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MAR JA 
W S&APLEHZU 

ŚWIĘTYM



M A R T A

ZBIÓR NABOŻEŃSTWA
ZAWIERAJĄCY:

Rys Historyczny Zakonu i Skaplórza Najświętszej Maryi Panny 
z góry Karmelu. Sposób zaprowadzenia i przyjmowania do 
Bractwa Skaplerza S. Kilka sposobów słuchania Mszy świętśj. 
Nabożeństwa: dla braci Skaplerza Sw. na wszystkie ważniejsze 
czasy w roku, na znaczniejsze Kościoła uroczystości, Majowe, 

przygodne, i Pieśni Kościelne. Ozdobione 5 rycinami.
Wydanie X< Onufrego Osińskiego*

E x  Prowincyata 0 0 .  Karmelilóur^fflfófiźĘlWserwacyi, 
prowincyi Najświętszego Sakramentu w Polsce.

T exi: „Przeto wam powiadam, wszystko o cokol- 
wiek m odląc się prosicie, wierzcie ie  
otrzymacie, a stanie się wam.1* Mar. Etoid. 
XI w . 24.

WARSZAWA, 
w D rak am i ADOLFA KRETHLOW 

przy Ulicy Krakowskie-Przedmieście pod Nr. 388 (38.)

1 8  6 1.



Rękopism pod napisem: n M a r y a  w  S k n p l e r z n  ś w i ę t y m ,  Z b i ó r  
N a b o ż e ń s t w a  i  t  d .“  nic takowego nie zawiera w sobie, coby nauce S. 
Wiary Katolickiej przeciwnem było; a je s t  zbiorem w większej części różnych 
modlitw z wielu książek do nabożeństwa codziennego służących, a tu  w lym 
rękopiśm ie w jedną całość pięknie ułożonych. W szczególności m ający s łu 
żyć dla osób wpisanych w Bractwo .Skaplerza S. Do tego Zbioru nabożeń
stw a, dołączona została krótka wiadomość historyczna: o początku, w zro
ście i rozszerzeniu Zakonu Szanownych Ojców Karmelitów, jak  również o 
początku samego Skaplerza S. która dla pobożnych, a mianowicie osób sk ła - 
dających Bractwo Skaplerza S. nie pozostanie bezpożyteczną, jak  również dla 
XX- Proboszczów t^ch zwłaszcza kościołów, przy których utrzym ują się 
Bractwa Skaplerza S- a mianowicie dla zamieszczonych przepisów sposobu 
przyjmowania Osób do tegoż Bractwa,jak i o odpustach tymże nadanych.

Zatem sądzę być pożytecznem, aby Rękopism ten,*był drukiem ogłoszo- 
ny, jeżeli to Wysokiej Władzy Archidyecezyalnej podobać się będzie.

w Zdunach dnia 12 Kwietnia 1860 roku.

X  Aleksander Cętko icski Rano, Hon- Koli, Łowickiej, 
Pleban Zduński, Dziekan, Em eryt. Cenzor Ksiąg treści 

religijnej w Archidyecezyi IVar szato skiej.

A F P R O B A T I J R t

Varsaviae d. 19 Aprilis 1860.

Ludovicus Gruszecki C. Jdx* Surrogatuś Cons.
Gis Varsaviensis.

WOLNO DRUKÓW AGP' lf 11 1 & \
: To 3 ]

Pod warunkiem ztoienia w Komitecie C enzury,\p^w ydrutanraniu, prawem  
przepisanej liczby eiem plarzy .

W arszawa dnia 20 Maja (2 Czerwca^IÓ60.

Cenzor, A n t o n i  f u a k e n i t e t n .



TABLICA ŚWIAT RUCHOMYCH.
Rok

Litera
Nie

dzieli
Popielec Wielkanoc

Zielone
Świątki Boże Ciało Adwent

1861 f 13 Lutego 31 Marca 19 Aiaja JO Maja 1 Grudnia
1862 e 5 Marca 20 Kwietnia 8 Czerwca 19 Czerwca 30 Listop.
1863 d 18 Lutego 5 Kwietnia 24 Maja 4  Czerwca 29 Listop.
1864 c b 10 Lutego 27 Marca 15 Maja 26 Maja 27 Listop,
1865 A 1 Marca 16 Kwietnia 4  Czerwca 15 Czerwca 3 Grudnia
1866 g 14 Lutego 1 Kwietnia 20 Maja 31 Maja 2 Grudnia
1867 f 6 Marca 21 Kwietnia 9 Czerwca 20 Czerwca l  Grudnia
1868 e d 25 Lutego 12 Kwietnia 31 Maja 11 Czerwca 29 Listop.
1869 c 10 Lutego 28 Marca 16 Maja 27 Maja 28 Listop.
1870 b 2 Marca 17 Kwietnia 5 Czerwca 16 Czerwca 27 Listop.
1871 A 22 Lutego 9 Kwietnia 28 Maja 8 Czerwca 3 Grudnia
1872 g f 14 Lutego 31 Marca 19 Maja 30 Maja 1 Grudnia
1873 I® 26 Lntego 13 Kwietnia 1 Czerwca 12 Czerwca 30 Listop.
1874 a 18 Lutego 5 Kwietnia 24 Maja 4 Czerwca 29 Listop.
1875 c 10 Lutego 28 Marca * 16 Maja 27 Maja 28 Listop.
1876 bA 1 Marca 16 Kwietnia 4  Czerwca 15 Czerwca 3 Grudnia
1877 g 14 Lutego 1 Kwietnia 20 Maja 31 Maja 2 Grudnia
1878 f 6 Marca 21 Kwietnia 9 Czerwca 20 Czerwca 1 Grudnia
1879 e 26 Lutego 13 Kwietnia 1 Czerwca 12 Czerwca 30 Listop.
1880 d o 11 Lutego 28 Marca 16 Maja 27 Maja 28 Listop.
1881 b 2 Marca 17 Kwietnia 5 Czerwca 16 Czerwca 27 Listop.
1882 A 22 Lutego 9 Kwietnia 28 Maja 8 Czerwca 3 Grudnia
1883 g 7 Lutego 25 Marca 13 Maja 24 M»ja 2 Grudnia
1884 f e 26Lutego 13 Kwietnia 1 Czerwca 12 Czerwca 30 Listop.
1885 d 18 Lutego 5 Kwietnia 24 Maja 4  Czerwca 29 Listop.
1886 c 10 Marca 25 Kwietnia 13 Czerwca 24 Czerwca 28 Lisiop.
1887 b 23 Lutego 10 Kwietnia 29 Maja 9 Czerwca 27 Listop.
1888 A g 14 Lutego l Kwietnia 2 0  Maja 31 Maja 2 Grudnia
1889 f 6 Marca 21 Kwietnia 9 Czerwca 20 Czerwca 1 G rudnia

1890 e 19 Lutego 6 Kwietnia 25 Maja 5 Czerwca 30 Listop.
1891 d 11 Lutego 29 Marca 17 Maja 28 Maja 29 Listop.
1892 c b 2  Marca 17 Kwietnia 5 Czerwca 16 Czerwca 27 Listop.
1893 A 15 Lutego 2  Kwietnia 21 Maja 1 Czerwca 3 Grudnia
1894 g 7 Lutego 25 Marca 13 Maja 24 Maja 2 Grudnia
1895 f 27 Lutego 14 Kwietnia 2 Czerwca 13 Czerwca 1 Grudnia
1896 e d 18 Lutego 5 Kwietnia 24 Maja 4  Czerwca 29 Listop.
1897 c 3 Marca 18 Kwietnia 6 Czerwca 17 Czerwca 28 Listop.
1898 b 23 Lutego 10 Kwietnia 29 Maja 9 Czerwca 27 Listop.
1899 A 15 Lutego 2 Kwietnia'21 Maja 1 Czerwca 3 Grudnia

1900 g 28 Lutego 15 Kwietnia 1 1 Czerwca ^14 Czerwca 2 Grudnia
1901 f 20 Lulego 7 Kwietnia 26 Maja 6 Czerwca 1 Grudnia
1902 e 12 Lutego 30 Marca 18 Maja 29 Maja 30 Listop.
1903 d 25 Lutego 12 Kwietnia 31 Maja 11 Czerwca 29 Listop.
1904 .o b 17 Lutego 3 Kwietnia 22 Maja 2 Czerwca 27 Listop.
1905 A 8 M«rca 23 Kwietnia 11 Czerwca 22 Czerwea 3 Grudnia



WYKAZ ŚWIĄT
p r z y p a d a j ą c y c h  w  p r z e c ią g u  c a ł e g o  r a k a .

KALENDARZ KALENDARZ.

1 A
2 b
3 c
4 a
5 e
6 f
7 g
8 A
9 b

10 c
11 d
12 e
13 f
14 g
15 A
16 b
17 c
18 d
19 e
20 f
21 8
22 A
23 b
24 c
25 d
26 e
27 f
28 g
29 A
30 b
31 c

S T Y C iŁ E Ń  m a  d n i  3 1 .  
N o w y  R o k .
Makarego Opata.
Daniela Męczennika.
Tytusa Biskupa.
Telesfora Papieża.
T r z e c h  l i r ó l ó w .
Juljana Męczennika. 
Apolinarego Biskupa. 
Marcyanny Panny.
Wilhelma Biskupa.
Palemona Opata.
Arkadyusza Męczennika. 
Hilaryusza Biskupa.
Szczęsnego Kaptana.
Pawta pierwszego Pustelnika 
Marcella Papieża.
Antoniego Opata.
Pryski Panny i Męczenniczki. 
Kanuta Króla i Męczennika. 
Fabjana i Sebastjana.
Agnieszki Panny i Męczenniczki 
Wincentego Męczennika. 
Emerencyanny Panny. 
Tymoteusza Biskupa. 
Nawrócenie ś. Pawfa Apostola. 
Polikarpa Męczennika.
Jana Zfotoustego.
Karola Wielkiego.
Franciszka Salezego.
Martyny Panny i Męczenniczki. 
Marcelli Wdowy.

