C. 42.-3) Mat. 18. łC— 4) In Rom. 15. 
5) Sess. 13. c. 1. 
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zawiązywano, na cześć Matki Bożej, S towarzyszen ia 
wyborowe; a złożone z braci i sióstr najgorliwszych. 
Wyszczególnię tu w krótkości ćwiczenia jakie się 
zwykle dopełniają w takich stowarzyszeniach: 1. Od
bywa się pół godziny czytania duchownego. 2. Od
mawiają sie nieszpory i Kompleta o Duchu-Świętym. 
3, Litania do przcnajświęts7ej Panny, a niektórzy 
z braci na io wyznaczeni zadają sobie wtedy jakowe 
umartwienie, jak naprzykład biorąc duży krzyż na 
ramiona, albo zadają sobie inną pokut?. 4. Odprawia 
sie półgodzinna modlitwa mj-ślna, o Moce Pańskiej, 
5. Każdy oskarża się z jirzekroczeń ustawy, i otrzy
muje pokutę od Dyrektora. G. Jeden z braci wyzna
czony na to, czyta sprawozdanie tygodniowa z odby
tych pokutnych umartwień i uczynków miłosiernych, 
poczem zapowiadają się Nowenny nadchodzące i t. d. 
7. Nakoniec zadają sobie wszyscy biczowanie, przez 
czas jednego psalmu Miserere, Zmiłuj sie, i Antyfony 
W i t a j K r ó l o w o , i każdy całuje nogi Pana Je
zusa ukrzyżowanego, umieszczonego na skabelonie 
ołtarza. Co do ustaw, uto jest co bracia po win niby 
zachowywać: 1. Codzień pół godziny modlitwy myśl-
nej; nawiedzanie przenajświętszego Sakramentu i Matki 
Bożej, rachunek sumienia wieczór; czytanie duchowne, 
polecanie Bogu dusz czyscow3'ch i grzeszników. 2. Stro
nienie od zabaw światowych. 3. Częsta Komunia, 
i niektóre umartwienia ciała, jak naprzykład nosze
nie łańcuszka, biczowanie się itp. 4. Gdy który z na
leżących zapada w chorobę, inni nawiedzać go, będą 
obowiązani. Lecz wróćmy do rzeczy. 

5. Powiedzieliśmy już jak dalece pożytecznem jest 
dla zbawienia, nabożeństwo do Matki Bożej, a gdzież 
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lepiej się Jej służy jak w Bractwach? Ileż tam pa
cierzy na Jej cześć odmawianych, ile próśb do Niej 
zanoszonych! Tam zaciągamy się w Jej służbę, obie
rając Ją sobie w sposób szczególny za Panią i Matkę; 
wpisani zostajemy w liczbę dzieci Maryi, a ztąd jako 
słudzy i dzieci tej Królowej miłosierdzia, nabywamy 
szczególnego prawa do Jej opieki, wskutek czego 
wspiera nas Ona i ratuje w sposób wyjątkowy, za 
życia i przy śmierci. Kto więc należy do Bractwa 
Maryi, może powiedzieć że dostąpił wszelkiego dobra 
wstępując do niego: Przyszhj mi pospołu z Nici, wszel
kie dobra *). 

Każdy przeto wstępujący do Bractwa, powinien 
mieć dwie rzeczy na celu; najprzód czynić to dla 
świętych pobudek, to jest jedynie dla lepszego słu
żenia Bogu i Jego Matce przenajświętszej i zbawie
nia duszy; powtóre, postanowić sobie wierne uczę
szczanie na zgromadzenia brackie w dnie na to wyzna
czone, nie opuszczając tego dla spraw doczesnych, 
gdyż tam idzie sie dla załatwienia sprawy najważniej
szej jaką kto mieć może na świecie, bo sprawy zba
wienia. Starać sie przy tern należy, przyciągnąć do 
bractwa kogo tjiko można będzie, a zwłaszcza skłonić 
do powrotu tych którzyby z niego wystąpili. 

O! jak ciężkiemi karami dotyka Pan Bóg tych któ
rzy opuszczają Bractwo przenajświętszej Panny! 
W mies'cie Neapolu, pewien człowiek wyszedł był 
z Bractwa, a gdy go namiawiano aby do niego wró-
cił odrzekł: „ Wrócę jak mi połamią nogi i głowo ze
tną." A słowa te były prorockie: wkrótce potem, wrpadł 

1) Mądr. 7. 11. 
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on w ręce rozbójników, którzy w istocie połamali mu 
nogi i głowę ucięli '). 

