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Upraszamy o łaskawe odnowienie przedpłaty na rok 1900.

Upraszamy wszystkich P. T. Prenumeratorów, którym 
posłaliśmy większą ilość egzemplarzy książeczek do mo
dlenia Walsera o przesłanie nam należytości za te ksią
żeczki a to po 60 ct. za 1 egz. oprawny. Na żądanie 
możemy przesłać w komis większy ilość tychże ksią
żeczek.
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X . K u ź n ia r s k ie g o .
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książeczka do modlenia 
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60 ct. a. w.
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ilońci egz. tej książki Administracya opłaca porto, które się 

' nie dolicza do ceny książeczek.

Do nabycia w Administr. Eucharystyi Bruckenthal p. Uhnów
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Upraszamy najuprzejmiej P. T. Abonentów pism eu

charystycznych o odnowienie i nadesłanie przedpłaty na 

rok 1900, w celu uregulowania nakładu i zaprowadzenia 

porządku w administracyi.

Zarazem uwiadamiamy, że kazań na uroczystości 

i święta (razem 24 kazań), tom III. X. Kuźniarskiego we

dług Hounolda, rozesłaliśmy tym wszystkim, którzy do

tychczas uwiadomili, że chcą je nabyć — w razie nie

otrzymania, upraszamy o uwiadomienie.

Cena za ten tom III. kazań jest 3 korony bez 

przesyłki pocztowej, na którą dołączyć trzeba 20 hal 

względnie (poleconą) 45 halerzy.

Wszystkie 3 tomy kazań kosztują 4 złr. — 8 koron

Są do nabycia w Administracyi naszej

>Gorżkie żale« 1 egz. 5 cnt. (w większej ilości).

>Eucharystyczna Droga krzyżowa* 1 egz. 5 cnt. 

(w większej ilości).
i



»Św. Józef* 170 opowiadań o przyczynie św. Józefa.

Do nabycia w Administracyi „Eucharystyiu —  

Bruckenthal p. Uhnów.
Upraszamy wszystkich P . T. Prenumeratorów, którym 

posialiśmy większą ilość egzemplarzy książeczek do mo

dlenia Walsera o przesłanie nam należytości za te ksią

żeczki, a to po 60 ct. za 1 egz. oprawny. Na żądanie 

możemy przesłać w komis większą ilość tychże książeczek



Rok V I Maj 1900 Hr. 5.

S S . E U C H A R T 8 T Y A

Przedmiot do rozmyślania podczas adoracyi
Dla użytku Kapłanów Adoratorów.

O b o w i ą z k i  K a p ł a n a  
względem E u c h a r y s t i i : Żyć Nią.

Qui manducat me, ipse vivit propter me.

I. U w ie lb ien ie .

Słuchajmy stów Boskiego Mistrza: S>cut misit me vivens 
Pater etego vivo propter Patrem, et qui manducat me, ipse vivet 
propter me. Cudowna obietnica! nieporównana godność! Tak jak 
ja żyję przez mego Ojca, tak ściśle, tak po bożemu, żyć będzie 
we mnie ten, który mnie pożywa.

Rozważajmy, uwielbiajmy ten cudowny ideał, który urzeczy
wistnić mamy, Ojciec jest żyjący, wieczny, żyjący życiem nieskoń- 
czonem w mądrości, w mocy, w szczęściu. Tego życia w obfi
tości udziela Swemu Synowi, bo On jest Ojcem, a Jego Ojco
stwo jest tak doskonałe, źe Słowo jest Jemu równe. Sicut Pater 
habet vitam in semetipso, sic dedit et Filio habere vitam in se- 
metipso. A ten  Syn, został zesłany na ziemię. Słowo stało się Cia
łem; przyjął ciało ożywione duszą żyjącą; ale Mu udziela Swego iycia 
Bożego w takiej pełności, że Jego natura ludzka stanowi Osobę 
Syna Bożego. Ten Jezus żyje więc życiem Słowa, które jest Słowem 
Ojca. Uwielbiaj wPrzen. Eucharystyi tę głęboką tajemnicę połącze- 
czenia Boskiego: tajemnicę natury ludzkiej, która nie należy do 
siebie, ale jest zupełnie oddana Bogu: Gloriam meam non quaero 
Ta natura ludzka wyrzeka się woli ludzkiej swojej i poddaje ją 
woli Bożej. Non quaero voluntatem meam sed voluntatem Ejus 
qui misit me. Non quod ego volo, Pater, sed qnod tu. Wyrzeka 
się wszelkiej chwały: Quid me dicis bonum? Unus est bo 
nus D eu s ; wszelkiej własności. Mea doctrina non est mea, sed 
ejus qui misit m e ; wszelkiego p raw a: A meipso facio nihil, sed 
sicut docuit me Pater; ego ex meipso non sum locutus. Ocze
kuje rozkazów Ojca Swego: Filius hominis non potest a seipso 
facere quid quam nisi prius viderit Patrem facientem. Ego quod 
vidi apud Patrem meum loquor. — Jezus więc uznawał się sługą
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Swego Ojca, uważając Go bez ustanku, czcząc, chwaląc całą 
istotą. Tak jak w człowieku ciało słucha duszy, tak w Jezusie 
ciało i dusza słucha Słowa i Ojca, którzy stanowią jedno. Bóg 
kierował Jego naturą ludzką we wszystkich sprawach i poświę
cił Go sprawiedliwości Swojej.

Ale w zamian za to poddanie się doskonałe, jakaż godność 
jaka wielkość tego świętego Człowieczeństwa! Było ono prawdzi
wie ubóstwione ! Pan Bóg powiedział do Jezusa : „Tyś jest Sy
nem moim, siądź po prawicy mojej, na tronie moim. W Tobie 
upodobanie znalazłem11. W  istocie, On był Bogiem. On mógł 
powiedzieć z całą prawdą: Ego et Pater unum sumus, Qui videt 
me videt Patrem. On rozrządzał Wszechmocą Bożą. Wszystkie 
czyny Jego miały wartość nieskończoną. Mógł zbawić świat a 

Bóg, który nie mógł cierpieć, znajdował w Jezusie czyny wynagra
dzające potrzebne na nasz okup.

Jezus mógł powiedzieć: Wypełniam w ciele moim za K o
ściół dzieła, których potrzebuje Bóg, a na których Mu zbywa.

II. Dziękczynienie.
Poznaj wśród uniesienia wdzięczności i miłości, żeś także do 

tego Boskiego złączenia powołany. To połączenie spełnia się na- 
dewszystko przez Komunię Qui manducat me, et ipse vivet pro
pter me. Jak słowo posiadło Człowieczeństwo Chrystusowe, tak: 
posiędzie i was. Bez wątpienia, nie jest to połączenie Bóstwa 
to połączenie jest dwóch osób różnych, ale tak ścisłe, że Pan 
Jezus porównyna je z połączeniem Ojca ze Synem; tem połącze
niem, przez które Ojciec jest w synie, a syn w Ojcu: Tu  
pater in me et ego in t e ; tak sam o : Qui manducat meam 
carnem et bibit meum sauguinem in me manet et ego in illo.

Ojcowie Kościoła porównywają to połączenie z połączeniem 
dwóch kawałków wosku, razem stopionych; z kroplą wod y 
wpuszczonej do wina; z żelazem rzuconem w ognisko, i rozża- 
rzonem tak, że jak ogień wygląda; mówią, żeśmy niejako zmie
szani z Chrystusem: Immiscemur; że stajemy się krewnymi Jego 
ciałem i krwią, tak, że Jego własna Krew płynie w żyłach na 
szych, a Ciało Jego jest cząstką naszego ciała. W  istocie, dopo- 
kąd święte postacie w nas pozostają, posiadamy w naszem ciele 
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, które udziela naszemu ciału łaski 
czystości, uspokaja namiętności jego, rzuca zarodek zmartwych 
wstania i chwały. Ale połączenie Pana Jezusa z naszą duszą jest 
jest jeszcze doskonalszem. Qui adhaeret Domino unus spiritus 
jest. To połączenie nie jest przemijającem; Jezus mieszka w nas
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zostaje w nas zawsze: zakłada w nas mieszkanie Swoje, przyby- 
‘ tek Sw ój: nietylko On, ale i O jc iec : Ad eum veniemus et ma

nsionem apud eum faciemus Duch święty im towarzyszy, spoczy
wa w duszy uaszej, jak w duszy J ezusa. Jezus Go nam daje; bo 
wszystko, co ma Ojciec, Jego jest. On pochodzi od Jezusa i Je 
zus nam Go objawia : De meo accipiet et annuntiabit voois. Tak 
samo, jak sprawił Wcielenie, tak udziela nam nieskończonych za
sług Jezusowych. Tak spełnia się połączenie, które nam  wykła
dał Syn Boży pod figurą, mówiąc : „Jam jest winną macicą, wy 
jestes'cie latorośle. Latorośle są częścią winnego krzewu; żyją jego 
życiem, wydają owoce, ale zawdzięczają to wszystko sokom krze
wu ; oddzielone od niego usychają i przydatne są do spalenia 
T ak  samo się dzieje i z nami. My jesteśmy gałązkami, członkami 
Chrystusa. Byliśmy winną latoroślą dziką, ale zostaliśmy wszcze
pieni w prawdziwą, w Jezusa Chrystusa, który nam udzielił Swo
jej natury: divinae consortes naturae. Żyjemy Jego życiem Bo
ski em, Duch święty jest sokiem płynącem w Nim i w nas. Ł o 
dyga daje sok, a sok daje życie. K a ida  Komunia daje nam na 
nowo Ducha Jezusowego, który sprawia, że płynie w nas życie. 
Jesteśmy Chrystusami: A fructu frumenti et vini et olei multi
plicati sunt.

Wówczas to nasze czynności stają się czynnościami C hry
stusa : uczestniczą w Jego zasługach ; są to owoce samej winnej 
macicy, jakakolwiekbądź gałąź je nosi, a Ojciec poznaje tu won
ność Syna Swojego: Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni 
cui benedixit Deus. Już nie my żyjemy wówczas, ale Chrystus 
w nas. On wciela się niejako w n a s ; jest to nie sama natura 
Chrystusowa, prowadząca życie oddzielne: to my wszzyscy. Je
zus wzywa nas, abyśmy je uzupełnili. On już nie cierpi, On już 
nie zasługuje, a przecież jeszcze trzeba zadosyć uczynienia za 
grzechy świata. Do nas należy ofiarować nasze czyny i pokuty, 
ubóstwione zasługami Chrystusowemi. Adimpleo in me ea quae 
desunt passionum Christi in corpore meo pro Ecelesia.