W  niedzielę druga po 3 Królach, 
przypada święto Imienia Jezus.

Ł U T Y  m a  d n i  S 8 .
Ignacego Biskupa. W ig ilja  
O c z y s z c z e n ie  IV. W. P .
Błażeja Biskupa i Męczennika 
Andrzeja Korsyna Biskupa.
Agaty Panny.
Doroty Panny i Męczenniczki. 
Romualda Opata.
Jana z Malty.
Apolonii Panny.

1 d
2 e
3 f
4 g
5 A
6 b
7 0
8 d
9 e

10|f
11 R
12 A
13 b
14 c
15 d
16 e
17 r

18
19 A
20 b
21 c
22 d
23 ę
24 f
25 K
26:a
2 7 ,b
28! 0

Scholastyki Panny.
Eufrozyny Panny. 
Gaudencyusźa Biskupa 
Juljana Męczennika.
Walentego Kaptana.
Faustyna Męczennika.
Juljanny Panny 
Polikarpa Biskupa.
Symeona Biskupa.
Gąbina Kaptana i Męczennika. 
Gleuterego Biskupa.
Stolicy świętego Piotra. 
Eleonory Panny.
Marty Panny i Męczenniaiki. 
Macieja Apostola.
Sygfryda Biskupa, Flawiana. 
Nestora Biskupa.
Aleksandra Męczennika.
Teofila Męczennika.

WrokuprzestepnymLutyma dni 
29, i św. Macieja bywa dnia 25.

U A IS Z B C t m a  d n i  S I .

Albina Biskupa.
Symplicyusza Biskupa. 
Kunegundy Cesarzowej • 
Kazimierza Królewicza. 
Adryana Męczennika.
Marcyana Męczennika.
Tomasza z Akwinu.
Jana Bożego.
F rańci szki Wdowy.
40 Męczenników.
Konstantyna Wyznawcy. 
Grzegorza Papieża.
Krystyny Panny.
Mechtyldy Królowój.
Longina Żołnierza.
Cyryaka Dyakona.
G ertrudy Panny.
Narcyssa B iskupa.
J ó z e f a  O b l.g N  1’ .M a r y i .  
Patrycyusża Biskupa. 
Benedykta Opata.
Pawta Biskupu.

1 d
2 e
3 f
4 8
5 A
6 b
7 c
8 d
9 e

10 f
11 g
12 A
13 b
14 c
15 d
16 e
17 f
18 g
19 A
20 b
21 0
22 d



KALEND AHX. KALENDAftZ.lĘ
23 e
24 f
25 K
21) A
27 b
28 c
29 d
30 e
31 f

Frumencyusza Męczennika. 
Symeona chłopięcia. 
Zwiastowanie N. P. W.
Kassyana Męczennika. 
Aleksandra Żołnierza. 
Doroteusza Męczennika 
Eustazyusza Opata.
Kwiryna Męczennika.
Balbiny Panny.

W  pierwszy piątek postu śioięto 
cierniowi] korony Pana Jezusa. 
W  drugi piątek włóczni i gwoździ. 
W  trzeci piątek święto prześciera
dła, w które po zdfeciu z  krzyża 
Pana Jezusa obwinięto.

KWIECIEŃ ma dni 30.

W incentego Biskupa. 
Franciszka z Pauli.
Rycharda Biskupa. 
Ambrożego Biskupa. 
Wincentego Fereryusza. 
Syxta Papieża,
Saturnina Biskupa.
Dyonizego Biskupa. 
Demetryusza Męczenika. 
Ezechiela Proroka.
Leona Papieża.
Konstantego Biskupa. 
Hermenegilda Króla. 
Tyburcyusza i W alerego. 
Anastazyi Męczenniczki. 
Lamberta Męczennika. 
Fortunata Męezennika. 
Apoloniusza Biskupa. 
Hermogenesa Męczennika. 
Teodora Biskupa.
Anzelma Biskupa.
Sotera i Kaja Męczenników. 
W ojciecha Biskupa i Męczen. 
Fidelisa Kapucyna.
Marka Ewangelisty.
Kleta i Marcellego.

^Teofila Biskupa.
W italisa Męczennika.
P iotra Męczennika.
Katarzyny Seneńskiej.

W  niedzielę 2gąpo W itlkiij no

cy święto grobu Pana Jezusa. 
W  niedz. 3cią po Wielk.N^Opieki 
ś. Józefa. W  niedz. 4sza po Wniebo
wstąpieniu Pańskiem‘święto Nie
pokalanego Serca N. M. Panny.

W  dni krzyżowe, które przypa
dają przed Wniebowstąpieniem, 
Pańskiem, przykazany jest post 
; f - i  razem każdy z prawowiernych, 
w te dni powinien zmówić albo li
tanią do wszystkich świętych, albo 
też 7  pacierzy na interny u kościo
ła świetego.

1 R2 A
3 b
4 c
5 d
6 e
7 f
8 8
9 A

10 b
11 c
12 d
13 e
14 f
15 g
16 A
17 b
18 0
19 d
20 e
21 f
22 g
23 A
24 b
25 c
26 d
27 e
28 f
29 g
30 A

MAJ ma dni 31.

11 bI Filipa i Jakóba Apostołów.
2  cl Atanazego i Zygmunta.
3 Wl Znalezienie świętego krzyża.
4 ej Floryana i Moniki.
5 f Piusa Papieża i Anioła Kapłana

Zakonu Karmelitów.
6 g Jana Apostoła w oleju.
7 A Domicelli Panny.
8 b S t a n i s ł a w a  B i s k u p a .
9 c Grzegorza Teologa.

10 d Izydora oracza.
111 e | Mamerta Biskupa.
12 f | Pankracego Męczennika.
13 g Jana milczącego.
14 A Bonifacyusza Męczennika.
15 b Zofii Męczenniczki.
16 c Jana Nepomucena.
17 d Paschalisa Męczennika.
18 e W enancyusza Męczennika.
19 f Iwona kapłana.
20 g Bernardyna Seneńskiego.
2 1 1A Donata Męczennika.
22 b Julii Panny.
23 j c Dezyderyusza Męczennika.
24' d Joanny wdowy.
25} e Urbana Papieża.
26; f Filipa Neryusza.
27! g Magdaleny de Pazis Karmeli
28 A Lucyusza Męczennika.
29 b Tedozyi Męczenniciki.
30 c Felisa Papieża.
311 d Petronelli Panny.



KALENDARZ.

CIERWDSC ma dni 80.
I e
2 |f
3 8
4 A
5 b
6 c
7
8 
9 f

10j8 
U  A
12 b 
13 o 
14jd 
I 5 e  
16,f
” 8
18!a
19 b
20 o
21 d 
22 j e 
2 3 |f
24  g
25 A
26
27
28 
29 | e 
30 f

W
Ciała

1 8
2 A
3 b
4 0
5 d
6 e
7 f
8 8
9 A

10 b

11 c
12 d
13 e
1& r

Juwencyusza Męczennika. 
Erazma Męczennika 
Pauliny Panny i Męczenniczki. 
Optata Biskupa.
Marcyana Męczennika.
Norbela Biskupa.
Roberta Opala.
Medarda Biskupa.
Prymusa i Felicyana Męczen 
Małgorzaty Królowej.
Barnaby Apostola.
Onufrego Pustelnika.
Antoniego z Padwy.
Elizeusza Pro. Patr. Zak. Karm 
Wita i Modesta Męczenników. 
Benona Biskupa.
Awita kapłana.
Marka i Marcellina.
Gerwazego i Protazego. 
Florencyi Panny.
Aloizego Gonzagi.
Paulina Biskupa.
Agrypiny Panny.
Narodzę, św. Jana Chrzciciela 
Prospera Biskupa.
Jana i Pawła.
W ładysława Króla W ęgier. 
Leona Papieża. fV i§ ilja% 
Piotra i Pawła Apost
W spomnienie ś. Paw ła Apost

piątek po oktawie Bożego 
święto Serca Pana Jezusa.

UPIEC ma dni 81.
Aarona starozakonnego. 
Nawiedzenie N. P. Maryi* 
Heliodora Biskupa.
Józefa Kalasantego.
CyryIli Panny.
Izajasza Proroka.
Apoloniusza Biskupa.
Elżbiety Królowej.
Cyrylla Biskupa.
7 braci śpiących,synów świętej 
Felicyanny.
Piusa Papieża.
Gwalberia Opata.
Małgorzaty Panny.
Bonawentury Doktora.

15 8
16 A
17 b
18 c
19 d
20 e
21 f
22 8
23 A
24 b
25 c
26 d
27 e
28 f
29 8
30 A
31 b

KALENDARZ.
Rozesłanie SS. A p o s to ł
S k a p i e r z a  N . P . M a r y i .
Aleiego wyznawcy.
Maryny Panny.
Arsyniusza Pustelnika. 
E l i a s z a  P r / i a ł  S J , K a v .
Prazedy Panny.
Maryi Magdaleny Pokutnicy. 
Liborego i Apolinarego. 
Krystyny Panny.
Jakóba Apostoła.
Anny, Matki N. Panny Maryi. 
Pantaleona Męczennika. 
Nazarego i Celiusza.
Marły Panny.
Abdona i Senny.
Ignacego Wyznawcy.