I przeciwnie, bracia wierni i wytrwali, dostępują 
z łaski Maryi, obfitych nagród i wiecznych: Wszyscy 
domownicy Jej, maja po dwie suknie2). Ojciec Au-
riemraa w dziele swojem 3), wylicza szczególne łaski, 
które ta najdobrotliwsza Matka wjgednywa dla nich 
za życia i przy śmierci, ale najbardziej przy śmierci. 
Pisze ojciec Kfasset 4), że w roku 1586 pewien mło
dzieniec z Trowiru, pobierając nauki w Rzymie, będąc 
bliskim śmierci, gdy usnął przebudził się nagle i rzekł 
do swego spowiednika: „O! mój ojcze! zbawienie moje 
w wielkiem było niebezpieczeństwie; lecz mnie wyra
towała przenajświętsza Panna. Szatani oskarżali mnie 
przed trybunałem Boskim, i już mieli mnie porwać do 
piekła, kieby Królowa nasza okazała się i zawołała 
na nich: „Dokąd wiedziecie tego młodzieńca? jakież 
prawo rościcie sobie do duszy, która Mi służyła tak 
długo w mojem Bractwie?" Na te słowa szatani uszli 
i tym sposobem wyzwolony z rąk ich zostałem." Tenże 
autor opowiada także, że inny młody uczeń będący 
w szkołach w mieście Bólu we Francyi, przebywał 
podobnież ciężką walkę przy śmierci. Lecz po oduie-
sionem zwycięztwie zawołał w radośnem uniesieniu: 
„O! jak szczęśliwym jest kto służy Matce Bożej 
w którem z Bractw Jej!" I skonał pełen spokoju 
i pociechy. Ojciec Krasset przydaje w końcu, że w Ne
apolu w roku 1G05 książę Popoli znany powszechnie 
z wysokiej świątobliwości, oświadczył umierając, że 
Bractwu zawdzięczał wszelkie łaski jakie otrzymywał 

1) Sarnelli Cengr. p. 1. c. 14.—2) Przyp. 31. 21.—3) Aff. p. 2. c.4. 
4) Yer. dev. p . tr. C. pr. .**>. 
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od Boga. Potem przywoławszy syna, rzekł do niego: 
„Mój synu, proś usilnie aby cię przyjęto do Bractwa 
Matki Bożej; to mi było najdroższem w życiu, i to 
ci polecam i pragnę w spusciznie pozostawić." Więc 
ten znakomity pan i doskonały chrześcijanin, więcej 
sobie cenił szczęście należenia do Bractwa przenaj
świętszej Panny, aniżeli zaszczyt że był z rodu książąt 
Pop o li. 

VIII. 

0 jałmużnach. 
Słudzy Maryi zwykli także czynić jałmużny na 

cześć tej naszej niebieskiej Matki, a zwłaszcza w So
boty. 

Wdziele swojem podtytułem Dia log i , święty Grze
gorz 1). wspomina o pewnym szewcu nazwiskiem 
Deusdedit, który rozdawał ubogim w każdą Sobotę 
cało-tygodni o wy swój zarobek; owóż, Pan Bóg raczył 
okazać pewnej świątobliwej osobie w objawieniu, 
przepyszny pałac który przygotowywał w niebie dla 
tego sługi Maryi, a który wykończano tylko w soboty. 
Święty Gerard nigdy nie odmówił tego o co go proszono 
w imię Maryi. Toż samo czynił ojciec Marcin Guttierez 
z Towarzystwa Jezusowego; to też za to upewniał on, 
że ile razy prosił Maiyą o jakową łasko, otrzymywał 
ją niechybnie. Gdy tego sługę Matki Bożej zamordo
wali Hugenoci, okazała sie Ona wraz z kilkoma Dzie
wicami jego towarzyszom, i ci widzieli jak Dziewice 
te owinęły w całun zwłoki jego, a Marya je uniosła. 
Święty Ewrard biskup Salcburski, miał także ten 

4) L. 4. c. 36. 
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zwyczaj; i dlatego pewien świątobliwy zakonnik, 
ujrzał go w postaci małego dziecięcia na ręku Maryi 
mówiącej: „Oto mój synek Ewrard, który mi nigdy 
niczego nie odmówił." Podobne nabożeństwo miał 
Aleksander de Hales; i gdy go prosty braciszek 
z zakonu świętego ojca Franciszka, poprosił w imię 
Maryi, aby został Franciszkaninem, wyrzekł się świata 
i wstąpił do tego zakonu. 