III. Zadosyćuczynienie.
Któż mógł śmieć pragnąć takiego połączenia z Boską na

tura?  A przecież ilu to ludzi wyrzekają się tego szczęścia i prze
kładają nad nie towarzystwo szatana i męki piekielne. Ileż znów 
innych, którzy nie cenią dostatecznie tej wielkości i przez swoje 
niedbalstwo pozbawiają się niezmiernych skarbów łaski w czasie 
i chwały na całą wieczność 1
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Główną przeszkodą naszego uświątobliwienia jest miłość 
własna. W  Jezusie Chrystusie ubóstwienie było zupełne, bo tam 
nie było osobistości własnej. W  nas będzie ono tern większe, 
czem więcej potrafimy pokonać naszą własną osobistość, starego 
człowieka, człowieka cielesnego, zmysłowego, jednem słowem, 
naturalnego. Vivo jam non ego, mówi święty Paweł i dodaje: 
vivit vero in me Christus.

Jezus przychodzi, aby w nas królować. My mamy być 
sługami Jego. Nie powinniśmy więc mieć widoków własnych, nie 
szukać na ziemi nagrody, żadnej naturalnej przyjemności, żadnej 
skłonności! jak On szukał tylko chwały Ojca i zbawienia dusz 
i poświęcił się na ofiarę. My jednak bywamy zmysłowymi, leni
wymi, przyjaciółmi wygód i spoczynku. Szukamy pociechy wśród 
świata; nawet w pobożności uciech szukamy; pragniemy łask, 
ale tylko byle uniknąć czyśca i mieć wyższe miejsce w niebie, 
byle cierpieć jak najmniej. Jakież złudzenie! Czyż może dla nas 
być większa korzyść, jak wyrzeczenie się samego siebie i ofiaro
wanie się zupełne na chwałę Bożą, w połączeniu z Jezusem 
Chrystusem, to jest w cierpieniu i upokorzeniu?

Jeźli nie zdolni jesteśmy podjąć wielkiego umartwienia, m o
żemy mieć wielką pokorę i wielkie posłuszeństwo. Niech Pan J e 
zus kieruje Sam naszem życiem wewnętrznem. Trzeba czekać Jego 
natchnienia, uznawać naszą niemoc, działać tylko przez Jego łask ę
i o nią ustawicznie prosić. Jeżeli uczujemy Jego dotknięcie, trzeba 
słuchać szybko, szlachetnie. My jednak chcemy się rządzić sami, 
działać podług naszych zachcianek, gorliwości i naturalnej żywo
ści. Przedsiębierzemy sprawy, nie poradziwszy się Boga przez mo
dlitwę, nie prosząc o łaski, nie zwracając Mu hołdu, gdy nam się 
powiedzie. Gdy napotkamy trudności, zatrzymujemy się zniechę
ceni, i opuszczamy wszystko. Ileż to zmarnowanych w ten spo-- 
sób przedsięwzięć, ileż planów nie spełnionych! ile dzieł niewy
kończonych !

Powinniśmy ustawicznie uważać na obecność Pana Jezusa 
wśród nas, ofiarować Mu hołdy naszych czynów, chwalić Go, mo
dlić się do Niego, ustawicznie z Nim rozmawiać, a usłyszymy 
głos Jego. Zamiast tego, zaledwie po dziękczynienia, zapominamy
o nawiedzeniu Jego. Wszystko nam myśl o nim rozrywa, nawet 
sprawy dla Jego chwały podjęte. Nadewszystko unikać mamy 
tego, coby Mu się niepodobać mogło, lękać się mamy, by nie obra
żać przyjaciela do nas przychodzącego. Niestety ! ileż to grze
chów powszednich osłabia nasze połączenie się z Jezusem! Ach
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a cóźby to było, gdybyśmy popełnili grzech śmiertelny! Węzeł 
byłby zerwany, Jezus byłby zmuszony opuścić nasze dusze. Iluż 
z nas w prawdzie, ze świętym Pawłem powiedzieć m o że : vivit 
in me Christus!

IV. Prośba.
P anie! któż mi da, abym znalazł Ciebie samego, abym Ci 

otworzył serce moje, i cieszył się Tobą, według pragnień duszy 
mojej, aby mię nie wiązało żadne stworzenie, ale abyś Ty mówił 
do mnie sam, jak przyjaciel do przyjaciela. Proszę Cię i tego je
dynie pragnę, abym całkiem był z Tobą złączony, aby serce 
moje było wolne od wszelkiego przywiązania do stworzeń, abym 
się nauczył przez Komunię i sprawowanie tajemnic świętych ko
sztować rzeczy niebieskich i wiecznych. Panie i Boże mój, kiedyż 
będę z tobą zupełnie złączony i jakby pogrążony w Tobie, nie 
pamiętając o sobie? Tyś jest we mnie, a ja w Tobie. Udziel 
mi łaski, abym w tem zjednoczeniu mógł pozostawać wiecznie’ 
Wówczas radować się będą, gdy dusza moja z Bogiem moim 
wiecznie złączoną będzie. Racz Panie pozostać ze mną, ja zaś 
jedynie pragnę pozostać z tobą.

O r d o  M i s s ae .
u.

Eucharystia  z grec. per A nagram a: Charis tu Christu 
(łaska Chrystusa), albo: Euche Ariste  (Modlitwa najlepsza).

0  ! na cóż, Boże m ó j!
Mnie wyniosłeś tak bardzo?
1 rzekłeś: Przy mnie stój!
A  tych karć, co m ną gardzą?
— Panie 1 jam słaby twór 
Jam  jako chwiejna trzcina;
Lecz ty mnie postaw w mur,
Co się nigdy nie zgina!
Pół Dziewiętnastego wieku  
Wiernie służyłem Ci, Panie!
A teraz u jego ścieku 
Zasyłam korne błaganie :
„Niech się przed nami otwiera
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Ten Nowy Dwudziesty Wiek.
A niech się w dziejach zakończy 
Godnie Siedrniotysieczny Bieg!
Niech przyjdzie Wieków — Niedziela 
Niech Miłości błyśnie CZAS !
Gdy się Chrystus w ludzkość wciela, 
Dobry Pasterz wiedzie n a s !

Introibo ad Altare Dei. (Ps. 42)

Przeżegnawszy się znakiem Krzyża św. rozpoczyna Kapłan 
Mszę św. cd Psalmu 42. Lecz ten Psalm z poprzedzającym 41. 
ściśle jest złączony i oba składają trzy strofy sześciowierszowe, 
zakończone jednakową przygrywką (refrenem); razem 18. wierszy. 
Mamy tu zatem 3 Psalmy po 6 wierszy, z których pierw szy  
przedstawia 8tary Zakon , malując tęsknotę do Boga Trójje- 
dynego.

„Jako na puszczy, lączemi psy szczwana,
Strumienia szuka łania zmordowana :
Tak Mocny Boże! moja dusza licha 

Do Ciebie wzdycha!
D rugi R . (W. 7—12) wzmiankuje o Jordanie, Hermonie

0 Górze Malickiej, (bo rzeczywiście Kalm ary a, czyli Golgota 
byłe wzgórzem Maluczkiem, wzgardzonem, jako miejsce tracenia 
zbrodniarzy) wyobraża Nowy Zakon  czyli Chrystusa P.

„A dusza moja ciężką czuje trwogę,
Gdy wspomnę na Cię w tej chwili krótkiej:
Czy nad Jordanem postawię nogę —
Czy na Hermonię — na Górze M alutkiej 

Trzeci zaś Psalm (nasz 42) Judica me Deus, jest najsto
sowniejszy ze wszystkich do rozpoczęcia Mszy św. i używany bywa 
jako modlitwa u stopni ołtarza. Antyfona i W nijdę do ołtarza 
Bożego, trzykroć powtórzona, jest jakoby kluczem i wskazówką 
do zrozumienia, podaje główną myśl i treść całego Psalmu. —  
Śliczną pamiątkę tej Antyfony zawiera Żywot św. Andrzeja, 
z Atvelinu , który u stóp ołtarza stojąc —  rozpoczynał Mszę św.
1 po trzykroć powtórzywszy słowa: Introibo ad Altare Dei — 
apopleksyą tknięty oddał ducha Bogu (10 listopada 1590 r.)
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Sześć wierszy tego psalmu : Judica , głębokie, tajemniczo 
mistyczne mają znaczenie, tak dalece: że. można na każdy dzień 
tygodnia coraz inne dać im zastosowanie. Podzielone na trzy 
D istychy  (po 2 wiersze) wyrażają dokładnie Tajemnice Trójcy św . 
(co szczególniej w Niedzielę nasuwa się ku rozmyślaniu).

Antyfona : Introibo... służy za zapytanie „Mogęż ja zbliżyć 
się do Ołtarza Pańskiego ? godzienże jestem składać tę stra
szliwą ofiarę? Piastować Chrystusa w ręku mojem? Pożywać 
Ciało, pić krew Jego ? — I zar*tz udaje się kapłan o rozwiązanie 
tej wątpliwości do Boga Ojca. — Osądź m nie Boże ! t. j. We
sprzyj, pomagaj, ratuj mnie, Ojcze! wybaw, obroń mnie od pokus 
świata  — rozstrzygij sprawę moją od człowieka bezbożnego 
i zdradliwego, który czyha na moją zgubę, chce mnie pozbawić 
W iary  — spraw : bym ja  sam wyzuł się z człowieka starego 
i przyoblekł się w nowego. Boś Ty jest Bóg, moc moja  a moc 
potęga, władza przypisuje się Bogu Ojcu. — Potem odzywa się 
do Boga Syna: W yślij światłość Twoją i  Prawdę Twoją,... 
prosi Chrystusa Pana, który sam się zowie Światłością świata; 
Drogą, Prawdą i żywotem, aby go ochronił od pokus czarta 
by nie wpadł w ciemności rozpaczy postradawszy Nadzieję 
by Bóg odnowił Młodość jego, wrócił utraconą niewinność. Deus 
qui laetificat, qui renovat juventutem  m eam , a choćby nawet 
siw izną starości okrywała skronie, to Manna niebieska 
wieje niezwiędłą młodość w duszę, odmłodzi serce. Nareszcie do 
Ducha św. w o ła : Będę Ci wyznawać na cytarze (arfa siedmio- 
struna, heptachordon). Czemu sm utną  jesteś duszo moja?  Oto 
Bóg Pocieszyciel -  Duch św. — wieje miłość do serca mego 
która jedynie może przygasić ządzę ciała  i z serca jakoby z har
fy nastrojonej wydobyć hymn chwały !

Tak więc ten Psalm 42. w 3. dwuwierszach zawiera w so
bie Tajemnice Trójcy Przenajświętszej i jest prośbą o obronę 
w potrójnej pokusie  i trudnoby było inny, odpowiedniejszy 
Psalm wynaleźć do rozpoczęcia Mszy św.

W  poniedziałek  stosują się 3. Distychy : do trzech Archa
niołów, których imiona znamy, a więc 1. do M ichała , hetmana 
i Wodza Zastępów anielskich, a Pogromcy sza tan a ; 2. do Gabry
ela, Zwiastuna wcielenia P. Anioła Stróża Bogarodzicy; 3. do 
Bafaela, Przyjaciela i Przewodnika, lekarza Niebieskiego, który 
jest obrazem wszystkich Aniołów-Stróżów, przynoszących nam co
dziennie natchnienie i Łaski Ducha św.