W  niedzielę po 2 4  Lipca obcho
dzi się święto świętej Kunegmdy 
Królowej j>. Kr. ‘Pols.

SIERPIEŃ ma dni 81. 
Piotra w okowach.
Panny Maryi Anielskiej. 
Znalezienie S. Szczepana. 
Dominika Wyznawcy.
Panny Maryi Śnieżnej. 
P r z e m ie n i e n ie  P a ń i k .  
Alberta Wyznawcy, Karmelity. 
Cyryaka Wyznawcy.
Romana Męczennika. 
Wawrzyńca Męczennika. 
Zuzanny Panny i Męczenniczki. 
Klary Panny.
Hipolita i Kassyana.
Euzebiusza Wyznawcy. 
W n ie b o w z ię c ie  N. P .lfł. 
Rocha Wyznawcy.
Jacka Wyznawcy.
Agapita Biskupa.
Maryana Wyznawcy.
Bernarda Opata.
Joanny Franciszki.
Symforyna Męczennika.
Filipa Benicyusza.
Bartłomieja Apostoła.
Ludwika Króla Francuzkiego. 
Róży Panny.
Cezaryusza Biskupa.
Augustyna Biskupa.
Ścięcie świętego Jana. 
Sscsęsnego Męczennika.

1 c
2 d
3 e
4 f
5 8
6 A
7 b
8 0
9 d

10 e
11 f
12 8
13 A
14 b
15 c
16 d
17 e
18 f
19 8
20 a
21 b
22 c
23 d
24 e
25 f
26. g
27 A
28 b
29 0
30 d



KALENDARZ. KALENDARZ.

31 le I Rajmunda Wyznawcy,
W  niedz* po oktawie Wniebo

wzięcia N. P. Maryi, święto św, 
Joachima Ojca N. P. M.

WRZESIEŃ ma dni 80.
1 f
2 g
3 A
4 b

c
6 d
7 e
8 f
9 8

10 A
U b
12 e
13 d
14 e
15 f
16 g
17 A
18 b
19 c
20 d
21 e
22 f
23 g
24 A
25 b
26 0
27 d
28 e
29; f
30 8

9 b
10 0
11 d
12 e
13 f
14 8
15 A
16 b
17 c
18 d
19 e
20 f
21 8
22 A
23 b
24 c
25 d
26 e
27 f
28 8
29 A
30 b
311 0

Idziego Opata.
Brokarda Wyznawcy,Karmelity 
Serafii Panny.
Rozalii Panny.
W iktoryna Męczennika.
Zacharyasza Proroka.
Reginy Panny. W ig ilja . 
N a r o d z e n ie  Ita. 91. I*. 
Gorgoniusza Męczennika.
Mikołaja z Tol.
Piotra i Jacka Męczenników. 
Mazymiljana Biskupa.
Aureliusza Biskupa.
Podwyższenie świętego Krzyża.! 2 8 j g 
Nikodema Męczennika.
Korneliusza.
Odebranie 5 ran ś. Franciszka. 
Tomasza a W illanowa.
Konstancyi Męczenniczki.
Zuzanny Męczenniczki.
Mateusza Apostola.
M aurycyuszai Tow.
Tekli Panny i Męczenniczki.
Gerarda Biskupa, Karmelity.
Kleofasa Męczennika.
Cypryana i Justyna.
Przeniesienie & Stanisława. 
Wacława Króla.
Michała Archanioła.
Hieronima Doktora.

W  niedz. po narodzeniu N. P . q 
Maryi, święto Imienia Maryi. jo  

W  nied. po ś. Mateuszu święto 11 
błogosławionego Władysława j 12 
Król. P o l
PASUlIEENlIł ma dal 81.

fl,emigiusza Biskupa.
SS. Aniołów Stróżów.
Kandyda Męczennika.
Franciszka W yznawcy.
P lacyda i Tow.
Brunona W yznawoy.
Marka Papieża.
Brygidy wdowy.

Dyonizyusza Areop.
Franciszka Borg.
Germana Bigkupa.
Mazymiljana Biskupa.
Edwarda króla.
Kalizta Papieża.
Jadwigi i Teressy Karmelitanki. 
Gallusa Opata.
W iktoryna Biskupa.
Łukasza Ewangelisty.
Piotra z Alkantary.
Felicyana Biskupa.
Urszuli P. z Towarzyszkami. 
Korduli Panny i Męczenniczki- 
Jana Kapislrana Wyznawcy. 
Rafała Archanioła.
Kryspina i Kryspin iana. 
Ewarysta Papieża.
Florencyusza Męczennika. 
Szymona i Tadeusza Apostołów 
Narcyssa Biskupa.
Serapiona Biskupa, Karmelity. 
W olfganga Biskupa W ig ilja .

W  niedz. 1sza Października N. 
P. Maryi Rozancowij.

W  niedz. 4tą świętego Jana 
Kantego P. K r .‘Pols.‘

LISTOPAD ma dni 80.

1 A
2 b
3 0
4 d
5 e
0 r
7 8
8 A

W w y i t k i c h  Ś w i ę t y c h .
Dzień Zaduszny.
Huberta Biskupa.
Karola Boromeusza. 
Zacharyasza Proroka. 
Leonarda Wyznawcy. 
Engelberta Męozennika.
4 Koronatów.
Teodora Męczennika.
Nimfy Panny i And. z Awel. 
Marcina Biskupa.
5 Braci polaków.
Dydaka Wyznawcy.
Serapiona Męczennika. 
Leopolda Wyznawcy. 
Edmunda Biskupa.
Grzegorza cudotwórcy.
Pośw. kościoła Apost. P. i P. 
Elżbiety wdowy. 
Symplicyusza Biskupa. 
Ofiarowanie N. P .“Maryi. 
Cecylii Panny.
Klemensa Papieża.



KALENDARZ. KALENDARZ.
24 r Jana od krzyża,Karmelity. 10 A N. P. Maryi Loretańskiej.
25 g Katarzyny Panny, 11 b Damaza Papieża. ,
26 A Konrada Biskupa. 12 c Senezyusza Męczennika.
27 b Jozefata Pustelnika. 13 d Łucyi Panny i Męczenniczki.
28 c Mansweta Męczennika. 14 e Spirydona Biskupa, Karmelity.
29 d Saturnina Męczennika. 15 f Euzebiusza Biskupa.
30 6 Andrzeja Apostoła. 16 Albiny Panny i Męczenniczki.

Wniedz. 2  Opieki N. P. Manii- 17 A Łazarza Biskupa. 
Germaną Biskupa. 
Nemezyusza Biskupa. 
Zenona żołnierza.

W  niedzielę po dniu 43 śui. S ta
nisława Kostki P. K. P.

18
19
20

b
0
d

21 e Tomasza Apostoła.
K R n n i l K K  m a  d n i 8 1 . 22 f Demetryusza Męczennika.

1 f Eligiusza Biskupa. 23 g W iktoryi Panny i Męczenniczki.
2 g Balbiny Panny. 24 A Adama i Ewy. W igH ja  •
3 A Franciszka Ksawerego. 25 b N a r o d z e n ie  P .  J e z u s a .
4 b Barbary P, i Męczenniczki. 26 c S z c z e p a n a  M ę c z e n n ik a
5 c Sabby Opata. 27

28
d Jana Apostoła i Ewangelisty.

6 d Mikołaja Biskupa. c Młodzianków.
7 e Ambrożego Biskupa. W ig ilja . 29 f Tomasza Biskupa.
8 f H ie p o k . P o c z .X  F  J l a r y i 30 8 Eugeniusza Biskupa.
9 g W aleryi Panny i Męczenniczki. j 31 A Sylw estra Papieża.



DO CZYTELNIKA.
Brak książki, któraby zawierała w sobie objaśnienia i nabo

żeństwo potrzebne dla Braci i Sióstr Skaplerza Świętego, stal 
się powodem niniejszego wydawnictwa, które nietylko Bractwu 
Skaplerznemu, ale i wszystkim wiernym Katolikom bardzo u- 
żyteczne być może.

Bozkrzewienie miłości i czci dla Maryi, jako dla naszej naj
ukochańszej Matki, jest jedynym celem niniejszej książki; do 
czego abym mógł wszystkich mych Braci pobudzić, pozwólcie że 
na wstępie użyję słów Sw. Bernarda wybornie przełożonych 
przez czcigodną autorkę wielu ksiąg pobożnych.