Niech przeto słudzy przenajświętszej Panny, zdo
bywają się na dawanie na cześć Jej jałmużny chociażby 
niewielkiej codziennie, a większej w Soboty; a jeśli 
nie są w stanie czynienia tego, niech przynajmniej, 
dla miłości Maryi, dopełniają jaki inny uczynek mi
łosierdzia chrześcijańskiego, jak naprzykład usługując 
chorym, modląc się za grzeszników i dusze czyscowe 
i tp. Uczynki miłosierdzia trafiają bardzo łatwo 
i silnie przemawiają do serca Tej, która jest Matką 
miłosierdzia. 

IX. 

0 częstem uciekaniu się do Maryi Panny. 
Ze wszelkiego rodzaju hołdów jakie składać możemy 

w ofierze naszej przenajświętszej Matce, mojem zda
niem, żaden się Jej bardziej nie podoba, jak częste 
uciekanie się do Jej pośrednictwa, przez wzywanie Jej 
pomocy w każdej naszej szczególnej potrzebie, jako 
to: w wątpliwościach, kiedy czyto sami potrzebujemy 
dobrej rady, czy drugim mamy takowej udzielać; w nie
bezpieczeństwach nam grożących; w utrapieniach; 
w pokusach, a zwłaszcza w pokusach przeciw czystości. 
Wybawi nas Ona nieclrybnie, jeśli Jej wzywać bę-
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dziemy, modląc się do Niej przez odmówienie czy to 
Pod Twoja obronę, czy Zdrowaś-Marya, albo nawet 
przez samo wezwanie błogosławionego Imienia Maryi, 
całkiem wyjątkową moc posiadającego przeciw szata
nom. 

Eazu pewnego, gdy ojciec Santi Franciszkanin, 
wzywał pomocy Maryi przeciw pokusie wszetecznej, 
przenajświętsza Panna w tejże chwili stanęła przed 
nim, przyłożyła rękę do piersi jego, i uwolniła go od 
nagabaii szatańskich. 

Dobrze jest także w takich razach, cp.łować lub 
ścisnąć wręku różaniec albo szkaplerz, cz}r też popatrzeć 
na jaki wizerunek przenajświętszej Panny. 

Wiedzieć zaś trzeba, że prócz tego Papież Bene
dykt XIII nadał dwadzieścia pięć dni odpustu, za 
każde wezwanie imion Jezusa i Maryi. 

X. 

0 rozmaitych innych hołdach jakie Maryi 
oddawać możemy. 

1. Odprawiać, albo postarać się ab}r odprawiono 
Mszę świętą, lub przynajmniej słuchać jej na cześć 
przenajświętszej Panny. Nie przeczymy że przenaj
świętsza ofiara Mszy świętej, składać się powinna 
Bogu Samemu, a głównie dla wryznawania przez to 
Jego najwyższego władzetwa; lecz to nie przeszkadza, 
według orzeczenia Soboru Trydenckiego *)7 żebyśmy, 
pomimo tego, nie mogli też ofiarę składać Mu na po
dziękowanie za łaski udzielone Świętym i przenajświę
tszej Matce Jego, a to w tym celu, aby przez takowe 

1) Sess. 22. c. S. 
37 
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ich uczczenie, tern łatwiej otrzymać ich wstawienie 
się za nami do Boga. Tym sposobem boska Ofiara 
Ołtarza, idzie na ich chwałę a nasz pożytek, jak się 
to wyraża w modlitwach mszalnych: Aby im to wy
szło na chwałę, a nam na zbawienie. Takowe zaofia
rowanie Mszy świętej, jako też i trzech O j c z e n a s z 
Z d r o w a ś i C h w a ł a , na cześć Trójcy przenajświę
tszej, dla podziękowania Jej za łaski wyrządzone Ma
ryi, przyjmuje bardzo mile nasza Matka niebieska; 
gdyż nie mogąc dostatecznie podziękować Stwórcy za 
wszystkie dar}r jakimi Ją wzbogacił, bardzo Jej to jest 
miłem, gdy widzi dzieci Swoje przychodzące Jej wpo-
moc, przez połączenie swoich dziękczynień z Jej wła-
sneini.dziękczynieniami. 