2
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We wtorek odnosimy je do 12. Apostołów, czyli do po 
czwórnej Trójki jak jest umieszczona w Kanonie Mszy św. Piotr 
Paweł i Andrzej (Opoka, Pokora, Męstwo), Jakób, Jan, Tomasz 
(Nadzieja, Miłość, Wiara), Jakób , Filip , Bartłomiej (Modlitwa, 
Post. Jałmużna), Mateusz, Szym on , Tadeusz, (3 Rady Ewange
liczne)

W  środę mogą te 3 strofy wyrażać świętych w Kościele 
Tryumfującym. Mianowicie : w ich W ybraniu , (Powołaniu) w ich 

’ Uświęceniu, (Usprawiedliwieniu) i w ich Uwielbieniu, (Uszczę
śliwieniu w niebie). N am  quos vocavit, «7ios et justificavit et 
quos justificavit illos et glorificavit lub wiernych zmarłych w Ko
ściele Cierpiącym, z prośbą o ich Ochłodę, Światłość i  Pokój, 
(locum Refrigerii, lueis et pacis).

AWe Czwartek znamionują te trzy dwuwierszowe strofy, 
trzy najpierwsze Sakramenta, które katechumenom dorosłym jed 
nego dnia były udzielane i dla tego w tym porządku idą po so
bie t. j .  Chrzest Bierzmowanie Ciało Krew P. Reszta, czyli 4. 
ostatnie Sakramenta widocznie są obrazowane w dwukrotnie po
wtórzone m Confiteor Pokuta i  Ostatnie Pomazanie — a w dwu 
modlitewkach podczas wstępowania do ołtarza: „Aufer a nobis“ 
„Rogamus“ dwa ostatnie czyli; kapłaństwo i małżeństwo, jako 
zaślubienie duszy z Oblubieńcem Chrystusem Panem.

W Piątek  te trzy dwuwiersze wskazują wyraźnie na trojaki 
postęp duszy. Via purgativa, illuminativa et unitiva, tudzież odbi
jają na sobie trzy główne tajemnice życia Chrystusa. Jego Mękę, 
Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha św. .

Najpiękniejszem zaś przyrównaniem tego psalmu do życia 
Najśw. Panny Maryi — w Sobotę, w dzień Jej poświęcony — 
Mianowicie trzy strofy wywołują przed oczyma trzy zdarzenia 
wieku Jej młodzieńczego. Niepokalane Poczęcie i Narodzenie — 
Jej Ofiarowanie i wychowanie pazy świątyni — i Jej Zaślubie
nie  z Józefem.

Dwukrotne powtórzenie spowiedzi Powszechnej Confiteor 
oznacza naocznie prawie dalsze Dwie tajemnice Radosne z ży
cia N. Bogarodzicy t. j. Jej Zwiastowanie i Nawiedzenie. Już sa
ma dwukrotna wzmianka Imienia Najśw. Dziewicy przypomina 
dwukrotne Jej odezwanie się do Anioła i Elżbiety, Mianowanie 
Michiła Archanioła przez samo korelatywne pojęcie, budzi oraz 
wspomnienie Gabryela i Rafaela, bo tych tylko znamy imiennie
— tak samo, jak wspomnienie Jana  Chrzciciela przywodzi także
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Zacharyasźa i  Elżbietę i wszystkich Świętych St. Zak. — a przy
toczenie Piotra i  Pawła  budzi w duszy pamiątkę Now. Zak.

Słowa rozgrzeszenia, w troistym podziale mogą nam snad
nie wyobrazić Hymny trój częściowe. Pieśń Wieczorną Maryi M a
gnificat i Pieśń poranną Zacharyasza B enedictus!

W Confiteor wyznajemy nasze grzechy, wobec potrójnej 
Hierarchji Świętych. P. t. j. wobec Auiołów, których przedstawia 
M ichał wobec Świętych Starego i Nowego Przymierza, których 
reprezentują J a n  Baptysta  i Książęta Apostolscy — a przed ni
mi na czele Alarya, jako królowa niebieska i Pani Anielska. Wy
liczamy siedem Imion świętych, jakbyśmy wyliczali siedem grze
chów głównych i prosimy N. P. Maryą, jako' Matkę Najczystszą
o dar Czystości, św. Michała, który zwyciężył pychę szatana,
0 dar Pokory, św. Ja n a  Chrsciciela, który jadał szarańczę i miód 
leśny, o Wstrzemięźliwość, św. Apostołów Piotra i Paw ła  o Cier
pliwość i Miłość Chrześcijańską — W szystkich Świętych o po
mnożenie gorliwości w służbie Bożej — a Współbraci naszyeh 
żyjących wespół z nami w Kościele błagamy, by nam przebaczyli 
wyrządzone sobie krzywdy i szkody przez naszą chciwość i ł a 
komstwo.

Rozgrzeszenie udziela się w Imię Boga w Trójcy Jedynego: 
„ Niech się zmiłuj* nad nami Wszechmocny Bóg (Ojciec) a od
puściwszy nam grzechy (przez Imię i zasługi Syna) niech was 
doprowadzi (przez Ducha św.) do Żywota wiecznego.

Indulgentiam  (odpuszczenie winy) Absolutionem  (rozwią
zanie od kary doczesnej) Remissionem  (przebaczenie, podarowa
nie kary wiecznej) czyli zupełne zgładzenie grzechu, niech nam 
udzieli wszechmocny i miłosierny Pan.

Dodać atoli tu wypada, że w tych 6 wierszach Psalm u 42 
jakby w skróceniu zawierają się Dzieje -całej ludzkości, niejako 
H istorya  Starego i Nowego Przymierza, to jest Sześć wielkich 
Epok świata przed przyjściem Chrystusa: I. od Adama do Noego, 
II. od .Noego do 3. Patryarchów, III. od Abrahama do M>iźesza
IV. od Mojżesza do Dawida, V. od Dawida do niewoli Babiloń
skiej, VI. od niewoli do Chrystusa. — Albo Sześć stopni roz
woju Kościoła Chrystusowego według 7. Listów Apostolskich : do 
Efezu, Smyrny, Pergamu, Tyatyry, Sardes, Philadelphii, Laodicei
1 któae oznaczają każdoczesny Stan Kościoła: I. od Ghrystnsa 
do Nerona, (status seminati vas) II. od Nerona do Konstantyna, 
(status irrigativus) III. od Konstantyna do Karola Wielkiego (sta
tus illumlnativus) IV. od Karola Wielkiego do Karola V., (status
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pacificus) V. Nasze obecne czasy (status afflictivus). Nastąpią 
teraz czasy nawrócenia do Wiary (status consolativus), a nako- 
niec po pr/.yjściu Antychrysta Sąd ostateczny (status judicativus)!

Po spowiedzi i rozgrzeszeniu prosimy o zupełne Nawróce
n ie  nasze. Boże 1 Ty nawróciwszy się, ożywisz nas, a lud Twój 
w Tobie weselić się będzie — okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje 
Panie wysłuchaj modlitwy mojej. A wołanie moje niech przyjdzie 
do Ciebie ! Są to wyjątki z Psalmu 84. który rozpoczyna Msze 
Horatorve w Adwencie. Może więc przadstawiae nam tvch św. 
Starców, którzy oczekiwali z wielką tęsknotą przyjścia Chrystusa 
P a n a : jako św Józef Oblubieniec, św  Symeon i  Anna  a którzy 
doczekali się nareszcie piastować Zbawcę na  swem ręku.

Dwie krótkie modlitewki przy wstępywaniu do Ołtarza 
i Aufer a  nobis i Bogamuste... przypominają nam S tary  i  N o
w y Zakon , bo w 1. prosimy: by Zbawiciel, który jest Św iętym  
nad  Św iętym i (Sancta Sanctorum), jako owa Pokrywa czyli Wie
ko Arki Przymiera (Szechinah), gdzie się objawiała Obecność Boża. 
A w drugiej modlitwie całujemy środek Ołtarza, gdzie są złożone 
relikwie św. nad których grobami odprawiać się zwykła Ofiara 
Mszy św.

Tak w tych dwóch modlitwach łączy się Stary i Nowy Za
kon — łączą się Żydzi i Poganie, w Chrystusie, który rozw alił 
ścianę przedziału i  obydwa narody pojednał przez krzyż  
(Ef. i .  14.)

Introit zwykle wyjęty z Psalmów, ma form ę Troistą  ku 
czci Trójcy Przenajśw. k^órą też chwalimy w m ałej Doxologii 
w potrójnej kategoryi Czasu przeszłego teraźniejszego i przyszłe
go. Gloria Patri & Filio '& Sp iritu i s. sicut erat in  p r in 
cipio...

Następaie kapłan idzie na środek ołtarza jakby przed tron 
Boży i wznosi głos po trzykroć: K yryie  elejson, Chryste elejson, 
Kyryje elejson ! Błagalne te wyrazy pochodzą z Psalmów a na
wet 3 Psalmy (50, 55, 56) temi słowy się rozpoczynają.

Są to jakby ostatnie dźwięki Starego Zakonu, (a jak sw. 
Augustyn powiada: wszystkie nawet pogańskie narody, każdy 
w swym języku, tych wyrazów używały Zaraz potem kapłan in
tonuje Doocologię w ietką , Gloria in  Excelsis hymn Bożego N a
rodzenia. — Kollekta oznacza zgubę dzieciątka, a Ewangelia 
znalezienie.
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I tak wszystkie 5. Tajemnic Radosnych Różańca św. są 
umieszczone w pierwszej części Mszy św. — Od Offertorium  aż 
do końca kanonu t. j. Pater noster idą, Tajemnice Bolesne, a od 
Łamamia Hostyi aż do końca Tajemnice Chwalebne.

Koropiec dnia 5. kwietnia 1900.
X . W lad. Jul. J .

Kapłan a cześć Maryi.
Któżby nie znał radosnych pociech i rozkoszy, jakich do

znaje kochające dziecię przy sercu kochającej matki swojej ? Ileż 
uroku mają dla nas one promienne szczęścia dni, któreśmy spę
dzili pod troskliwą macierzyńską opieką, wśród codziennych obja
wów najczulszej matczynej miłości! Pamięć o nich nie wygaśnie 
nigdy ze serca naszego. Mąż w sile wieku z radosnem uczuciem 
wspomina one najpiękniejsze chwile życia, kiedy jako niewinne 
chłopię matczynę miłość równą odpłacał miłością, zgrzybiały sta
rzec aż do grobu zachowu w sercu głębsze uczucia dla matki 
swojej.