»Gdy chwila ostatnia doczesnego żywota Pana naszego Jezusa 
Chrystusa już nadchodziła, spojrzał raz jeszcze na swoją Matkę 
najdroższą, potem na Ucznia ulubionego, i  konającym już gło
sem zawołał: »Oto Matka twoja!” Ach zaiste! nie zapomnia
ła  Marya tej chwili tak srogiej dla Jej serca macierzyńskiego, a 
Kalwarya, ta góra święta, na której krew ukochanego Jej Syna 
potokiem płynęła dla odkupienia grzesznego człowieka, stała 
się miejscem szczęśliwem, gdzie nas Marya za dzieci swe własne 
przysposobiła, i od tej chwili tak błogiej dla nędznego człowie
ka, jużeśmy nie sieroty, gdyż Matka Boga samego naszą Matką 
się stała! A odtąd ileż to łask otrzymano przez święte Jej pośre
dnictwo! Ileż to łez otarła ręka Jej dobroczynna! Ile trosk, cier
pień, i nieszczęść odwrócić zdołała swoją przyczyną od strapione
go człowieka! I któż kiedykolwiek do Niej się udał, a nie był 
wysłuchany w swoich modlitwach? Kto rany swej duszy odkrył 
przed tą Lekarką Niebieską, a odszedł nieuleczony? Kto ją  kie
dykolwiek wzywał ku wspomożeniu swojemu, a w duchu nie 
uczuł Jej błogiej obecności? Gdzie jest grzesznik, któryby u-

1



11

padłszy przed Jej wizerunkiem o ratunek Ją błagał, a nie od
szedł skruszony, żałujący za swoje występki i gotowy raczej 
umrzeć niźli zgrzeszyć na nowo i na nowo Boga obrażać. Ach! 
zaprawdę, nie ma na tej ziemi Bożej ani jednej istoty, którejby 
nie wysłuchała Marya, którejby w pomoc nie przyszła, w potrze
bach nie ratowała, w uściskach ulgi nie. niosła. Do Niej więc, 
bracie w Chrystusie, podążaj z mitością i zaufaniem! Jeśli ci 
grożą niebezpieczeństwa i nawałności światowe, utkwij swe 
oczy w gwiazdę twoją Maryę, a pójdą w rozsypkę nieprzyjaciele 
twej duszy. Jeśli srogie pokusy cię dręczą, a namiętności wy
tchnąć nie dają, patrz na gwiazdę twoją Maryę, a pierzchnie 
przemoc szatańska, i cisza niebieska, pogoda stała zaświeci 
w twej duszy. Jeśli cię pycha unosi, wyniosłość, gniew za
zdrość, nienawiść miotają twem sercem, patrz na gwiazdę twoją 
Maryę, wzywaj imienia Maryi. Jeśli zmazana jest twoja dusza 
mnóstwem występków, a ciężar nieprawości udręcza twe serce; 
jeśli zgryzoty sumienia ciebie ścigając wtrącają w odmęt rozpa
czy, wejrzyj na twoją gwiazdę Maryę, wspomnij na twoją Mat
kę Maryę, westchnij do twej pocieszycielki i pośredniczki Ma
ryi! We wszystkich niebezpieczeństwach i smutnych przygo
dach uciekaj się do Niej. Imie Jej święte niechaj z ust Twoich 
nie schodzi, a obraz najdroższy, niech się nigdy n ie ' wydala 
z serca twojego. Pójdź za nią a żadne niebezpieczeństwo cie
bie nie spotka; Jej się oddaj w opiekę, Ona cię od rozpaczy za
chowa; ustawicznie myśl o Niej, a w nićzem nigdy nie zbłą
dzisz. Gdy ona będzie cię wspierać, ty się higdy nie potkniesz; 
gdy cię weźmie pod swoją obronę, wszelka trwoga ci z serca 
ustąpi; gdy ci poda dłoń świętą prowadząc ciebie po drodze ży
wota, nie upadniesz na siłach; gdy zaś ciebie ukocha i okiem 
łaskawem poglądać będzie na ciebie, wtenczas, ach! wtenczas pe- 
wnem jest twoje zbawienie! Zbawiciel nasz Jezus Chrystus 
przez Pannę Najświętszą zlewa na nas swe łaski, a Kościół, 
ta Matka nasza najukochańsza, wierzy i nam do wierzenia 
podaje, że pośrednictwo Maryi nie tylko pożytecznem 
jest dla nas, ale nawet wielce potrzebnem i właśnie dla tego 
wkłada nam w usta te słowa: »Nadziejo nasza, bądź po
zdrowiona.” »Prosić Boga o łaski, powiada Sw. Bernard, a nie
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wzywać Panny Najświętszej, to jakby kto chciał latać bez skrzy
deł, bo bez Jej pomocy nic nigdy nie otrzymamy. Wie o tem 
Maryja, i nie ustaje pamiętać o dzieciach swojej boleści, którym 
stała się Matką w chwili tak strasznej; Ona też w posiadłość nam 
oddała swe serce tak podobne do Serca Jezusowego; jest najpe
wniejszą. ucieczką naszą, lekarstwem Niebieskiem z serca Jezu
sowego zesłanem na wszystkie boleści nasze; źródłem niewyczer- 
panem, z którego płyną obficie łaski Boże uzdrawiające rany 
serca naszego, jednające nas z Twórcą naszym i Zbawcą, wraca
jące nam nadzieję szczęścia wiecznego. Kto więc bez Niej o- 
bejść się może, niech Ją nie wielbi, nie kocha i nie czci.”

»Ależ, mój Boże! gdzie jest istota na tym grzesznym świecie, 
która stanąćby mogła przed Tobą nieotulona płaszczem niewin
ności, świętości Twej Matki!? Czy głos przeczucia dojdzie do 
Ciebie, jeśli Ona nie westchnie za niego? Czyli obaczysz łzę nę
dzarza, jeżeli nie spadnie na serce Twej Matki? Czyliż usły
szysz prośby ludu Twojego, jeśli Twa Matka nie przemówi za 
niego? O! napróżno, zaprawdę, łzy będziem wylewać, napróżno 
jęczeć i błagać o zmiłowanie, napróżno o Boże wielki i sprawie
dliwy! jeżeli się nie wstawi za nami Matka, a Matka miłosier
dzia! Matka świętej nadziei! Matka pięknej miłości!”

»Do Niej, więc do Niej uciekajmy się wszyscy, bo jestże,mię
dzy nami choć jeden człowiek wolny od smutku, nędzy, gory
czy, trosk i boleści? Do Niej wszyscy, którzy cierpią, płaczą, ła
kną i pragną! U stóp świętych Ołtarzy, przed Jej wizerunkiem 
niebiańskim pokój i radość, nadzieja i miłość napełnią duszę 
rozkoszą i grzesznik nowej mocy nabierze do zwyciężenia 
nieprzyjaciół zbawienia swojego; sprawiedliwy, w nowe u- 
zbroi się męztwo, ażeby wytrwał do końca; święty zapatrując się 
na Królowę wszystkich świętych, uświęci się bardziej i koronę 
świetniejszą otrzyma z rąk Boga swojego.”

»A gdy tak wszystkim i zawsze niesie pomoc Marya, posta
nów bracie w Chrystusie, niewdzięcznym ku Niej nie zostać i 
przyjmij na się zobowiązanie służyć Jej stale i wiernie, kochać 
Ją mocno i szczerze; niechaj ta Matka najmilsza codzień odbie
rze jakikolwiek dowód miłości Twojej i uwielbienia. Rozmaite
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podam ci tutaj do tego sposoby, wybierz najłatwiejszy, najprzy
stępniejszy dla siebie. I tak:

1. Wymawiaj często święte imię Maryi. św. Bonawentura 
zapewnia, że wielką ztąd korzyść wyciągniesz dla siebie.

2. Bano i w wieczór proś o błogosławieństwo Maryą. Tak 
czynił codziennie święty młodzieniaszek Stanisław Kostka.

3. W  każdem niebezpieczeństwie, we wszystkich pokusach 
biegnij do Matki twojej Maryi, to ci doradza św. Bernard.

4. Odwiedzając często kaplice poświęcone Maryi, gorąco 
tam módl się; był to pobożny zwyczaj św. Henryka.

6. Wszystkie czyny i przedsięwzięcia oddawaj w opiekę 
Maryi, stanowiąc Ją Panią, Władczynią wszystkiego, co tylko 
posiadasz; tak zawsze postępowała św. Teressa.

6. Naśladując św. Elżbietę, królowę Węgierską, dawaj u  - 
bogim jałmużnę dla uczczenia błogosławionej Bogarodzicy 
żebrzącej dla siebie w Betleem jakiegokolwiek schronienia.

7. Przystrajaj wedle twojej możności ołtarze Przenajświęt
szej Panny Maryi pamiętając, że łaskami znakomitemi wynagra
dzała św. Bernardynowi za proste kwiatki, które jej w darze 
przynosił. Każdego dnia składaj Jej hołd uwielbienia swojego, 
łaski najobfitsze, nawrócenie niespodziewane byty częstokroć 
nagrodą za te dowody wierności.

8. Bazem ze św. Gertrudą ofiaruj Maryi zamiast swojej mi
łości, miłość, jaką Ją kochał Jezus, Syn jej najdroższy.

9. Często odczytuj godzinki o Niepokalanem poczęciu; w tem 
się ćwiczył z pobożnością wielką św. Anzelm arcybiskup Kan- 
tuaryjski.

10. Czytaj chętnie i pobożnie książki opowiadające wielkość 
i chwałę Maryi. Wpisz się do któregokolwiek z bractw ustano
wionych na cześć tej Panny Najświętszej.

. 11. Przyozdób swój pokój wizerunkiem Maryi, i noś na pier
si medalik z Jej świętym obrazem i często rozmyślaj nad bole
ściami serca Maryi i bolej szczególniej nad udręczeniem, jakiego 
doznawała od chwili śmierci do zmartwychwstania Pańskiego.

12. Obchodź pobożnie wszystkie uroczystości najświętszej 
Panny, przygotowując się do nich umartwieniem zgodnem z wo
lą spowiednika twojego; postem, jałmużną, albo nowenną,
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które zawsze albo rozpoczniesz, albo zakończysz spowiedzią i 
kommunją świętą.”

»Liczne, łatwe i nader skuteczne środki podaje święty Kościół 
Boży swym dziatkom, ażeby się przypodobali Najświętszej Pannie 
Maryi; jednak do tych środków przystępować godzi się dopiero 
po oczyszczeniu serca i  duszy od zmazy grzechowej. Nie przyj
mie Matka hołdów najuroczystszych, jeżeli składane będą przez 
nieprzyjaciół Bożego Jej Syna; nie przypodoba się Matce, kto- 
nie ustaje Syna obrażać; nie pozyszcze opieki Maryi, kto się wy
łamuje z pod praw i przykazań Jezusa Chrystusa, i choćbyś posta
nowił odprawiać wszystkie ćwiczenia tutaj podane, i do wszy
stkich się wpisał Bractw ustanowionych na cześć Panny Najświęt
szej, jeźli jesteś niepokutującym grzesznikiem, zatwardziałym 
w nałogach, wszystkie ćwiczenia i nabożeństwa nie przydadzą 
ci się na nic, nie może bowiem Marya liczyć w rzędzie sług swo
ich tego, kto swojem postępowaniem morduje Bożego Jej Syna; 
nie może prosić o łaski dla trwających w występku; nie może się 
litować nad tymi, którzy ustami ją  proszą o pomoc, a sercem 
Chrystusa krzyżują.”