2. Wielce poważać Świętych którzy bliżej połączeni 
byli z przenajświętszą Panną: jak święty Józef, święty 
Joachim, święta Anna. Eazu pewnego, Sama Matka 
Boża polecała pewnej świątobliwej osobie gorące na
bożeństwo ku świętej Annie matce Swojej. Oddawać 
także cześć wyłączną Świętym, którzy mieli do Niej 
szczególne nabożeństwo, jak świet3r Jan Ewangelista, 
święt}' Jan Chrzciciel, święty Bernard, święty Jan Da
masceński obrońca Jej wizerunków, święty Ildefons 
obrońca Jej dziewictwa i t. d., (a teraz przydać można 
i święty Alfons Liguory, najgorliwsza nabożeństwa 
do Matki Boskiej w ostatnich czasach Apostoł i Jej 
niezrównan3r miłośnik.) 

3. Poczytać codziennie parę ustępów, z jakiego 
dzieła wj^świecającego chwałę Maryi. Pobudzać wszy
stkich, a głównie sobie bliższ3rch, do nabożeństwa ku 
Matce Bożej. Eazu pewnego powiedziała Ona świętej 
Brygidzie: „Staraj się aby dziatki twoje, były i mo-
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jemi dziećmi." Modlić się w dniu każdym za zmarłych, 
którzy większe mieli nabożeństwo do Maryi. 

Przy tern, zwracać trzeba uwagę na liczne odpusty 
udzielone przez Ojców świętych Papieży, dla oddają
cych cześć Królowej niebieskiej przez inne jeszcze 
ćwiczenia pobożne; i tak: 1. Sto dni odpustu za każde 
odmówienie: „Błogosławione niech będzie święte i nie
pokalane poczęcie przenajświętszej Maryi Panny;" a po 
wyrazie niepokalane przydając i przeczyste, pozyskuje 
się prócz tego, według ojca Krasseta, inne odpusty 
dla dusz czyscowych; 2. Czterdzieści dni za Antyfonę 
W i t a j K r ó l o w o 3. Trzysta dni za L i t a n i e 
4. Dwadzieścia dni za nachylenie głowy przy wymawia
niu imion J e z u s a i M a r y i ; 5. Wielkie odpusty za 
pięć O j c z e n a s z i tyleż Z d r o w a ś , na pamiątkę 
Męki Pańskiej i Boleści Maryi1). 

Dla dogodności osób pobożnych, przytacza się tu 
inne je&zcze odpusty nadane przez Papieży za inne 
różne ćwiczenia pobożne, i tak: 1. Wielkie odpusty 
za słuchanie Mszy świętej; 2. Siedm lat i siedm 
kwadragen, za pobożne a serdeczne odmówienie Aktów 
Wiary Miłości i Nadziei, a Odpust zupełny raz na 
miesiąc, kto tego dopełnia codziennie, byle w dzień 
przez siebie obrany, wyspowiadał się, Komunią 
przyjął i pomodlił się za Kościół; Odpust zupełny dla 
czyniącego też Akta przy śmierci; 3. Odpuszczenie trze
ciej części przewinień, za odmówienie pięciu Ojcze 
n a s z i tyleż Zdrowaś, za grzeszników; 4. Odpust 
zupełny, raz na miesiąc, dla odbywających codziennie 
przez pół godziny, albo przynajmniej przez kwadrans, 
Modli twę myś lna , byle w dniu przez siebie obranym 