Matką naszą jest Marya. — „Synu oto Matka twoja; matko, 
oto syn twój !“ — Janowi świętemu porucza konający na krzyżu 
Zbawiciel pieczę nad Matką swoją, w jego osobie oddaje nas 
wszystkich Maryi w opiekę. Jan święty ma Maryi zastąpić utra- 
conogo syna. Ale ten ukochany uczeń Zbawiciela stojący pod 
krzyżem zdaje się szczególniejszym sposobem reprezentować stan 
kapłański. Wszakże to kapłan jest prawdziwym namiestnikiem 
Chrystusa Pana, albowiem jemu zlecił Zbawiciel cały skarb Swej 
Boskiej nauki, wywyższył po nad wszystkich innych ludzi. Ka
płan — alter Christus. Jemu tedy też szczególniejszym sposo
bem przypada w udziale zaszczytne zadanie zastępować Chrystu
sa w stosunku de Matki Jego, być synem Maryi i wypełniać obo
wiązki syna wobec Matki czyli czcić i kochać Ją  zawsze.

Pewien świątobliwy autor (Contenson) tak tłumaczy słowa 
Zbawiciela: „Synu oto matka twoja!" „Jakoby chciał powiedzieć: 
Nikt nie stanie się uczestnikiem zasług krwi mojej jedno przez 
przyczynę M atki; rany moje są zdrojem łask, lecz na nikogo nie 
spłyną z niego łask potoki jedno przez kanał Maryi. Janie bę
dziesz odemuie kochp.ny tak, jak Marya kochać będziesz." —  Wy- 
rażnem zatem życzeniem Chrystusa Pana jest, abyśmy Jego M a t 
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kę szczególniejszą czcią otaczali, albowiem każdy syn cieszy się 
z chwały matki swojej, która w pewnym stopniu spływa także 
na niego.

Niezmierną zachętą dla kapłana do oddawania czci Maryi 
jest Jej wielmożna przyczyna u Jezusa. „Łaski pełną" nazywa 
J ą  z polecenia Bożego Archanioł. Ona gotowa także wyprosić 
nam wszystkie łaski i dary, które nam w naszem kapłańskiem 
życiu są potrzebne, jako sama świadczy o te m : „Ja miłuję tych, 
tórzy mię miłują." Cześć do Maryi napełnia serce nasze nie

zmierną ufnością przez wzgląd na Jej wielmożność u Boga. Jej 
prośba jest rozkazem ; może zatem wyjednać nam wszystko, o co 
przez Jej przyczynę Boga prosimy. Nie mniejszą zaś od Jej po
tęgi jest Jej miłosierdzie i dla tego słusznie nazywa się Matką 
miłosierdzia. Święty Jan Damasceński nie waha się tak odezwać 
do Maryi: „Matko Boska, jeśli w Tobie nadzieję mą położę, będę 
zbawionym, jeśli Ty mię weźmiesz pod Swoją opiekę, nie potrze
buję się niczego obawiać, bo nabożeństwo do Ciebie jest nieza
wodnym znakiem zbawienia."

Te główne pobudki zachęcają nas do chwały Maryi. Wie
dział Kościół święty dobrze, j«k wielką jest potęga Maryi i Jej 
przyczyna u Boga i dla tego nakazał kapłanom, aby codziennie 
pod Jej opiekę się udawali odmawiając jednę z antjfon na Jej 
cześć.

Jakimże tedy sposobem oddawać cześć Maryi? — W pierw
szym rzędzie przez własne gorliwe, codzienne nabożeństwo, przez 
odmawianie koronki, nowen przed Jej świętami, posty w soboty 
i t. d. Lecz niezawodnie najlepiej uczci kapłan Maryę zachęcając 
drugich do gorliwego ku Niej nabożeństwa. Do tego zaś nada
rza mu się bardzo często szczęśliwa sposobność, bądź to w prywat
nej rozmowie, bądź to w naukach i kazaniach. Czem serce prze
pełnione, o tem człowiek chętnie mówi i ze zapałem. Jeżeli sam 
pała gorącą miłością Maryi, łatwą mu będzie rzeczą drugich do 
tego zapalić. Natomiast daremnie się będzie silił zachęcać dru
gich do czci Maryi, skoro własnym dobrym przykładem w tej 
mierze świecić nie będzie. Gorliwy czcziciel Maryi z pewnością 
nie ominie żadnej sposobności, aby rozkrzewiać Jej nabożeństwo. 
A Marya obficie mu za to wynagrodzi według Ekklez. 24, 31 : 
,  Którzy mię objaśniają będą mieć żywot wieczny.”*

A. M. D. O.
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Rady praktyczne
do  p o b o ż n e g o  o d p r a w ia n ia  M sz y  św .

Gdy brak pobożności uczuciowej, najlepiej jest zastanawiać 
się nad znaczeniem słów liturgicznych i wymawiać je z jaknaj- 
większem namaszczeniem. Wymawiajmy uważnie te wzruszające 
prośby, które napotykam y w ciągu Mszy: Kyrie, modlitwy in. 
spiritu humilitatis, Veni sanctificator, Suplices et rogamus, modli
twy przed Komunią i t. d. Wymawiając imiona Świętych, miej
my na celu uczczenie ich i wezwanie tych wielkich sług Bożych. 
Mówiąc Dominus vobiscum, czyńmy akt szczerej miłości wzglę
dem naszych braci i chrześcijan na całym świecie. Oby Pan 
wstąpił w każdego z nich, aby w każdym zamieszkał i w każ
dym działał. Mówiąc przez Chrystusa Pana naszego, błagajmy 
Ojca niebieskiego, przez pamiątkę której z tajemnic życia Zba
wiciela. W  imię Twego Syna, Jezusa, k tóry się dla mnie wcielił, 
który dla mnie tyle męk wycierpiał, k tóry dla mnie wszystką 
Swoją Krew wylał. Zajmijmy także nasz umysł znaczeniem ce
remonii. Całując ołtarz, który przedstawia Pana Jezusa, całujmy 
wraz z Magdaleną stopy Zbawiciela. Trzymając ręce wyciągnięte, 
okazujmy Bogu pragnienie Jego pomocy. Expandi manus meas 
ad t e ; anima mea, sicut terra sine aqua tibi. Podnosząc oczy na 
krzyż, pragnijmy, aby na nas zstąpił, Jego ogień święty którego 
nam brakuje. Sicut oculi servorum in manibus dominorum suo
rum, ita oculi nostri, ad Dominum Deum nostrum, Dominus m i
sereatur nostri.

Znacząc ołtarz lub siebie znakiem krzyża, wyrażamy naszą 
wdzięczność i miłość względem Jezusa ukrzyżowanego, który jest 
cząstką naszą na w ieki: solum Jesum, et hunc crucifixum. Zda
rzy się często, że Bóg wysłucha naszych westchnień pobożnych 
przed końcem ofiary i pocieszy nas, wracając nam nadziei Swo
jej obecność.

Zastanówmy się, jaka była przyczyna naszej oschłości pod
czas Mszy świętej, Czasem może to być powód zupełnie obo
jętny, który nam sprowadził roztargnienie, wystarcza mu zapo- 
biedz na raz przyszły. Czasem być tu może nasza wina. Nie 
zapominajmy: serce nasze tem będzie lepiej usposobione na p rzy 
jęcie łaski, czem z większą starannością odrywaliśmy je od wszel
kiego stworzenia, Jeśli myśli nasze i zajęcia były pobożne i święte)
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z łatwością nam przyjdzie odprawiać Mszę św. pobożnie; jeśli 
jednak mając odprawiać Mszę św. później, spędziliśmy czas na 
czytaniu dzienników, na rozmowach nieużytecznych, o, wówczas 
będziemy zimnymi, oschłymi, niezadowolonymi ze samych siebie, 
a myśli o tych wszystkich marnościach przaśladować nas będą. 
„Najgorszem złem — mawiał ksiądz proboszcz z Ars — to no
winy światowe, polityka, gazety; napełniwszy nimi głowę, idzie 
się odprawiać Mszę św.

Zdarza się czasem, że jesteśmy sami, albo prawie sami gdy 
odprawiamy Mszę św. Zastanawiajmy się wówczas, jak wielką 
jest dobroć Boga względem nas, a uwagi te wzbudzą wdzięcz
ność naszą ku Bogu. Do odprawiania tej strasznej tajemnicy, 
powinnoby się przygotowywać rok cały, a kapłana wzywfa Ko
ściół, aby Ją odprawiał codziennie. Jakże wielką jest wiara K o
ścioła w dobroć Pana Jezusa. Widząc kapłana otoczonego t łu
mem ludu, w chwili, gdy wznosi ku niebu Ofiarę świętą, jak niegdyś 
Mojżesz wznosił węża miedziannego na pustyni, Podziwiam moc 
leczniczą Zbawiciela, który znajduje lekarstwo, aby uleczyć rany 
dusz naszych; ale więcej jeszcze wzrusza mnie dobroć Boża, gdy 
jestem przy ołtarzu samotnym, a wiernych przedstawia jedno 
tylko dziecię, nie rozumiejące wielkości czynu, który sprawuje, 
a Jezus Chrystus odnawia Swoją ofiarę dla mnie sameąo! Jakże 
tu nie zawołać: «Quid est homo, quod memor eś ejus!...»

Ojcowie święci mówią, wspominanie męki i śmierci Jezusa 
Chrystusa jes obowiązkiem kapłana, odprawiającego Mszę świętą. 
Gruntuje s:’ę to na słowach A p o s to ła : Quotiescumque manduca
bitis panem hunc... mortem Domini, anuntiabitis» i na tem jesz
cze ważniejszem: »Hoc facite in meam commemorationem. Święty 
Bonaventura poleca, aby kapłan, zanim przystąpi do ołtarza, roz
ważył przez chwilę cierpienia Zbawiciela i śmierć jego krzyżową.

Prośmy Przen. Dziewicę o święte uczucia, o pobożność któ- 
raby przenikać powinna nasze serca względem tej Najśw. Ofiary. 
Crucifixi fige plagas cordi meo valide!,..

Niech myśl o tej Ofierze w ciągu dnia pobudza nas do 
wdzięczności i miłości względem Boga. Naśladujmy pobożnych 
kapłcnów, którzy przed południem zajmują się dziękczynniem 
za Mszę św. którą odpraw/li, a po południu przygotowują się do 
Mszy św. którą nazajutrz odprawić m a ją ; ogólna intencya tu 
wystarczy, obok tego niech czasem westchnienie, akt strzelisty 
wyrwie się z naszego se rca ; rano jako dziękczynnienie za nie
słychaną łaskę, przez którą Bóg się złączył z nami, «Ecce quod
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concupivi jam video, quod speravi jam teneo, Corpus ejus, co r
pori meo sociatum», a wieczorem, z wielkiemupragnieniem, p r o 
śmy o nową łaskę: »in carne meo, videbo Deum meum, quem 
visurus sum ego ipse et oculi mei conpecturi sunt!» Jest to ćwi
czenie łatwe i obfite w dobre skutki, zapewnia owoce ofiary zło
żonej przygotowuje do następnej. Dodajmy, jak miłąjest i słodką. 
Gdy przewidujemy wielki powód radości, myślimy o tem często : 
«A jakaż większa może być radość nad tę, że mamy ofiarować 
Ofiarę niepokalaną i nią się żywić? Oczy nasze ją oglądały, ręce 
dotykały, język przyjął, piersi nosiły. Mówiliśmy sercem do Ser
ca... O ! Świat cały niczem być powinien dla kapłana po Mszy 
świętej !