»Ale zatwardziałego tylko grzesznika odrzuca Marya, bo sko
ro tenże pocznie ohydzać sobie drogę występku, a Pannę Naj
świętszą wezwie ku wspomożeniu swojemu, Ona nie wzgardzi 
jego wołaniem, przybiegnie na ratunek nieszczęśliwemu, lito
ściwe dłonie ku niemu wyciągnie, do serca macierzyńskiego 
przytuli; skruszy więzy jego grzechowe i ściągnie nań Boże ła 
ski, Boże miłosierdzie.”

»Oto pobudki, dla których serce nasze powinno czcić, ko
chać, uwielbiać Maryą, w Niej po Bogu całą ufność pokładać, i 
do Niej często się modlić, by swoją przyczyną nam wyjednała u  
Pana łaski i dary potrzebne dla duszy i ciała w wieczności i do
czesności.”

Bracie mój miły! ułożyłem książkę na cześć Matki Zbawi
ciela mojego, a gdy dnia każdego Jej pracę moją ofiarowałem, o 
jakże Ją  gorąco prosiłem, abyś ty się zbawiwszy, o moje zbawie
nie błagał Boga dobrego. O jakże Ją błagałem, ażeby ta książ
ka od Niej przyjęta zbawienny wpływ wywarła na ciebie. Ach! 
bracie, który to czytasz, jeśli niestety ciężkim jesteś, grzeszni
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kiem, oby Iwe grzechy za wspomożeniem Maryi zmyte zostały 
krwią Baranka Bożego. Jeśli usprawiedliwionym już jesteś, 
obyś się usprawiedliwiał coraz to bardziej. Jeśli świątobliwym 
widzi cię Pan Bóg, obyś wspomożońy przez Maryą, coraz wię
kszą świętością krasił swą duszę.

Oby pobłogosławi! Bóg dobry tej książce i dał miłościwie, 
żeby lud Jego wybrany korzyść wielką z niej ciągnął dla duszy. 
Oby, w swiecie żyjące osoby w niej znalazły środki skuteczne do 
uniknienia niebezpieczeństw, które zewsząd im grożą.

Szczerze nawróceni grzesznicy, oby się nauczyli, jak pod 
opiekuńczem skrzydłem Maryi mają szukać, znaleść i nigdy już 
nie utracić Boga i Zbawiciela swojego; a żarliwość ich święta 
znajdzie tu ćwiczenia i modły, które w sposób godny Boga, wy
rażą ich żal i nadzieję.

Oby dusze ćwiczące się w cnotach wznioślejszych znalazły 
pobudki do prędszego postępowania na drodze duchowej i do
skonalszego naśladowania cnót Przenajświętszej Panny Maryi.

Wierne i ukochane dzieci Maryi nieeh mają sobie poświęco- 
nem to dziełko, ono niech jeszcze powiększy ich ufność i miłość 
do ich Matki najdroższej.

Czcigodni kapłani, Pasterze dusz ludzkich, niech przyjmą tę 
książkę pod swoją szczególną opiekę; w ich rękach błogosławio
nych niechaj się stanie jałmużną duchowną, karmiącą dusze o- 
wieczek, które po drodze Bożej prowadzą.

A Przenajświętsza Panna Marya niech będzie czczona, chwa
lona, kochana, ile kochania jest godną, i to ku większej chwale 
Boga, który w Niej widzi i kocha najwspanialszy twór swojej 
nieskończonej potęgi. Amen.
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W S T Ę P .
Gdzie szczyt Karmelu najbardziej wzniosły 
Skaliste piętrzy nad morzem ściany,
Tam stał mąż Boży włosem zarosły,

Pas miał na biodrach skórzany. 
W ołał, ostrzegał, a lud byt głuchy,
Przeto niebieskie zawarł podwoje;
Zemdlała ziemia z wielkiej posuchy,

Nim deszczu otworzył zdroje. 
Izrael przyjął Baala wiarę,
Ale nasz Prorok potężny w słowie,
Ogniem niebieskim spalił ofiarę

I cześć powrpcił Jehowie.
0  mężu Boży stłum  dziś Baala,
Bo jeszcze chromiem na obie strony:
Niech w sercach naszych wiarę zapala

Święty twój ogień wzniecony.
1 teraz straszne panują susze:
Niech rosę światła spuszczą obłoki;
Bez świętych uczuć wyschły nam dusze,

Stwardniały jakby  opoki.
Tobie b łąd  drugich, nam własny czyni 
Gorzkiem to życie śród niepokoju;
Z tobą wzdychamy w świata pusiyni,

By spocząć po łzach i znoju. 
Przesłańcze Sądu! gdy nam śmierć stanie, 
Narzuć płaszcz św ięty na nasze winy:
I  na ognistym twoim rydwanie,

Dó rajskiej unieś krainy.

X  Ignacy Hoto wińsk i 
(Pielgrzymka do Ziemi Świętej Tom 3).

Zakon' 0 0 . Karmelitów jest najdawniejszym Zakonem, jakie 
kiedykolwiek istniały na kuli ziemskiej, bo jego początek sięga
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czasów Ś. Eliasza, który byt założycielem Zakonu w roku świata 
3,127 a 926 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa.

Zakon Karmelitów poświęcony jest szczególnie czci .Najświęt
szej Bogarodzicy. Otóż zachodzi tu uderzająca na pozór sprze
czność, jakim sposobem na tyle wieków przed przyjściem na 
świat Dziewicy Syonu zawiązało się stowarzyszenie Jej czci po
święcone; stowarzyszenie, które przetrwało rozliczne burze, do
chowało się niewzruszone do narodzenia Matki Boga-człowieka, 
do Narodzenia Jej przenajświętszego Syna i wreszcie doszło w swej 
pierwiastkowej zasadzie niezachwiane aż do naszych czasów.

Przejrzenie historyi tego Zakonu będzie przedmiotem pracy 
naszej.

Mamy przed sobą nagromadzone stosy faktów historycznych 
na których opierać będziemy ciąg dziejowy Zakonu Karmelitów
i  postaramy się wykazać aż do oczywistości, że ta wzmiankowa
na wyżej sprzeczność, po dokładnem zbadaniu faktów istnieć 
nie może i zniknie jak mgła przed słońcem.

Wszystko to co w naturze spostrzegamy, uderza nasze zmy
sły swą cudownością. A jednak te cuda przyrody dają się wy- 
rozumiewać. Czyliż więc cuda świętości nie miałyby być przez 
nas poznane, kiedy niezmierzona dobroć Boga obdarzyła nas 
niemi, a nadto obdarzyła człowieka potęgą myśli i nadała mu si
łę  zdolną przez rozum przeniknąć w najtajniejsze głębie życia 
przedwiekowego.

Nadto jeszcze w odkryciach cudów świętości człowiek nie 
potrzebuje łamać się z takiemi trudnościami, jakie spotyka 
w naturze, bo żywa wiara, ten najwznioślejszy i najsilniejszy 
wpływ na szczęście ludzkie, jest pochodnią oświecającą czasy 
zamierzchłe, pochodnią której jasne promienie rozpraszają cie
nie upłynionych wieków.

Pismo święte, genialne dzieła ojców Kościoła i wielu innych 
wielkich mężów, którzy pracowali w winnicy Pańskiej, oraz po
dania przechodzące z pokoleń do pokoleń, udzieliły nam obfite 
materiały, które potrzeba tylko ułożyć systematycznie i w rysie 
dziejowym podać do wiadomości- pobożnych i światłych czytel
ników.

Oto jest zadanie nasze.
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Wzywamy Boga na pomoc i W Jego święte Imie, na Jego 
sujl. cześć i chwalę, oraz na chwałę Przenajświętszśj Dziewicy Matki 
spa Zbawiciela naszego, rozpoczynamy tę — jak sądzimy — poży
ci, teczną pracę. 
xi||.
K,tł I .
iii . .
WSJ Eliasz prorok, pochodzący z pokolenia Lewickiego, Arona,
„ byt rodem z miasta Tezbis, położonego po nad granicą Arabii.
pn. Miejsce to było poświęcone na mieszkanie kapłanów starego

testamentu.
mil Przed przyjściem na świat Eliasza, ojciec jego Sobac, m iał 
igjjli o nim szczególniejsze widzenie, które przedwcześnie zwiastowa
łoś ło przyszłe powołanie mającego się narodzić dziecięcia, i jego 
sini pełne‘świątobliwości, doskonałości w cnotach i natchnienia 

prorockiego /yc ie .
™ ' Sobac widział mężów biało przybranych, którzy przybyli 
m przywitać niemowlę; poczem wzięli je  od piersi karmiącej je  

matki i za pokarm podawali mu ogień, 
i b Sobac wzruszony tem niepojętem widzeniem udał się do Je- 
raś rozolimy i opowiedział je kapłanom, którzy po głębokiem zasta
ni nowieniu się, wytłumaczyli mu ję w następujący sposób:

»Swiatło Boże opromieniać będzie życie syna twego; mowa 
tui jego będzie objawieniem i prawem; sądzić on będzie Izraela o- 
q|iJ] gniem i mieczem.”
iek Wyrocznia kapłanów w zupełności się spełniła, duch Boży 
as ożywiał bezprzestannie Eliasza i catem jego życiem świątobli- 
cic wcm, całem postępowaniem, najwznioślejszemi odznaczającem 

się cnotami, kierował. Duch Boży obdarzył go niebiańską 
ijd władzą czynienia cudów i czytania w przyszłości, jak w otwar- 

tej księdze.
# Święty Eliasz, wielki kapłan i wielki prorok, zamiłował sa-
p motność, i pędził życie ostre, surowe, pobożne, niewinne, czy
li ste, niepokalane. .