1) FerrarU. Ind. a. n. 7. 
37* 
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przystąpili do Sakramentów świętych i pomodlili się 
według intencyi Kościoła; 5. Trzysta dni za odmówienie 
modlitwy: „Duszo Chrystusowa zbaw mnie..." 6.Pięó 
lat i piec Kwadragen, za towarzyszenie kapłanowi 
niosącemu Wiatyk, a siedm lat i siedm kwadragen, 
jeśli się to czyni ze świecą zapaloną lub latarnią, 
a sto dni jeśli nie mogąc tego dopełnić, odmawia się 
pięć Ojcze nasz i tyleż Zdrowaś według intencyi 
Ojca świętego, 7. Dwieście dni, za uklęknięcie przed 
przenajświętszym Sakramentem. 8. Rok jeden i jedna 
hwadragena, za pocałowanie Ukrzyżonanego; 9: Trzy
dzieści dni, za nachylenie głowy na Chwała Ojcu. 
10. Piedziesiot lat dla kapłanów, którzy przed Mszą 
odmawiają Egovolo celebrare... 11. Piec lat i piec 
Icwadragen, za pocałowanie habitu zakonnego. 

Dla pozyskania tych odpustów, trzeba się usposobić 
przez akt skruchy, a o wielu innych można się do
wiedzieć z dzieła ojca Wiva J). Pomijam także wiele 
ćwiczeń pobożnych na cześć Matki Bożej odprawiać 
się mogących, jak naprzykłacl nabożeństwo o Siedmiu 
Eadościach Maryi, o Jej dwunastu przywilejach i t . d. 
o czem są książeczki powszechnie znane, a kończę temi 
pięknemi słow}r świętego Bernarda do Matki Bożej2). 

O! Niewiasto, błogosławiona między wszystkiemi * 
niewiastami! Tyś zaszczytem rodzaju ludzkiego, Zba
wieniem ludu naszego. Posiadasz zasługi nieograniczo
ne, i pełną władzę nad wszystkiemi stworzeniami. 
Tyś jest Matką Boga, Panią świata, Królową nieba ' 
Tyś rozdawczynią łask wszystkich, Ozdobą Kościoła 
świętego, Tyś Wzorem sprawiedliwych, Ucieczką Swię-

1) W reku bieżącym 1877 z polecenia O Ś. Piusa IX wysztdt 
w Rzymie: Zbiór modlitw i pobożnych uczynków, clo kturycb 
Papieże przywiązali odpusty. — 2) Pro- fest. V. M. ser. 12. 
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tych, Źródłem naszego zbawienia; Tyś Bramą niebie
ską, Weselem raju, Chwałą Boga. Oto wygłosiliśmy 
tu chwały Twoje, błagamy Cię przeto o! Matko 
dobroci! abyś, na co słabota nasza nie wystarczała, 
Ty Sama to dopełniła; abyś wybaczyła śmiałości 
naszej, przyjęła łaskawie nasze hołdy, i pobłogosła
wiła naszej pracy, zaszczepiając miłość ku Tobie we 
wszystkich sercach; byśmy miłując i czcząc boskiego 
Syna Twojego na ziemi, dostąpili szczęścia chwalenia 
Go i wielbienia na wieki w niebie. Amen. 

Z a k o ń c z e n i e , 
A teraz, miły czytelniku i bracie, a serdecznie 

przywiązane dziecię Maryi, żegnam cię mówiąc: Nie 
ustawaj wielbić i miłować z całego serca tę najdo-
brotliwszą Matkę; a oprócz tego staraj się o ile ci to 
możliwćm, przywodzić i drugich do Jej umiłowania, 
i bądź przekonanym, miej niezachwianą ufność, że 
jeśli wytrwasz do śmierci w prawdziwem nabożeń
stwie do Maryi, zbawienie twoje jest zapewnionem. 
Kończę, nie żebym już nic więcej nie miał do powie
dzenia o chwałach tej wielkiej Królowej, lecz żeby 
cię dłużej nie nudzić. To nie wiele com o tern po
wiedział, dostatecznem jest do rozbudzenia w tobie 
zamiłowania tego nieoszacowanego skarbu jakim jest 
nabożeństwo do Matki Bożej, a Ona odpłaci ci to 
sowicie, skutecznością Swojej przemożnej opieki. 
Uwzględnij więc cel dla którego wziąłem się do ni
niejszego dzieła, a którym jest nie co innego, jak 
żeby ci ułatwić drog& zbawienia i uświątobliwienia, 
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przez stanie się dzieckiem tej niebieskiej Matki, 
a dzieckiem przejętein najgorętszą ku Niej miłością. 
Jeśli zaś uznasz że książka moja przyczyniła się 
do tego chociaż w części, proszę abyś z łaski swo
jej polecił mnie Maryi, i prosił Ją dla mnie o łaskę 
o którą Ją proszę dla ciebie a tą jest: abyśmy 
się kiedyś ujrzeli w raju, razem zgromadzeni 
u stóp Jej, ze wszystkiemi Jej dziećmi najukochań-
szemi. 