Skupianie miesięczne duelia.
0 czystości serca.

1. Czy mam w zwyczaju spowiadać się w oznaczonym celuf 
jak w ceiu uzyskania ile możności jak największej czystoścj serca, 
aby jak najmniej niegodnie zbliżać się mogłem do ołtarza ?

2. Czy też, również w tym celu postanawiam sobie unikać 
szczególniej jakiegoś grzechu aż do przyszłej spowiedzi ?

3. Czy codziennie badam dostatecznie sumienie, aby poznać 
swoje grzechy, znienawidzić je i poprawić się ?

4 . Czy w dniu rekolekcyj świątecznych, mogę potwierdzić, 
i e  staram się poznać grzechy i b/ędy moje, by  na przyszłość 
wiedzieć, czy moje grzechy i błędy są coraz mniej liczne, czy 
coraz mniej znaczne ?

5. Czy czuwam nad zmysłami, szczególniej nad oczyma, 
językiem i uszami ? Zmysły są oknami duszy, mówi Pismo świę
te, a śmierć wchodzi temi oknami.

6. A by  zachować czystość serca, trzeba unikać czytania 
lekkiego, nieroztropnego, któreby mogło zagubić uczucie poboż
ności i zapalić wyobraźnię. Co m am  sobie do zarzucenia w tym  
względzie ?

7. Czy skrupulatnie wystazegam się pewnych rozmów, za
czynających się wynurzeniem uczuć, a kończących się zmysło
wością ?

8. Czy wystrzegam się przedewszystkiem trzech rzeczy, 
które wielu do upadku przyprowadziły, a to nawet silnych,
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a mianowicie: bezzczynności, nieumiarkowania w piciu i obco
wania z niewiastami.

9. Czy nie zaniedbałem pobożności i wstrzemięźliwości 
które do czystości dopomagają?

10. Czy opieram się całą siłą żądzom cielesnym i odrzucam 
myśli pożądliwe, tak jakbym odrzucał zapalony węgiel?

11. Czy w celu doskonalenia w sobie czynności kapłańskiej 
czynię usiłęwania, aby duch nie ulatywał dowolnie, ale kierował 
się do myśli świętych, czy poskramiam ciało przez wstrzemięźli
wość i niejaką surowość, aby żądza nie zapanowała nademną 
w chwili, gdy czuwam i, abym we śnie pozostał wolnym od ma
rzeń nieczystych?

O mój Boże, czystość serca potrzebna każdemu chrześcija- 
nowi, wszystkim, przyjmującym niepokalane serce Twego Syna; 
daj mi zrozumieć, jak bardzo ozdoba duszy potrzebną jest, ka
płanowi, stróżowi przybytku Twego, aby Ciebie mógł mieć za
wsze przyjacielem. — »Qui diligit munditiam cordis habebit R e
gem amicum.

Światło Eucharystyczne.
Znaczenie lamp w .świątyni i wosku w ołtarza.

Część druga. — Świece.
Światło przy Mszy świętej; podczas Mszy cichej; podczas

Mszy świętej.

I.
Co do świec, postępować będziemy tak, jak  i co do 

lam p w  świątyni ! nie będziemy jednak  mówili o s ta roży tno 
ści używ ania  świec w  Kościele, gdyż trzebaby  pow tarzać  
p raw ie  wszystko  to samo, cośmy mówili o lampach, bo ich 
początek jes t  ten  sam ; pow iem y w szakże, że zwyczaj św ie
cenia św iec w kościołach nie tylko miał na celu rozprószyć 
ciemności, gdyż podług uwagi świętego Hieronima, zaświe
c a n o  je wśród dnia, ale także w  znaczeniu  m istycznem .

Użycie św iec jes t  przepisane w e  w szystk ich  p raw ie  o- 
b rzędacb re ligijnych ; zajmować się tu  będziem y tylko ś w i e 
cami, używ anem i dla czci Przen. Sakram entu .

Od n iepam iętnych czasów jes t  w  zw yczaju  św iecenie 
św iec podczas Mszy św. a praw o w  tym  w zg lędzie  jes t  tak
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surow e, że teologowie m ówią jednogłośnie, że bez św ia t ła  
Mszy św. odpraw iać nie można, choćby dla dania W ija ty k u  
chorem u.

T rzeba  św iecić  świece od początku mszy, „ gasić aż po 
ostatniej Ewangelii.  Podczas Mszy św. cichej t rzeba d w ó ch  
świec, które mają być postaw ione na m ensie  ołtarzowej. R u 
bryki nakazują zaświecać trzeeią  podczas Podniesien ia  a g a 
sić ją  po Komunii. T en  przepis  w w ielu  miejscowościach po
szedł w  zapomnienie, ale dobrzeby  było odnowić ten zwyczaj, 
gdyż  to jes t  p rzepisane przez rubryk i Mszy świętej.

Gdy się rozdaje Kom unię św iętą  w iernym , a stół św ię ty  
oddalony je s t  od ołtarza, trzeba zaśw iecić dwie świece koło 
Stołu Pańskiego, po jednej z każdej strony. (S. K. 26 m arca  
1859 r.

Podczas Mszy solennych pierwszej i drugiej klasy, za
św ieca się sześć św iec na ołtarzu. W  zw ykłe niedziele m ożna 
zaświecać tylko cztery. W  niektórych kościołach jes t  z w y 
czaj św iecenia wielkiej ilości świec podczas Mszy so lennych  
w  dnie św ią teczne; czasem zaświecają dw anaście ;  zw yczaj 
ten mógłby się zdaw ać przec iw nym  przepisom  Caeremoniału 
Biskupów, może być jed n ak  zachowany, gdyż wielu u w a ż a  
tenże przepis  jako zezwalający na miejszą ilość, a nie zaka
zujący w iększej ilości światła.

Podczas Mszy świętej solennej akolici trzym ają podczas 
Podniesienia przynajmniej dw ie świece. Jeżeli podczas Mszy 
nie ma być rozdaw aną Kom unia lub jes t  to dzień, w  którym  
D uchow ieństw o  nie ma klęczeć, akolici odnoszą świece po  
P o d n ie s ie n iu ; w przeciw nym  razie, to jest, jeżeli ma być 
Komunia, lub k ler po Podniesieniu  ma klęczeć, oddalają się 
dopiero po Komunii.

II.
Oświetlenie podczas wystawienia Przen. Sakramentu.

Ołtarz, ńa k tórym  Przen. Sakram ent jest w ys taw iony  
dla uczczenia przez wiernych, pow in ien  być us taw iczn ie  o- 
świetlony. Pow inno  się świecić dw anaście  świec, a w  u b o 
gich kościołach przynajmniej dziesięć te mają się św iec ić  
przez  cały czas Wystawienia. W  R zym ie Przen. S ak ram en t 
jes t  zaw sze św ietn ie  oświecony.

D ekret  Świętej Kongrecyi O brzędów  z 15. maja 1698 
pozw ala świecić tylko sześć św iec w oskow ych, ale przypu-
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szcza, że naokoło ołtarza znajduje się w ielka  ilość światła, 
którego blask, zapomocą s tosow nych przyrządów  rzuca się 
na P rzen . Sakram ent. Z tego więc w yroku  nie m ożna po
w ziąć ,  że podczas W y staw ien ia  P rzen. S akram entu  wolno 
świecić sześć świec. T rzeba  przynajmiej dziesięć świec, jeżeli 
nie m ożna mieć dw unastu ,  a Ojciec L e  V arassenr podług 
Gardelliniego powiada, że O rdynaryusz nie może pozwolić na 
W y s taw ien ie  Przen. Sakram entu , jeżeli w  jakiejś  m ie jscow o
ści brak  potrzebnego oświetlenia. Czem więcej będzie  św ia 
tła koło Przen . Sakram entu , tem więcej odpowie się duchow i 
Kościoła, bo Kościół pragnie, aby światła było jak najwięcej 
N auka K lem ensa o czterdziestogodzinnem  W ystaw ien iu ,  p rze 
pisuje świec dwadzieścia. P rzep is  ten w szakże tyczy się sa
mego Rzym u, obowiązuje w ięc tylko to m ia s to ; tam  jednak ,  
gdzie  dochody pozwalają, dobrzeby było do tego się s toso
wać. Oto co m ów i ta nauka, odnośnie do ośw ietlenia  podczas 
czterdziestogodzinnego n ab o żeń s tw a :

„Dwadzieścia  świec pow inno się bez us tanku  świecić 
na  o ł t a r z u ; a m ian o w ic ie : sześć jedno lun tow ych , po trzy 
z każdej strony k r z y ż a ; ośm wyżej po cztery obok Monstran- 
cyi, poza którą nie daje się ś w ia t ła ; wreszcie dw a świeczniki 
przynajm niej po trzy  świece. Ta sam a ilość światła ma być 
u t rz y m y w a n ą  i w  nocy po zamknięciu kościoła." (Nauka 
Klem ensa §. V,).

Jakże  niepodobnem  jest  do tego ubogie ośw ietlenie 
w  niek tórych  kościołach, nawet podczas C zterdz ies togodzin 
nego  N abożeństw a; sześć małych św ieczek  świeci się w b la 
szanych  l ichtarzykach, czasem prócz podczas nabożeństw a nie 
ma ani jednej św iecy  wroskowej, ale tylko sześć s tearynow ych 
św iec w  lichtarzykach, pomimo nakazu Kościoła. W idzie liśm y 
w  jednej wsi, w  kościele dwie świece płonące tylko, gdy 
nie było Mszy, a przecież to było uroczyste czterdziestogo- 
dzinne nabożeństwo!... O jakże opłakania godnem  jest to n i e 
dbalstwo w zględem  N ajświętszego i Najdroższego Sakram entu . 
Kiedyż zrozum iem y lepiej nasze obowiązki w zględem  n a j
chw alebniejszej Osoby Syna Bożego, który z miłości ku nam 
stał się Sakram entem  !

Oprócz w ym ienionego ś w ia t ł a , pow inno jeszcze  być 
przynajm niej dw ie  świece podczas błogosławieństwa, niesio
nych przez kleryków lub służących. (W szyscy autorzy). J e 
żeli nie ma służących, można św iece  umieścić po obydw u 
stronach  ołtarza.
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Jeżeli jes t  W y staw ien ie  w  Paszce, światła może być 
mniej, ale zaw sze grzynąjm niej sześć św iec musi się świecić 
na ołtarzu, a oprócz tego dw ie świece mają być trzym ane  
przez  k leryków  lub służących, albo ustawione po bokach oł
tarza, jak  podczas Błogosławieństwa. (Gardellini)J

Zwyczaj W ystawiania P rzen . Sak ram en tu  w  M onstrancyi 
przy  ośw ietlen iu  tylko sześcioma świecami, nie jes t  upo
ważniony.