Wiara w nieograniczoną wszechmocność Boga, najgłębsze 
przejęcie się duchem religii, wykonywanie praw Stwórcy, naj-
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żarliwsza gorliwość o Jego .chwałę, zrzeczenie się samego siebie 
i niezmordowana pracowitość nad rozkrzewianiem cnót w Izrae
lu, oto były przymioty Ozdabiające Eliasza.

I umiłował go Bóg sobie osobliwie, i dozwolił mu w naj
drażliwszych chwilach, kiedy-odstępstwo od jedynego, praw
dziwego Boga zbyt często powtarzane, plamiło Izraelitów, prze
konywać cudami, że Stwórca wszech świata, choć Go ciężko 
obrażają, ze swej ojcowskiej nie wypuszcza ich opieki, że za
wsze jest skłonnym do zlania łaski na niewdzięczne dzieci, byle 
tylko szczerze za grzechy żałowali i na łono ojca niebieskiego 
wrócili.

I dla tego to Eliasz posiadał siłę moralną tak wielką, że gdzie 
szło o chwałę Boga tam gardził życiem i na największe wystawiał 
się niebespieczeństwa; posiadał geniusz niezrównany, zgłębiają
cy od razu wszystkie tajemnice natury, a szczególniej stosunek 
Stwórcy do stworzenia; posiadał dziwną przenikliwość i przyto
mność umysłu; posiadał wreszcie niepojętą bicgłolc w pomy
słach, służących do przekonywania odszczepieńców o czuwaniu 
prawdziwego Boga nad ludźmi, i to w chwilach najsmutniej
szych i najniebezpieczniejszych.

Temi darami uposażony strofował i karcił z świętą gorliwo
ścią, a tem samem z zupełną swobodą, niesprawiedliwych, wy
stępnych i bezbożnych królów Izraela; wyrzucał im na oczy ich 
występki i zbrodnie i sprowadzał klęski na Izraelitów, które 
chłostały nieszczęściami ten lud płochy i niewdzięczny.

Nie ma zapewne w historyi religji ludów planetę naszego 
zamieszkujących, narodu, któryby tak wielkie otrzymał dobro
dziejstwa od Boga jak lud Jego wybrany Izraelski, i nie masz 
równie ludu tak niewdzięcznego dla swego Stwórcy i dobro
czyńcy jak Izraelici, którzy prawie zawsze byli gotowi ędstąpić 
swego Pana dla oddawania czci bałwanom.

To odstępstwo właśnie, to świętokradztwo, to zapominanie
o dobrodziejstwach, i ta łatwość zmieniania wiary najszaco
wniejszej—wiary w Boga jedynego, na wiarę zmysłową, fałszy
wą i niedorzeczną, najmocniej bolały Eliasza, i znaglały go do 
używania karcącej rózgi, bo cierpienia zwykle przywodzą nie
wdzięczne dzieci do pokory przed najlepszym ojcem, do uzna



nia Jego bytu, szanowania Jego praw świętych i mądrych, a tak 
ściśle ze szczęściem ludzkiem powiązanych.

Eliasz znając miłosierdzie Stwórcy dla stworzenia, przeni
kaj ąc Jego miłość dla swych współbraci, nie od razu wywoły
wał na nich kary, tylko usiłował przekonać ich dowodami ja- 
wnemi, oczywistemi, że nie ma na ziemi i w niebie innego Boga, 
tylko Bóg Przedwieczny—Bóg Opiekun Izraela.

Ale zastarzałe i wzrosłe wysoko błędy, władzą królewską 
wspierane, nie łatwo dały się wykorzenić; nie łatwo było prze
konać obłąkanych zaślepieńców o istności prawdziwego Boga i 
nawrócić ich do oddawania Mu czci należnej. Upór szaleńców 
był wyższy nad wszelkie rozumowania, i w łaśnie ta dziwna za- 
kamieniałość w ziem zmusiła Eliasza do użycia surowszych 
środków.

Długo zanosił gorące modły do Stwórcy o miłosierdzie nad 
biednemi, zbłąkanemi rodakami swemi i o ich oświecenie, a pe
wny że modły jego zostały wysłuchane, wstrzymał deszcz, co 
sprowadziło nieurodzaj i głód zabójczy. Ciężka ta klęska trwa
ła trzy lata, i okropna nędza coraz się bardziej szerzyła. Lud 
zgłodniały, wybladly, zrospaczony uznał gniew Boga za od- 
szczepieństwo i był gotów powrócić na łono prawdziwej wiary, 
ale nie miał odwagi sprzeciwić się woli Królewskiej.

Wtedy Eliasz ukazał się Achabowi, ówczesnemu Królowi 
Izraelskiemu i polecił mu zgromadzić lud cały na górę Karmelu.

Gdy już się licznie w wskazane miejsce zebrano, Eliasz w o- 
bec wszystkich wyzwał pogańskich kapłanó w Baala na sąd Boga.

Żądał poświęcenia ofiary całopalenia, któraby spłonęła o- 
gnięm z nieba zesłanym, a ściągniętym z przestrzeni siłą modli
twy i prawdy. Próbę dozwolił naprzód uczynić Kapłanom 
Baala.

Wyzwanie zostało przyjęte, bo inaczej być nie mogło. Czci
ciele bałwana przygotowali ofiarę całopalenia, potrzeb a było 
tylko niebieskiego ognia, któryby ją  strawił. Ale ognia tego 
ani fałszywe, bez wewnętrznego przekonania, do fałszywych bo
gów zanoszone modły, ani ich rozdzierające uszy wrzaski, ani 
ich szalone szamotania się, sprowadzić nie zdołały. Na tych
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daremnych i oburzających usiłowaniach cała upłynęła doba, i 
czciciele Baala musieli ustąpić miejsca Eliaszowi.

Mąż Boży przystąpi! do odbycia próby.
Nad wykopanym umyślnie głębokim rowem ułożono drzewo, 

które rozkazał oblewać wodą aż dół po same brzegi nią się na
pełnił. Poczem przygotowaną ofiarę całopalenia umieszczono 
na zmoczonem drzewie.

Wtedy dopiero Eliasz ukląkł, wzniósł ducha swego do Boga 
i żarliwą, gorącą, ale zarazem cichą, skromną, pokorną i nie
winną modlitwą błagał o zesłanie ognia z niebios na strawienie 
ofiary całopalenia.

Bóg nie odmówił prośbom wiernego sługi swego. Na pro
mieniu światła od niebios ku ziemi przerażającą spływającego 
smugą, zesłał ogień niebieski, który w obec strwożonego, zdzi
wionego i upokorzonego tłumu w oka mgnieniu zajął ofiarę ca
łopalenia i mimo wód ją  oblewających strawił ją  bardzo prędko.

Tym widocznym, a tak wielkim cudem pokonani i zawsty
dzeni Izraelici, uznali wszechmocną potęgę jedynego, prawdzi
wego Boga, a rozjątrzeni na fałszywych proroków, którzy ich 
tak długo w błędzie utrzymywali i na ciężkie przez to klęski 
wystawili, pomordowali nielitościwie kapłanów Baala, czemu 
Eliasz bynajmniej się nie sprzeciwiał.

Po rozejściu się ludu, święty prorok chwałą okryty, udał się 
do swej samotni, na szczyt góry Karmelu. Tam ukląkł, ukrył 
twarz w dłoniach i rozkazał słudze swemu spojrzeć nad morze, 
azali nie ujrzy chmury na niebie, tyle pożądanej dla odwilżenia 
spragnionej i spiekłej ziemi.

Sługa ów spełnił rozkaz, lecz nic nie zobaczył, tylko czysty, 
jasny błękit nieba.

Eliasz polecił mu siedm razy spoglądać na niebo. Owóż 
za siódmym dopiero razem ukazała się oczom jego chmurka na 
niebie, mała, pododna do stopy człowieczej. W  tej chmurce wi
dział on tylko zwiastuna upragnionego deszczu, ale Eliasz bo- 
skiem jasnowidzeniem obdarzony, chociaż miał oczy w dłoniach 
ukryte, ujrzał w tej chmurce cudowną postać Przeczystej Dzie
wicy, która po dziewięciu dopiero wiekach na świat przyjść 
miała bez zmazy poczęta, aby żyć na nim niepokalanie i wydać

c
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za sprawą Ducha Świętego, płód święty, Jezusa Chrystusa, je- 
dnorodzonego syna Boga żywego—Zbawiciela świata.

Święty Methodiusz biskup Tyru, który za czasów Dyoklecya- 
na odnióst palmę męczeńską, znakomity swego czasu pisarz, 
w swojem sławnem ttumaczeniu Ewangelii świętej, w rozdziale
o Symeonie, Annie i o dniu w którym przybyli do Kościoła Je
rozolimskiego dla ofiarowania przez Najświętszą Pannę 
Dzieciątka Jezus, dowodzi, że wielki prorok Eliasz, po owein 
widzeniu cudownej postaci Maryi, objawionej mu w obłoczku,(*) 
przepowiadać zaczął niepokalaną niewinność tej Królowej 
Nieba, która na ziemi miała być matką Boga człowieka, i stał się 
jej pierwszym, najzacniejszym czcicielem.