Do Ciebie zaś zwracam się kończąc o! Matko Zba
wcy mojego i moja Matko Maryo przenajświętsza! 
i proszę, racz łaskawie przyjąć tę lichą pracę i pra
gnienie, jakie miałem, aby przez nią pobudzić wszy
stkich do wielbienia Cię i miłowania. Wiadomo Ci 
jak mi bardzo chodziło o to aby być w możności 
ukończenia tego dzieła, przed końcem dni moich, 
który jest już niedalekim. Teraz powiedzieć mogę, 
że umieram spokojny i zadowolony, gdyż pozostawiam 
na ziemi książkę, która nie przestanie głosić chwałę 
Twoją i pozyskiwać Ci sługi, jak to usiłowałem za
wsze czynić od chwili mojego nawrócenia, co jest 
łaską którąś mi wyjednała u Boga. O! Maryo niepo
kalana ! polecam Ci wszystkich którzy Cię miłują, 
a w szczególności tych którzy te książkę czytać będą,* 
lecz najbardziej tych którzy będą łaskawi polecać 
mnie Tobie *); obdarz ich wytrwałością, uświęć ich 
wszystkich, i spraw abyśmy kiedyś dostąpili szczę
ścia wielbienia Cię wspólnie wr niebie. O! najdroższa 
Matko moja! prawda żem biednym grzesznikiem, lecz 
pochlebiam sobie że Cię. miłuje, i spodziewam się po 

1) Tego juz nie potrzebuje autor, ale pokornie prosi o to dla sie
bie tłumacz. 
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Tobie wielkich łask, a między innemi tej, żeby umrzeć 
z sercem pełnem ku Tobie miłości; mam nadzieję że 
w uciskach konania, gdy szatan stawiać mi będzie 
przed oczy grzechy moje, pokrzepi mnie na duchu 
najprzód Męka Zbawcy mojego, a po niej Twoje po
średnictwo; a wtedy będę opuszczał to nędzne życie 
w łasce Boga, i dostąpię szczęścia miłowania Go 
i składania Ci dzięków o! moja Matko! na wieki wie
ków. Amen. Tego się spodziewam, niech się tak 
stanie. 



K O R O N K A 
0 SIEDMIU BOLEŚCIACH MATKI BOŻEJ 

(nadana odpustem). 

f Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj! 
Ĵ  Panie ku ratunkowi memu przybądź! 

O! Matko źródło miłości, 
Niech czuję moc Twej żałości, 
Dozwól z sobą mi płakać. 

PIERWSZA BOLEŚĆ. 
Matko Bolesna! ubolewam nad cierpieniem którego 

doznałaś przy przeszyciu serca Twojego pierwszym 
mieczem boleści, gdy w kościele Jerozolimskim święty 
Symeon przepowiedział ci całą mękę Zbawiciela Syna 
Twojego najdroższego, i którego odtąd w myśli Two
jej widziałaś ponoszącego wszystkie cierpienia, które 
Go czekały: ukrzyżowanego i w Twojej obecności 
konającego wśród srogich boleści i okrutnych znie
wag. O! Pani i Matko moja, przez pamięć tych gorz
kich smutków, proszę Cię i błagam, racz wyjednać 
mi łaskę, abym w każdej chwili życia mojego i w go
dzinę śmierci mojej, wyrytą miał na sercu pamięć 
męki Pana Jezusa i Twoich własnych boleści. Amen. 

Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu. 

DEUGA BOLEŚĆ. 
O! Matko źródło i t. d. jak wyżej. 