W  W ie lk i  C zw artek , ołtarz, w którym  pozostaje P rzen . 
Sakram ent pow inien  być ozdobiony sześcioma wielkim i li
chtarzam i, oprócz tego powinno tu  być jaknajwięcej świec. 
(Caer. Bisk.). W  dzień oprócz lampy, t rzeba  się starać, aby 

jak  najwięcej św iec płonęło bez ustanku . (P rzepisy  o b rzę
dów. —

III.
0 oświetleniu podczas gdy Przen. Sakrament jest niesiony 

w procesji lub «lo chorego.

Gdy Przen. Sakram ent jes t  niesiony w  procesyi, ńia Mu 
zawsze tow arzyszyć  światło. Benedykt XIII rozkazuje, aby 
niesiono cztery latarnie z płonącemi świecami, ale w  os ta te 
czności dwie mogą wystarczyć. (Benedykt XIII. Sobor rz y m 
ski J 725. XV, VII).

Gdy P rzen . Sakram ent byw a niesiony do chorych, musi 
być przynajm niej jedna  świeca, sem per lum ine p raeceden te  
m ówi Rytuał R z y m s k i ; ale byłoby do życzenia, żeby było 
światła więcej. Oto polecenie R ytuału  w  tym  w z g lę d z ie : 
„Proboszcz, mający nieść Kom unię chorem u, pow inien  oznaj
mić to sw oim  parafianom kilkoma uderzeniam i dzw onu  ; b ra 
ctwo P rzen  Sakram entu , jeżeli istnieje, lub inni w iern i C h ry 
stusow i biorą św iece i pochodnie i tow arzyszą  Przen. S ak ra 
mentowi*. (Ryt. Rz. o Sakr. Euchar.).

W  R zym ie ten  przepis jes t  ściśle zachow yw any  i b a r - ,  
dzo to jes t  budujący widok, gdy Przen. S akram ent je s t  o to 
czony światłem , gdy się Go niesie do chorego. W szyscy  
w iern i  tow arzyszący  mają światło. Życzyć by wypadało, aby 
ten  pobożny zwyczaj rozpow szechnił  się wszędzie o ile na to 
okoliczności pozwalają i gdy długość drogi nie staje na p r z e 
szkodzie.
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Światło Eucharystyczne.
Znaczenie lamp w Świątyui i wosku na Ołtarzu.

Część druga. — Świece.
■Jakiego wosku używać trzeba na  świece, które m ają płonąć 

przed Pr zen. Sakramentem .

Gdy Kościół mówi o wosku, rozumie przezto tylko wosk, 
zebrany przez pszczoły, zwłaszcza gdy chodzi o światło Eucha
rystyczne. Inaczej, błogosławienia świec, nie miałyby znaczenia, 
gdyby na te świece używano inuego materyału, a świece bywają 
błogosławione w dniu uroczystości Oczyszczenia Najśw. Maryi 
Panny, a także w wielką Sobotę świeca paschalna. >Trzeba więe 
używać na świece wosku pszi-zelnego, gdyż on właśnie ma zna
czenie mistyczne, jak to zobaczymy.

Ale czy nie możnaby używać materyała mieszanego? Nie 
chcąc tego zwyczaju zupełnie potępić, mówimy, że lepiej używać 
czystego wosku, trudno bowiem zdać sobie dokładnie sprawę do 
jakiego stopnia wosk jest zmieszany. Nie wolno zaś przekraczać 
w tym względzio pewnej granicy, a świeca nie zawierająca przy
najmniej 60°/o czystego wosku, nie mogłaby się nazywać świecą 
woskową.

Nie powinno się używać stearyny ani innego materyału 
prócz wosku do oświetlania Przen. Sakramentu. Biskupowi z Di
jon, który w roku 1850 prosił o pozwolenie używania świec stea
rynowych, Święta Kongregacya obrzędów odpowiedziała, że ża
dnych nowości wprowadzać nie trzeba.

W 1821 roku 13 kwietnia zafcazała używać innego raate 
teryału prócz wosku, nec luminaria nisi cerea, vel supra men
sam altaris, vel eidem quomodocumque mininentia adhibeantur.

Ani więc na ołtarzu, ani na stopniach, ani w świecznikach, 
umieszczonych nad ołtarzem, nie wolno używać stearyny; jest 
ona zakazana. Nie wolno więc i znaczyłoby iść wbrew przepisów 
Kościoła, używając świec stearynowych w świecznikach i kande
labrach na ołtarzu. Nadużycie to powinnoby być zupełnie 
zniesiono.

Oto co mówi w sprawie używania stearyny w naszych Ko
ściołach ksiądz Diculus w książce pod tytułem : »Guid« des cu
res» (Tom I. str. 110— 111. II-gie wydanie.)

Od kilku lat zostało wprowadzone w wielu parafiach nad
użycie przeciw któremu powstać należy. Chodzi tu o zastępywa-
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nie wosku czystego innemi materyałami. Stearynajest łojem, któ
remu fabrykanci potrafili nadać podobieństwo wosku, ludzie złu
dzeni pozorem i złudzeni taniością używają przy pogrzebach świec 
z łoju oczyszczonego. Można używać takich materyałów do uży
tku zwykłego w życiu, do zaspokojenia osobistej pobożności ale 
zaprowadzać używanie łoju do świecenia przy obrzędach religij
nych jest wykroczeniem, które usunąć należy. Liturgia grecka 
jak  i łacińska sprzeciwia się stanowczo używaniu wszelkich in
nych materyałów na świece jak wosku. Wszystkie rytuały 
kościelne, wszystkie rubryki djecezyalne jednogłośnie utrzymują 
'  podnoszą tę sprawę. Nie jest to więc tylko radą lub prostem 
poleceniem, ale przepisem, którego przekroczenie jest ważnym 
błędem. Takie jes t  zdanie powszechne, że wyjąwszy ważne po
trzeby, nie wolno nawet odprawiać Mszy świętej przy świecach, 
któreby nie były woskowe. Duchowieństwo powinno więc czuwać, 
aby nadużycie, sprzeciwiające się prawom kanonicznym zostało 
usunięte.

Najlepiej używać czystego wosku, a nie obiwiamv się za
pewnić, że i ze względów ekonomicznych, używanie czystego 
wosku jest korzystniejsze od wosku rnięszanego. Zdaje się, że 
wosk mięszany jest tańszy, spala się daleko prędzej. Niech nain 
wolno będzie przytoczyć ustęp z broszurki p. Konstantego Den- 
frozes, fabrykanta wosku w Nantes. Walczy on przeciw używa
niu wosku mięszanego i dowodzi, że używania wosku czystego 
daleko mniej kosztuje. Oto jego dowody :

Wosk czysty droższy jest od mięszanego; ale przecież tańszy, gdy? 
się nie spala tak prędko, szczególnie gdy jest dobrze przygotowany

Pochodzi to ztąd, że wosk jest więcej rozpuszczalny od 
tych materyałów, z którymi bywa mięszany. Czem większą jest 
topliwość materyału, tem wolniej się on spala, materyał topnieje 
prędzej w zetknięciu się z płomieniem, z drugiej strony, jeźli 
jest przeciąg powietrza, płomień kładąc się na świecy, topi ją 
temprędzej czem mniej materyał jest rozpuszczalny.

Wielką przyczyną szybkiego spalania się materyałów mię- 
szanych jak brak jednorodności wśród różnych materyi, z któ
rych są złożne. Podczas spalania się topnienie nie jest równe 
i powoduje, że świeca się leje, choć nie ma przeciągu. Wosk 
czysty się nie leje.

Do korzyści, które wosk pszczelny posiada, dodajemy udo
skonalenie tegoż przy fabrykacyi, a otrzymany zadziwiające re- 
co zultaty do trwałości. Oto kilka przykładów :



Świece których 8 idzie na kilogram, z wosku mieszanego 
palą się przeciętnie dziesięć godzin. Obowiązuję się dostarczyć 
świec takiego samego ciężaru z wosku czystego, które się będą 
świeciły 18 do 20 godzin a więc podwójnie.

Większe świece 5 na funt z wosku mieszanego świecą się 
około 7 do 8 podzin, mogę dostarczyć świec takich z wosku 
czystego, które się będą świeciły 13 do 15 godzin, a więc znowu 
podwójnie. ,

Świece na świeczniku 12 na funt, z wosku mieszanego 
świecą się przeciętnie 5 godzin, takie same z wosku czystego, 
świecić się będą 9 godzin. Wymieniam te świece, jakich się 
zwykle używa. Różnica przeciętna trwałości między woskiem mie
szanym a woskiem czystym, należycie przerobionym równa się 
80 do 100%.

Teraz porównajmy wartość jednych i drugich świec. Wi
dzieliśmy, że czysty y?osk świeci się prawie podwójnie więcej, a 
skoro wosk czysty kosztuje 5 koron kilogram, wosk mieszany po
winien kosztować 2 k. 50 h.

I tak: jeżeli sie płaci za mieszaninę 3 k, 50 h., tracimy
1 K; jeżeli płacimy po 4 K. tracimy 1 K. 50 h. Mieszanina po
3 K. 50 h. zawiera trzecią część wosku pszczelnego, mieszanina 
zuś po 4 K. zawiera tylko trochę więcej.

Nie lepiej więc używać wosku czystego?
Przypuśćmy, że się zdarzy, że świeca woskowa krócej się 

świecić będzie niż powiedzieliśmy, a więc różnica będzie 
mniejsza.

Przypuśćmy, że świeca, jakich potrzeba 8 na kg. z czystego 
wosku świeci się tylko 18 godzin zamiast dwudziestu, a świeca 
z mieszanego wosku, zawierającą 1/3 wosku, w cenie 3 K. 50 h. 
za 1 kg., świeci się 12 godzin zamiast 10. — W tym razie ni e 
będzie straty, a łatwo to wyrachować.

Kończąc, zapewniam, że wosk czysty nie tylko nie spowo. 
duje straty, ale częściej przysporzy korzyści 1 K. 1 K. 50 h
i 2 K. na kg.

Zapewniam również, że czysty wosk nigdy się tak nie leje, 
a więc zaoszczędzi nam najrozmaitszych przykrości.

Twierdzenia te są ugruntowane na osobistem doświadczeniu
i na doświadczeniu w wielu kościołach na całym świecie.