Oto są w doslownem tłumaczeniu słowa świętego Methodiu- 
sza męczennika.

»Przcwidział Twą świętą i niepokalaną czystość Eliasz pro
rok ,. a będąc w duchu naśladowcą cnót i niewinności Twojej, 
zebrał towarzyszów podobnym ożywionych zapałem do naślado
wania tego życia wzniosłego i na górze Karmelu założył pier
wsze fundamenta zakonu, który pomimo burz w kolei wieków 
zdarzonych, pomimo rozlicznych klęsk i bezprzestannych zacie
kłych prześladowań, stał ciągle niewzruszony i dotrwał aż do 
naszych czasów.”

Bównież Jan, biskup Jerozolimski, w dziele swem o założe
niu pierwszych zakonników na Karmelu, w rozdziale 39 tak się 
wyraża.

»Jakąż tajemnicę objawił Bóg Eliaszowi w owym małym, wy- 
stępującym z morza obłoczku, w którym jaśniała postać Prze
czystej Dziewicy? Oto,' że błogosławiona Marya miała przyjść 
na świat ze skażonej natury ludzkiej niepokalanie poczęta i jak 
ów mały obłoczek, który sprowadził w posuszy deszcz obfity, 
użyźnił spragnioną ziemię i wielce pożyteczne wydobył z niej 
owoce, tak Marya, dla swej pokory w życiu mała w pSśród du
mnych świata tego władzców, przez swą niewinność i czystość 
wolna od wszelkiej skazy grzechowej, stała się wielką u  Boga, 
bó Ją  za matkę syna swego wybrał i za Jej przyczyną skarby

(*) Księga III Królewska, Roz. 18 wiersz 44 i następne.
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łask rozlał na rodzaj ludzki. Otóż tak jak ów obłoczek, cho
ciaż z gorzkiego morza powstały i z niego swój początek biorą
cy , przecież najmniejszej nawet cząstki goryczy w sobie nie za
wierał, tylko posiadał zupełnie odmienne własności i przymioty, 
tak Marya Dziewica chociaż ze skażonej natury ludzkiej, wyo- 
Irażanej przez morze, zrodzona, przecież jako niepokalanie po
częta, wolna od zmazy grzechu pierworodnego, świetnemi przy
miotami uposażona, cnotami błyszcząca, miała się wznieść nad 
cały rodzaj ludzki i jako Królpwa Nieba jaśnieć przy tro- 
nie Boga.”

Owóż widzenie w obłoczku świętemu El iaszowi objawione, 
w zupełności rozjaśnione, bo się we wszystkich, najdrobniej
szych nawet szczegółach wypełniło.

Ojcowie Kościoła świętego, jako to: Hieronim wtłumacze- 
niu 77 psalmu; Cyryl, Ambroży, w dziele swem p. n. Ustawy 
dla dziewic (de Institutionibus Yirginum) Prokop, Korneliusz a 
Lapide, dowodnie t twierdzą, że obłoczek przez modlącego się 
Eliasza widziany na górze Karmelu byt wyobrażeniem Naj
świętszej Dziewicy, Matki Boga-człowieka.

Takie nakoniec jest rozumienie Kościoła Katolickiego, po
parte dowodem nie ulegającym zaprzeczeniu, a znajdującym 
■się w pacierzach kanonicznych na dzień uroczystości skaplerza 
świętego ustanowionych i wielokrotnie powagą Papieżów po
twierdzonych.

Święty Eliasz pierwszy założyciel zakonników—-pustelników 
na górze Karmelu, słynął cudami. Bóg ciągle go wspierał i 
szczególniej nim się opiekował.

W  czasie wspomnionej wyżej posuszy żył on samotnie w Ka- 
rith nad Jordanem, gdzie z rozkazu Bożego kruki pożywienie 
mu znosiły.

Ubogiej wdowie w Sarepcie mieszkającej, która go go
ścinnie w dom swój przyjęła i pozostałą cząstką żywności chę
tnie z nim się podzieliła, cudownie rozmnożył mąkę i oliwę tak 
że jej nigdy nie ubywało.

Nieszczęśliwej matce, osieroconej przez śmierć jedynego syna 
swego, pozbawionej ostatniej i najserdeczniejszej pociechy, 
przyniósł ulgę w boleściach, bo modłami swemi wyjednał u Bo-
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ga wskrzeszenie zmarłego młodzieńca i najokropniejszą rospacz 
matki jego zamienił w radość niewysłowioną.

Na jego słowa potężne, pełne wiary i namaszczenia, trzykro
tnie ogień z nieba zstępował i trawił raz ofiarę całopalenia, a 
dwa razy zbrojnych wojowników, którzy przybyli pojmać Boże
go męża z rozkazu Ocbozjasza króla, za to, że polecił jego po
słańcom, spieszącym do Belzebuba bożka Akkaron po wróżbę, 
czy król z choroby powstanie,—powrócić do domu bez spełnie
nia posłannictwa.

W  sprowadzeniu tej kary na wysłańcówOchozjasza,Eliasz naj
ściślejszą rządził się sprawiedliwośaią, bo ich dumne rozkazy, 
aby prorok zszedł do nich, a szczególniej ten brak wiary udowo
dniony postępowaniem zuch watem, po oczy wistych cudach przez 
niegp zdziałanych, w obliczu Nieba były zbrodnią wymagającą 
przykładnego ukarania dla przestrogi innym. To też gdy trzeci 
oddział zbrojnych przybył do Eliasza, dowódca jego, uznał wyż
szą potęgę i już nie rozkazem ale prośbą skłonił męża Bożego, 
że obiecał stawić się przed Ochozjaszem, co też dopełnił.

Na takie same potężne słowa proroka, deszcz przez lat- trzy 
ani jedną kropelką nie zwilżył spragnionej ziemi, i dopiero 
wtedy gdy głód okropny zaczął czynić spustoszenia między lu 
dem Izraelskim, i skłonił ich do oddawania czci należnćj pra
wdziwemu Bogu, modlitwą pełną wiary, pełną siły duchowćj, 
sprowadził potoki deszczu tak długo oczekiwanego i pożądane
go, który wlał nowe życie w twory przyrodzenia i nową, świe
żą, wonną, zdrową i owocową szatą ziemię przyodział.

On to nakoniec z uczniem swoim Elizeuszem, przeszedł cu
downie suchą nogą rzekę Jordan, bo na jego słowa wody się 
rozstąpiły. (*)

Ten to mąż Boży znajdował najwznioślejszą roskosz, gdy 
wolny od prac swego Prorockiego posłannictwa mógł w samo
tności rozmyślać o Bogu i o jego dobrodziejstwach na ludy zla
nych, i gdy mógł w modlitwach, postach i umartwieniach ciała, 
ćwiczyć się w cnotach miłych Bogu i ludziom.

(*) Księga IV Królewska, Roz, II wiersz 9 i następne.
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W  powołaniu tak trudnem, pełnem zastugi i poświęcenia, 
jaśniał Eliasz szczególną świątobliwością, pobożnością i dosko
nałością życia. W sławił on swe imie nie tylko rozlicznemi cu
dami, ale i dobrowolnem a wielkiem umartwieniem ciała, suro
wością i ostrością, które mu nie dozwalały użyć najmniejszych 
nawet przyjemności świata doczesnego.

I aby pozostawić naśladowców w ćwiczeniach pobożnych i 
ńiiłych Bogu, roku świata 3,127, a przed Chrystusem 926, ze
b ra ł w Karith uczniów i założył na górze Karmelu swój zakon 
prorocko-pustelniczy.

Głównym obowiązkiem i celem do którego każdy z jego 
członków dążyć powinien, było: kształcić się ciągle w doskona
łości i świątobliwości życia, a w zupełnem odosobnieniu i sa
motności, pędzić czas na modlitwach i rozmyślaniach po
bożnych. *

Uczniowie Eliasza naślado wali ściśle dany im przykład, żyli 
w bezżeństwie, dobrowolnem ubóstwie, uległości przełożonym, 
i  samotności; wstrzymywali się od używania wina i wszelkich 
innych ostrych napojów; zachowywali niepokalaną czystość i 
niewinność obyczajów, co ich życie najbardziej zbliżało dożycia 
ich przyszłej szczególniejszej patronki, Maryi, której czci naj- 
pierwsi poświęcili swe niewinne, czyste i piękne dusze. (*)

Nazywali oni się Nazarejczykami, to jest poświęconemi Bogu, 
i  na górze Karmelu dźwignęli pierwszą świątynie Semnion (**) 
zwaną, gdzie się każdego dnia trzykrotnie zbierali, i spędzali 
czas na modlitwach, śpiewach pobożnych i czytaniu praw Za
konu. Pierwszym następcą Eliasza w zarządzie braćmi pu
stelnikami, był Elizeusz prorok.

Pismo święte podaje, że Eliasz przyrzekł Elizeuszowi uczy
nić wszystko to, co od niego zażąda, 'przed rozstaniem się 
z nim. (****)

(*) Zdanie to potwierdzili Najwyżsi Pasterze Kościoła, to je s t  S y i- 
}UsIV, Ju IjuśzII, Innocenty VIII i Grzegorz XIII.

(**) Semnion znaczy dom modlitwy.
(*”•) Pism a Lezana, na rok św iata 3,128. G ilbert Genebrandus w kroni

ce na rok  św iata 3,184, księga I i Jan Biskup Jerozolim ski w dziele p. n. 
Ustawy dla pierw otnych zakonników, Roz. XIX.