Matko bolesna! ubolewam nad cierpieniem którego 
doznałaś przy przeszyciu serca Twojego drugim mie-
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czem boleści, gdy widziałaś, iż Syn Twój najukochań
szy zaledwie przyszedł był na świat, a już okrutnego 
prześladowania doznawać począł od ludzi, dla któ
rych zbawienia zstąpił był na ziemię, gdy dla rato
wania go od śmierci, skrycie uchodzić z nim musiałaś 
w odległą krainę. Przez wszystkie cierpienia i boleści, 
jakich z Boskiem Dzieciątkiem Twojem doznałaś 
w ciągu tej długiej i utrudzającćj po bezludnych i dzi
kich okolicach podróży, jako też i w pobycie Twoim 
w Egipcie, gdzie uboga i nieznana w wielkim nie
dostatku i różnych upokorzeniach siedm lat przebyłaś, 
proszę Cię i błagam, o! Pani moja! wyjednaj mi ła
skę cierpliwego znoszenia aż do śmierci wszelkich do
legliwości życia tego, abym znosząc je w duchu po
kuty i z Twojemi boleściami je łącząc, ujść mógł 
w wieczności kar piekielnych, na które grzechami mo-
jemi tylekroć razy zasłużyłem. Amen. 

Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu. 

TEZECIA BOLEŚĆ. 
O! Matko źródło i t. d. jak wyzćj. 

Matko bolesna! ubolewam nad cierpieniem, którego 
doznałaś przy przeszyciu serca Twojego trzecim mie
czem boleści, gdy zgubiłaś Syna Twojego najdroższego, 
przez trzy dni ukrywającego się przed Tobą w ko
ściele Jerozolimskim. Nie widząc wówczas Boga swo
jego przy sobie, i nie domyślając się powodów tako
wego opuszczenia, o! Matko bolesna, noce całe spę
dziłaś na płaczu, tęskniąc za swoim skarbem jedynym 
proszę Cię i błagam, przez boleść jakiej doznałaś 
przez te trzy dni długie i pełne dla Ciebie smutku 
i goryczy, wyjednaj mi łaskę, abym nigdy grzechem 
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Boga mojego nie stracił, a za życia ciesząc się Jego 
obecnością w sercu, abym i w godzinę śmierci w Jego 
i Twoje ręce mógł ducha mojego oddać. Amen. 

Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu. 

CZWARTA BOLEŚĆ. 
O! Matko źródło miłości i t. d. jak toy&ej. 

Matko bolesna, ubolewam nad cierpieniom, którego 
doznałaś przy przeszyciu serca Twojego czwartym 
mieczem boleści, gdy ujrzałaś Syna Twojego skaza
nego na śmierć, skrępowanego powrozami i łańcu
chami, krwią zbroczonego, okrytego ranami, cier
niem ukoronowanego, upadającego pod ciężarem drze
wa krzyżowego, tłoczącego zbolałe Jego barki, wie
dzionego jak niewinny baranek na okrutną śmierć 
z miłości ku nam poniesioną. Spojrzenia wasze spot
kały się wówczas, a wzajemne na siebie oczów zwró
cenie, przeszyło serca waszo niepojętą żałością. Przez 
wielką boleść jakiej wtedy doznałaś, błagam Cię o Fani 
moja w}'jednaj mi łaskę poddania sio chętnego i zu
pełnego woli Boskiej, w chwilach gdy na mnie. krzyie 
zsyłać będzie, abym niosąc je z Jezusem i z Tobą 
aż do śmierci dźwigał je cierpliwie. Amen. 

Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Mary a i Chwała Ojcu. 

PIATA BOLEŚĆ. 
O! Matko źródło miłości i t d. jak toyiej. 

Matko bolesna! ubolewam nad cierpieniem, którego -
doznałaś przy przeszyciu serca Twojego piątym mie
czem boleści, gdy obecną będąc na górze Kalwaryi, 
patrzałaś na powolny skon ukochanego Syna Twojego 
Jezusa, konającego na krzyżu, wśród nojsroższych 
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boleści i wszelkich zniewag, a nie mogłaś w niczem 
przynieść Mu tej ulgi nawet, jakiej nie odmawiają 
skazanym na śmierć za największe zbrodnie. Proszę 
Cię i błagam przez to konanie, jakiego Matko bole
sna doznałaś, stojąc pod krzyżem i patrząc na ko
nanie Syna Twojego, i przez żałość jaką uczułaś gdy 
po raz ostatni odezwał się do Ciebie Jezus z krzyża 
swojego, polecając nas wszystkich w osobie Jana świę
tego Twojemu macierzyństwu, przez męztwo z jakiem 
zniosłaś widok Jego śmierci, gdy schyliwszy głowę 
na piersi, ducha wyzionął, proszę Cię i błagam, racz 
mi wyjednać u ukrzyżowanego Syna Twojego łaskę, 
abym żył i umierał ukrzyżowany dla świata i wszel
kich rzeczy doczesnych tak, abym przez całe życie 
ziemskie tylko dla Boga żyjąc, żył z nim w wieczności, 
i cieszył się szczęściem chwalenia Go z Tobą na wieki 

Amen. 
Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu. 