Zdanie to otrzymało aprobacyę J. E. Kardynała Parocchi, 
wikaryusza Jego Świętobliwości. Oto co w tym względzie napisał 
czcigodny prałat w 19 kwietniu 1888:
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„Zdanie utrzymane przez p. Konstantego Derfosse, w bro
szurce pod tytułem: „Liturgia i oszczędność w oświetlaniu ko
ściołów" co do używania wosku czystego podczas obrzędów, bę
dąc zarówno zgodnem z przepisami i sprzyjającem oszczędności 
okazało się godnem rozpowszechnienia i praktykowanym dla p o 
żytku Kościoła i dla tem lepszego zachowania przepisów liturgi
cznych. Polecam więc usilnie w Panu, wszystkim, co do których 
się stosuje, aby zdanie to, które autor wyraził praktykowali". L. 
M. Kardynał Wikaryusz.

Zakończymy, powtarzając, źe trzeba używać w kościołach 
wosku czystego, z zupełnem zaniechaniem stearyny na ołtarzu 
Przen. Sakramentu. Co do wosku mieszanego, podług tego, jak 
się to powyżej wykazało i, idąc za zdaniem J. E. Kardynała Wi- 
karyusza, nie widzimy powodu, dla którego byśmy mieli go uży
wać, skoro i oszczędność i przepisy liturgiczne przemawiają za 
używaniem wosku czystego.

Jakie bywa przygotowanie do pierwszej 
Komunii.

Zbliża się czas piewszej Komunii. Nie podobna dostatecznie 
długo przygotowywać młode dusze, aby je ozdobić w cnoty na 
ten wielki, dzień w którym przyjąć mogą Jezusa Chrystusa. J e 
żeli dwaj wielcy królowie Izraela, Dawid i Salomon, przygotowy
wali i budowali przez długie lata świątynię materyalną dla Pana, 
nie jest więc zbvtecznem przygotowanie przez kilka tygodni lub 
kilka miesięcy dusz dziecięcych, aby się stały godnymi Przybyt
kami Ducha świętego, żyjącemi Świątyniami, gdzie Bóg —  Czło
wiek ma zamieszkać. Otóż rodzice i dzieci myślą już o tym wiel
kim, zbliżającym się dniu pierwszej Komunii.

Często, próżność światowa miesza się w rozmowy o pierw
szej Komunii. O czemże często rozmawiają rodzice z dziećmi? 
Czy o wielkości i świętości Eucharystyi? Czy o czystości duszy, 
jaką powinna jaśnieć dusza dziecięcia, pragnąca połączyć się 
z Bogiem ? Czy, o cnotach, jakie lubi Jezus znachodzić w du
szy ? Czy, o łaskach które przynosi tym, co Go godnie przyjmu
ją ?  Czy rodzice przypominają dzieciom, że się powinny modlić, 
dobrze uczyć katechizmu, wykorzeniać błędy i wady, wypełniać 
wiernie swoje obowiązki ? Czy przyrzekają także rodzice dzie
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ciom, że modlić się będą za nie i razem z niemi przystąpią do 
Uczty Eucharystycznej ?

Często na nieszczęście się zdarza, że w rozmowach między 
rodzicami a dziećmi ma miejsce wszystko prócz samej Komunii, 
samego Jezusa Chrystusa!

Myśli światowe, próżność bywa czasem główną w tych roz 
mowach tak, że dzień komunii przedstawia się oczom dziecka 
raczej jako dzień ziemskich przyjemności aniżeli jako dzień 
święty. To dla dziecka dzień, którego pragnie i o którym marzy; 
bo będzie w piękny strój przybrane, dostanie podarunki, odwie
dzać będzie krewnych, rodzice przyjmować będą w domu gości, 
a ono będzie uważane za ważną osobę, będzie czczone wszyscy 
na niego zwracać będą uwagę, a ojciec i matka uważać je będą. 
raczej za bożka, jak za. żywą świątynię Jezusa Chrystusa ! Dla
czego? Gdyż rodzice zamiast rozmawiać z niem o wielkości Eu- 
charystyi, mówią mu tylko o rzeczach zewnętrznych ; zajmują je 
tylko strojami i innemi sprawami ziemskiemi, a nie Komunią, 
nie samym Jezusem Chrystusem.

To też dzieci w dzień pierwszej Komunii, nawet w Kościele 
są zajęte strojem, wieńcami, próżnościami ale nie Jezusem Chry
stusem ! Jakże jest smutno spotykać na ulieach miast i wsi dzie
ci spieszące do Komunii, a zajęte widocznie próżnością, usiłujące 
zwrócić uwagę przechodzących : żebrające niejako ich spojrzenia 
jakby mówiły: Patrzcie na mnie! spoglądnijcie jak mi pięknie 
w tym stroju. Rodzice, szczególnie matki więcej, jeszcze czują 
tę  próżność. Nawet nieraz nie umieją się powstrzymać od powtarzania 
wobec dzieci: „Patrz jak mój syn jest piękny: jak moja córka 
jest piękną" — Słowa to niedorzeczne i nie na miejscu. Tak jest 
zrobiliście wszystko, może nawet więcej niżbyście mogli, ale pe
wnie, że więcej niżbyście powinni, aby przystroić ciało waszego 
dziecka, ale czyście pomyśleli, aby jego duszę przystroić w cnoty? 
Czy staraliście się wyplenić z tych dusz wady?

Czyście im dawali przykład skromności, pobożności, 
pokory ?

O płochości światowa i grzeszna! jakie można nasuwać mło
dym duszom próżności nawet w tym dniu, gdy ma nastąpić do 
nich ten, który będąc samą Pięknością, osłania ją postacią 
chleba.

Uwagi te sprawiedliwe choć surowe nie mogą się podobao 
ludziom światowym ; ale pewnie zostaną przyjęte przez naszych 
rozsądnych czytelników, pobożne nasze czytelniczki, które pragną
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aby ich dzieci bracia i siostry przystępowały do stołu Pańskiego 
ze skromnością, pokorą i pobożnością,

Wonności ziemi, wonności nieba,
Dzieci ziemi, doliny łez, z radością witamy tę porę wio

senną, w której dni są jasne, a woń kwiatów, miłe słońce, śpiew 
ptasząt, przypomina naszym duszom radości niebieskie. Ale anio
łowie wśród wiekuistej wiosny, cieszą się także patrząc na zie
mię w chwili, gdy ten Bóg, który powiedział: Dopuście dziatkom 
przychodzić do Mnie, po raz pierwszy wchodzi w młodzi uchne 
serca chrześcijańskie. Wówczas to, aniołowie i święci weselą się, 
widząc na ziemi promienie rajskiej światłości. Tak więc uroczy
stości religijne na ziemi łączą się z uroczystością niebios. Tak 
więc wchodzimy w uczucia wzajemne duchów błogosławionych. 
Prześliczny to obraz, pocieszająca myśl, która święta i uroczy
stości Matki naszej, Kościoła, czyni jeszcze droższemi. I ja, bie
dny mieszkaniec tej ziemi wygnania cieszę się, wśród nawału li
cznych zajęć, widząc te gromadki chłopczyków w ubraniach od- 
świątnych, te dziewczątka w bieli, spieszące z obliczem radosnem 
a skupionem do świątyni, gdzie się ciśnie tłum ludu, pragnący 
być świadkiem ich szczęścia! W tym to dniu szczególnie młodzi 
uczestnicy Uczty Pańskiej, mówią nam swą czystością i pobożno
ścią anielską: „Stawszy się żywymi Przybytkami Przenajświętszej 
Eucharystyi, jesteśmy dobrą wonnością Chrystusową 1

Sławny człowiek, którego świadectwo jako chrześcijanina 
nie jest podejrzanem, pisał niegdyś.

Pysznij.ny się jak chcemy, my filozofowie dzisiejsi; ale 
któryż z nas nie czuje wzruszenia na wspomnienie ślicznych 
świąt chrześcijańskich, na odgłos tych dzwonów, zdający się nam 
robić macierzyńskie wymówki ? Kto patrzy bez zazdrości na te 
tłumy wychodzące z kościoła, od Stołu Pańskiego, odmłodzone
i odnowione .. Umysł, trwa przy swojem, ale dusza smutna.. 
Mitnowoli mówi każdy : ach, czemuż nie jestem jednym z nich, 
najprostszym, choćby najmniejszem dziecięciem?".

1 każde miasto, każde sioło oddycha co roku tą wonią nie
biańską Pierwszej Komunii. Jakże słodkiw wzruszenie napełnia 
duszę na myśl o jednej z tych uroczystości I Drogie dziecię i ty 
będziesz wzruszone, gdy wysłuchasz mego opowiadania:

U stóp wzniosłych Pirenejów rozciąga się urocza do
lina, śc ągająca mnóstwo badaczów i różnych podróżnych. 
Żyła tam rodzina, której ojciec był liberalnym, ale mimo to 
silna zawsze w swej wierze. Rozpoczęto nauki przygotowawcze
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do Pierwszej Komunii. Jedno z dziatek bardzo pojętne i aniel
skiej czystości, nagle ciężko zachorowało i mimo żalu musiało 
leżeć w łóżku. Czcigodny pleban pizyszedt je odwiedzić. „Ni« 
obawiaj się, ińoje dziecko — powiedział — choćby choroba
i dłużej potrwała twoja, Pierwsza Komunia się nie opóźni11. — 
Choroba jednak coraz więcej się wzmagała, a dziecko zbliżało się 
do grobu. W sobotę, wilię upragnionego dnia chłopczyna stracił 
przytomność. W gorączce mówił tylko o Komunii, żalił się że 
nie będzie mógł Jej przyjąć. Tyra jękom, temu wołaniu serca 
odpowiadały tylko łzy jego pobożnej matki. Nazajutrz chory od
zyskał przytomność i z płaczem powtarzał; Dlaczego ksiądz Pro
boszcz nie przychodzi, wszakże mi obiecał.

W tejże chwili ktoś zapukał do drzwi; był to czcigodny 
pasterz; „Widzisz dziecko, rzekł ze sjnutnym uśmiechem, że do
trzymuje s łow a; Obecni się oddalili, Święty kapłan zbliżył się 
do chorego i oczyścił i tak już czystą duszyczkę. Po chwili wró
cił z Przenajśw. Eucharystyą i po kilku słowach nauki podał 
umierającemu pierwszą Komunię.

W zachwycie radości, skłoniło dziecko głowę, rączki skrzy
żowało na piersi jak anioł, osłaniający się skrzydłami, poddało 
się uniesieniom miłości i wdzięczności, potjm patrząc na kapłana 
rzekło: Ach! Ojcze, jakże Dziecię Jezus jest piękne! Jak mię 
uszczęśliwiło!

— Jeźli On jest tak słodkim, tak pięknym na ziemi — 
rzecze kapłan — jakimże będziesz Go widziało w niebie, moje 
drogie dziecko!... — Na wspomnienie nieba dziecko otworzyło 
oczy zostało nieruchome, i w podziwie zawołało: Ach ! to O n ! 
Tak jest, to On !

Nagle, jakby pragnąć wyrwać się i biedź na spotkanie Te
go, którego poznało tak dobrze, uczyniło jakby wysilenie, by 
powstać, a dusza jego wyrwała sią z więzów, ciało zostało bez 
życia.

Szczęśliwe dziecię, którego chwila Pierwszej Komunii była 
chwilą wejścia do nieba.
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Wielebny Ojciec Piotr — Julian Eymard
założyciel kongregacji Przen. Sakramentu.

Dnia 18 sierpnia 1851 pisał do niej :
Widzieć wszędzie Boga, przez wszystko do Boga dążyć, 

oddawać się we wszystkiem i zawsze Jego w oli: ' oto reguła du
szy wewnętrznej.

Módl się, aby święta wola Boża doskonale się we mnie 
spełniła. Jestem, jak pragnę, abyś i ty była, żyjącym z dnia na 
dzień, nie myśląc o przyszłości: Pan Bóg myśli o niej zamiast 
mnie.

Dnia 15 października 1859 pisał do tej samej osoby:
„ . . . A  moje biedne Tercyarstwo? Niechże je Pan błogos

ławi i sprawi, by się rozwijało za Jego łaską świętą, to słaba 
strona mego serca; ale szczęśliwym jestem, wiedząc, że Bogu 
jest poruczone. Chcę tego pragnąć, czego Bóg chce, jeźliby 
chciał żeby nie istniało, niech będzie błogosławionym

Widocznie ta ofiara wzruszyła jego serce, mówi o Tercyar- 
stwie w liście do tej samej osoby z dnia 26 listopada 1851, tam 
wspomina ile dobrego sprawia to dzieło, kreśląc bezwiednie swe 
własne usprawiedliwienie.

„ . . .  Myślę ustawicznie o drogim Tercyarstwie i polecam je 
Panu codziennie przy świętej Ofierze. Dobry duch sióstr, błogo
sławieństwo Boże i błogosławieństwo Kościoła (Pius IX je za
twierdził) opieka widoczna i cudowna Przen. Dziewicy, pocieszają 
mię i pozwalają ufać, źe trzeci Zakon jest zdolny do życia, że wyda 
kiedyś owoce zbawienia i wiele dusz zawdzięczać mu będzie dos
konałość a nawet zbawienie, że Pan Jezus i Jego Matka Boża 
przez Niego uczczeni będą. Trzeci Zakon od Boga pochodzi! 
Tak, ileż to widocznych tego dowodów ma ten, kto mu się przy
patrzy od początku! Z iluż to doświadczeń wyszło zwycięsko!

Ileż owoców świętości już wydało! Co do mnie, zawdzię
czam mu bardzo wiele, i mam się za szczęśliwego, że do służe
nia mu wybrany byłem; wyzuaję, że zawsze byłbym chętnie dla 
niego pracował, nic mnie nie kosztuje, co trzeba zrobić dla niego 
nic mię nie zraża, kocham wszystko co się go tyczy, a kocham 
miłością wyjątkową.

„ . . .  O! gdyby nasze siostry wiedziały jak pięknym i wznios
łym jest tytuł „Trzeciego Zakonu Maryi w życiu wewnętrznem !“ 
Ileż to jest doskonałości w tej jednej regule Tercyarstwa; „Miłość
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życia prostego i ukrytego Maryi z Jezusem !“ jak potężnym jest 
ten środek doskonałości!

Siostry nasze czułyby się szczęśliwemi, że zostały wybrane 
za członków rodziny Nazaretańskiej, u stóp Wieczernika, przez 
Maryę.

W ^ońcn 19 października 1852 pisał jeszcze do p. Guillot.
„ . . .  Kocham Trzeci Zakon i cierpię za niego, ale teraz 

wolę modlić się tylko po cichu za nim. Pan Bóg nie powierzył 
mi go, więc widocznie wymaga, abym go oddał łasce Bożej.

Otrzymuje wyraźny nakaz, aby się więcej nie zajmował Trze
cim  Zakonem. — Sługa Boży zajmował się jeszcze Trzecim Za
konem, posyłając od czasu do czasu swoje rady przełożonej.

Tak przeszedł rok 1852; Ojciec zdaleka kierował swem 
ukochanem dziełem. W pierwszych dniach stycznia 1853, mówi 
do O. Mayet:

Czuję wielką ochotę prosić Przew. O. Golina, aby mi kazał 
Trzeci Zakon rozszerzać po całej Franc-yi. Ze wszystkich stron 
tego żądają biskupi nawet chcą Trzeciego Zakonu w swych dye 
cezyach. Łatwo by to można było zrobić, mam wielką do tego 
ochotę.

Pan Jezus kazał inaczej. W kilka dni potem, Ojciec Generał 
posłał mu nakaz wyraźny, aby więcej się nie zajmował Trzecim 
Zakonem w Lyonie.

Dnia 31 stycznia 1853 pisał do panny Guillot: Nie miałem 
ochoty donieść ci o ofierze, jakiej wymagał odemnie Pan Bóg co 
do Tercyarstwa, a to wyjaśui ci, dlaczego nic o nim nie wspo
mniałem. — Przew. Ojciec Generalny zakazał mi zajmować się 
Tcrcyarstwem w Lyonie. Wobec tego nic już czynić nie mogę 
jak tylko modlić się za tem Stowarzyszeniem, ale rad żadnych 
nadal udzielać nie mogę.

(Dokończenie nastąpi).

TT-wladomlenie.
Uprasza się P. T. Księży, którzy są, zapisani do Tow. P. A . 

pod Nr. 20000—25000, aby zechcieli odprawić Mszę św. roczną 
w miesiącu kwietniu za wszystkich zmarłych członków Tow. kapł. 
Ador. R. i p.

W łaściciel wydawca i redak tor odpowiedzialny: Ks. L. Dąbrowski, proboszcz ob. łac, 
w B rucken tbal p. Uhnów.

Z drukarn i W. A. Szyjkowskiego, we Lwowie
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Smereczyński, W orona koło Stanisław ow a (p. O ttynia).
W Archidyecezyi lwowskiej r. gr. ca th .: Pks. M. 

Sadowski, kat. Brzeżany.
W  Archidyecezyi lwowskiej o^>rz. ł a c . : X. Ludwik 

Dąbrowski, proboszcz w B rucken thalu  (p. Uhnów).



ł^orespondencye do T^edakcyi.

polecenie modlitwoną



K s ią ż e c z k i  do m o d le n ia  
>Adoracye Najśw Sakramentu*

c e n a  60 c t. za 1. e g z e m p la rz  o p r a w n y  z ło co n y .

Już wyszły:
Zuzanna, dramat w 4 aktach, cena 1 kor. 
Daniel, dramat w 5 aktach « « 
Jeremiasz, dramat w 5 aktach » »

Do nabycia w Administracyi Eucharystyi Bruckenthal 
p. Uhnów.

C za so p ism o  r e l ig i jn e  o czci N a jśw . S a k ra m e n tu .  
Wychodzi raz na miesiąc o 2 arkuszach druku. 

ZFrsse&pła/ta, całoroczna 1-QO zł.

„Przyjdź Królestwo Twoje Eucharystyczne^.
C za so p ism o  r e l ig i jn e  o czci N a jśw . S a k ra m e n tu . 

Wychodzi raz na miesiąc o 2 arkuszach druku. 
P r z e d p ł a t a  c a ło r o c z n a  w y n o s i  1 zł. a . w .



W Administracyi Eucharystyi Bruckenthal p. Uhnów — -  
Z nabyć można następujące dzieła po zniżonych cenach.

1. Kazania X. Kuźniarskiego — według Hounoldta tom I Z
Z 1 IL cena za obydwa tomy zamiast 5 zł. — tylko 2 zł. 50 ct. -  
m 2) Podręcznik do medytacyi X. Tesniera — 60 ct. a. w. 3  

3) Św. Józef — cena tylko 60 ct.
Nowe. Modlitewnik ku czci Najśw. Serca Jezusowego we- -  

Z dług X. M. Nilles -  przez X. W. J. — cena nieoprawne 60 ct. Z
— — oprawne 1 z ł .
— 4) Rocznik Eucharystyi  ̂ r. 1895 — cena 1 zł.

Rocznik Eucharystyi z r. 1896 — cena 1 zł. Z
Rocznik Eucharystyi z r. 1897 — cena 1 zł.
5) Rocznik Przyjdź Król. Twoje z r. 1895 — 70 ct. -  

Z Rocznik Przyjdź Król. Twoje z r. 1896 —  70 ct.
Rocznik Przyjdź Król. Twoje z r. 1897 — 70 ct.
6) Hymny św. Tomasza z Akwinu (tekst łaciński i polski) Z 

Z tłóm. polskie X. W. J. J. — cena za tuzin 1 zł. (zniżona).
7) Kazanie o Przenajśw. Sakramencie Ołtarza i o Mszy św., -  

Z X. L. D. — cena zniżona (10 ct. za egz.).
8) Concio de charitate fraterna — cena zniżona 1 0 ct. za egz. 1
9) Książeczka o Matce Boskiej Różańcowej w Pompei £  

Z z nowenną — cena za egz. 10 ct.
11 ) Książeczka o nieustającej adoracyi (mały zapas) 5 ct. za egz. -
12) Kilka słów u znaczeniu i obowiązkach inteligeneyi Z 

gj względem ludu — cena 10 ct. za egz.
13) Kazanie o Najśw. Maryi Pannie, Królowej Korony Polskiej, Z 

_  przez ks. J. Kamińskiego, obecnie proboszcza w Mielnicy — Z
— 10 cnt. za egzemplarz. -

14) Gorzkie żale — cena 5 cnt. za 1 egz. (z przes. poczt. Z 
Z cena jednego egzemplarza) 2 cnt. więcej.

15) Eucharystyczna Droga Krzyżowa — 5 cnt. za egz.
_  Wszystkim nowym prenumeratorom, który nadeszła przed- Z
z  pM fi jako premię przeszlemy do wyboru Książeczkę św. Józef. -
— — albo Podręcznik X. Tesniera lub Rocznik Przyjdź Król. Twoje -  
Z z jednego roku — bezpłatnie.

Ks. ISO W alse ra : Książka do modlenia i adoracyi Przenaj- -
— świętszego Sakramentu — (oprawne).

Prenumeratorowie czasopism „Eucharystyi" i „Przyjdź Kró- z
— lestwo Twoje Eucb.“ dawni i nowi, płacą za 1 egz. oprawny tej -  

książki tylko 60 cnt.
Cena księgarska za 1 oprawny egzemplarz 1 zł.
Powyższe książki i dziełka nabyć można t a k ż e :

W  Krakowie: Księgarnia Gebethnera i Sp.
„ S. A. Krzyżanowski.

We Lwowie: Księgarnia Seyfarth & Czajkowski,
„ Gubrynowicz i Schmidt,

Z W. Kuczabiński —  ul Kopernika 1. 2.
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