SZÓSTA BOLEŚĆ. 
O! Matko źródło i t. d. jak wyzćj. 

Matko Bolesna! ubolewam nad cierpieniem którego 
doznałaś przy przeszyciu serca Twojego szóstym mie
czem boleści; gdy widziałaś zraniono i przebite Serce 
Syna Twojego już na krzyżu umarłego, za tych wła
śnie niewdzięcznych ludzi, którzy zamęczywszy Go 
okrutnie, jeszcze nad ciałem Jego przenajświętszćm 
się pastwili. Proszę Cię i błagam, przez te boleść ja
kiej wtenczas doznałaś, racz mi wyjednać łaskę, abym 
zawsze przebywał myślą w sercu Jezusowem przebi-
tem i otwarte m dla mnie, w sercu Jego, w tym przy
bytku miłości najwyższej, w którym mieszkają wszy-
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stkie dusze szczerze miłujące Boga, i żebym tam ży
cie moje całe spędzając, o Bogu tylko i Jego miło
ści ku ludziom myślał, i Jego tylko całem sercem 
miłował. O! Paninie Tobie niepodobnego, ja zaś oto 
tylko Cię proszę. Amen. 

Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu. 

SIÓDMA BOLEŚĆ. 
O! Matko źródło i t. d. jak wykej. 

Matko Bolesna, ubolewam nad cierpieniem którego 
doznałaś przy przeszyciu Serca Twojego siódmym 
mieczem boleści, gdy trzymając na rękach Twoich 
zwłoki Syna Twojego, ujrzałaś Go już nie w całej 
świetności Jego piękności niezrównanej, jakim był 
niegdyś, gdyś go złożjtfa w żłóbku Betleemskim, lecz 
krwią zbroczonego, zlodowaciałego, okutego ranami 
odsłaniającemi w wielu miejscach do żywego kości 
same, i zawołałaś z najgłębszą boleścią: „Synu mój, 
Synu mój, o! do czegoż-to przywiodła Cię miłość 
Twoja ku ludziom!** A gdy już Ciało przenajświętsze 
grzebano, nie odstępując zwłok Syna Twojego ani 
na chwilę, szłaś za niemi, i sama własnemi rękoma 
złożyłaś je w grobie; aż nareszcie ostatnie oddając 
mu pożegnanie, razem z zwłokami Jezusa złożyłaś, 
w tymże grobie, i serce Twoje pałające miłością. Przez 
te wszystkie męczeństwa, jakie w siedmiu boleściach 
Twoich poniosłaś, Matko przenajświętsza prosię Cię 
i błagam, wyjednaj mi odpuszczenie grzechów, któ- * 
remi Boga mojego najlepszego tylekroć i tak ciężko 
obraziłem. Żałuję za nie z całego serca mojego, i sta
nowię sobie już ich odtąd za łaską Boską nie popeł
niać. O! Pani i Opiekunko moja, o! Ucieczko grze-
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szników! wspieraj mnie i dodawaj siły w chwilach 
nacierającej pokusy; nie opuszczaj mnie w godzinę 
śmierci, abym zbawiwszy duszę moją przez zasługi 
Chrystusa Pana i Twoje, wsparty Twoją opieką na 
wygnaniu tej nędznej ziemi, Jezusa i Twoją chwałę 
opiewał na wieki w niebie. Amen. 

Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i 1 Wie
rzę w Boga. 

f Módl się za nami Matko najboleśniejsza! 
Ęb Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. 

Módlmy się 
Boże! podczas którego bolesnej męki, według Sy-

meona przepowiedni, przenajsłodszą błogosławionej 
Maryi Panny, Matki Twojej duszę, miecz boleści prze
niknął; racz sprawić łaskawie, abyśmy, którzy Jej bo
leści ze czcią rozpamiętywarny, męki Twojej pożąda
nego skutku uczestnikami się stali. Który żyjesz 
i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha-Swię-
tego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. 
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