(****) Księga IV Królewska, Roz. II w iersz 9 i następne.
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Elizeusz uszczęśliwiony tśm oświadczeniem rzeki: » Proszę 

aby we mnie stal się duch twój podwojony. »0 trudną rzecz 
prosisz, odpowiedział Eliasz, ale jeżeli mnie ujrzysz, gdy będę 
wzięty od ciebie, stanie się o coś mnie prosił, gdy nie ujrzysz, 
to się nie stanie.”

Po tej rozmowie szli wspólnie dalej i rozprawiali w przed
miotach religijnych, gdy nagle wóz ognisty, zaprzężony ogni- 
Stemi końmi, rozłączył ich z sobą.

Eliasz na skrzydłach wichru, wstąpił żywcem do nieba, uży
wać nieporównanego szczęścia, jakiego stał się godnym przez 
swe wzniosłe cnoty* przez swe życie pobożne, świątobliwe, peł
ne zasług, prac i poświęceń. I Bóg wynagrodził go hojnie, bo 
mu dozwolił odnieść zwycięztwo nad śmiercią samą, oprzeć się 
jej niszczącej władzy, wziąwszy go żywcem do nieba, gdzie uży
wa przed czasem, prżed uwolnieniem duszy z powłoki ciała, 
roskoszy nieporównanych, nieziemskich, a tak wielkich i świę
tych, że ich zmysły nasze objąć nie zdołają.

Elizeusz widząc ten cud wołał:
»Ojcze mój! Ojcze mój! Wozie Izraela i woźnico jego!
Lecz choć głos osieroconego Elizeusza dochodził Eliasza, 

przecież już mu się nie pokazał.
Zdjęty smutkiem i żalem Elizeusz rozdarł swe szaty na części, 

a ujrzawszy obok siebie leżący płaszcz Eliasza, który mu spu
ścił z niebieskich wysokości, podniósł go, wrócił nad Jordan i 
płaszczem Eliaszowym uderzył wody, a one się nie rozstąpiły.

»A gdzież jest teraz Bóg Eliasza! zawołał.
I po wezwaniu tego błogosławionego imienia, powtórnie ude

rzył wody, które tym razem się rozstąpiły. Elizeusz przeszedł 
Jordan, co widząc synowie proroków, uczniowie Eliasza, którzy 
znajdowali się w Jerycho na przeciwnej stronie, rzekli:

»Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu.
I przystąpili do niego, oddali mu głęboki pokłon, schyli

wszy swe twarze ku ziemi i wybrali go na Mistrza swego i ojca 
pustelników z góry Karmelu, których pierwszym założycielem 
był Eliasz, poprzednik Elizeusza.

Elizeusz rządził braćmi pustelnikami, trzymając się najści-
3



ślśj zasad przeż Eliasza przekazanych i również rozlicznemi 
zasłynął cudami.

Po śmierci Elizeusza następowali koleją czasu na godność 
Mistrzów i ojców pustelników, i obejmowali zarząd nad niemi 
jedni po drugich: Micheasz, Morastiten, Abdias, Jonas i wielu 
innych proroków, których wymieniać tu nie będziemy, albowiem 
więcej szczegółowych imion czasy zamierzchłe nam niepo- 
zostawiły, ale są dowody, że w następstwie wieków, toż samo 
zgromadzenie na Karmelu, złożone z pokutników od świata 
odosobnionych, żyjących w dobrowolnem ubóstwie, bezżeń- 
stwie i wyłącznie Bogu poświęconych, znanem było pod imio
nami już synów prorockich, (*) już Assideów, już Esseńczyków, 
już Tąrapewtów, Bekhabitów i t. p. a o ich życiu pełnem poko
ry, świątobliwości i niewinności, posiadamy chlubne świade
ctwa znakomitych spółęzesnych Historyków, jako to: Philona 
w dziele p. n. »o życiu Bogomyślnem” (de vita contempłati- 
vaj; Józefa Flaviusza w księdze XV starożytności żydowskich, 
Boz. XIII, i Józefa.Gorionidesa. A z ojców Kościoła, św. Hiero
nim w dziele »0 Pisarzach Kościelnych” (Libro de scriptoribus 
Ecclesiasticisj i w dziele p. n. »Kto cnotliwy ten wolny” (Liber 
sit quisquis mrtuti studetj; Euzebiusz Caesariensis w dziele »0 
przygotowaniu Ewangelicznem” (de Evangelica praeparatione 
cap. IV), św. Chryzostom w Homilii 46 na Dzieje Apostolskie 
ftn Acta Apostolorum); Zozomenus w dziele »0 początku, rozwo
ju  i powadze Zakonników” (de comersatione exordio et au- 
thoritate Monachorwn, cap. XII), i wielu innych znakomitych 
pisarzy tak duchownych jak świeckich, dają niezaprzeczone 
świadectwa o istnieniu w starym testamencie aż do czasów Chry
stusa Pana, wielu zakonników, rozproszonych na górze Karme
lu i nad Jordanem, którzy na wzór Eliasza i synów prorockich, 
nietylko zwierzchnim ubiorem, ale życiem czystem, niepokala
nym, na wspólnie odprawianych modłach, na pobożnych roz
myślaniach, w samotności, dobrowolnem ubóstwie i zaparciu 
się samych siebie, byli godnemi naśladowcami cnót swego pier
wszego założyciela i poprzednika, jego ustawami się rządzili i

(*) Księgo IV K rńlew ika, Roz. II.
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odznaczali się pięknemi czynami i przymiotami: świątobliwo
ścią, pobożnością, skromnością, pokorą i posłuszeństwem.

Jakaż to olbrzymia różnica zachodzi w życiu tych zakonni
ków pustelników, od życia ludzi na świecie żyjących, światu 
oddanych, o świecie myślących, za jego roskoszami, za jego da
rami goniących!

Atireliusz Cassiodorus, mąż znakomity, w pierwszych wie
kach Kościoła żyjący, w Historyi Kościelnej trzyczęściowej 
(Historiae Ecclesiasticae Tripartitae No 102)  powiada, że na po
czątku Kościoła Chrześciańskiego najdostojniejszą jego cząstkę 
składali Zakonnicy-pustelnicy, którzy rozgłaszając dogmata 
wiary Chrystusa, jej boskość stwierdzali przykładem, bo świą
tobliwością swoją i wysokiemi cnotami przedstawiali wzór go
dny naśladowania. Pierwszym zaś ich założycielem i prawo
dawcą był Eliasz, a drugim po upływie dziewięciu wieków, 
z zastosowaniem ustaw Zakonu do nowej wiary, był Jan Chrzci
ciel, który, jak pismo święte dowodzi, był drugim Eliaszem. (ł)

Jan Trithemius, opat, w dziele: »0 początku i zasługach Za
konu Karmelickiego,” w Rozdziale II, mówiąc o Eliaszu, o Eli
zeuszu, o synach prorockich i o ich następcach, dodaje, że kto 
chce mieć bliższą i obszerniejszą wiadomość o zakonnikach na 
Karmelu przed Chrystusem żyjących, niech czyta Philona Ale
ksandryjskiego i Józefa Jerozolimskiego, Pisarzów żydowskich; 
a Jan Paleonydorus, w Historyi Karmelitów, w księdze I Roz. V 
pisząc o następstwie synów prorockich, powiada, »że Esseńczycy 
na wzór Eliasza, odziani zwierzchnią białą szatą, jako godłem 
niewinności, wiedli w bezżeństwie życie zakonne.”

W  ich to towarzystwie św. Jan Chrzciciel przepędził młodość 
swoją, pełną świątobliwości i niezwyczajnej ostrości Życia, za
nim rozpoczął chlubny zawód publiczny i poszedł spełniać swe 
wielkie posłannictwo, przygotowywania ludu wiernego, przez 
pokutę i dobre uczynki, Zbawicielowi świata. Na to posiadamy 
gruntowne i nie ulegające zaprzeczeniu świadectwa: Originesa 
W Homilii llstej na Ewangelią świętego Łukasza; świętego Chry
zostoma w Homilii lOtej na Ewangelią świętego Mateusza; świę-

(*) Święty Łukasz, Ewangelista, Rozdział I.
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tego Hieronima w liście do Paulina, gdzie mówiąc o założycie 
lach i prawodawcach życia zakonnego dowodzą:

»Zakonu na Karmelu pierwszym założycielem był Eliasz; po 
nim nastąpił Elizeusz, po nim znów następowali wyżej wymie
nieni Mistrzowie i prorocy; a nakoniec synowie proroków, któ
rzy porzucając miasta, zamieszkiwali pustynie i budowali dla 
siebie celki nad Jordanem i na górze Karmelu.”

Tego samego powołania w nowem już prawie Ewangelicznem 
był Jan Chrzciciel.

Życie jego tak pod względem moralnym: bogobojności, suro
wości i czystości, jak pod względem zewnętrznym co do po
wierzchowności i ubioru, tak było podobne do życia Eliasza, że 
od Kapłanów i Lewitów za Eliasza był uznawany. (*)

I ten to wielki święty posłannik Chrystusa przygotowywał 
drogi Pańskie, rzucając pierwsze ziarna boskiej nauki w umysły 
i serca pustelników, aby ich przysposobić i uczynić godnemi 
do przyjęcia Zbawiciela świata i Jego świętej Ewangelii, tak po
tężnej wzniosłością myśli, tak porywającej prawdą niepoko
naną, i tak jaśniejącej nieograniczoną miłością, boskiem uczu
ciem dla ludzi.

Z pomiędzy tych pustelników wielu było uczniami Jezusa 
Chrystusa. (**)

O .

Gdy w dniu uroczystym Zielonych Świątek, Apostołowie cu
downie natchnieni Duchem Świętym, różnemi językami mówić 
poczęli; wezwawszy na pomoc błogosławione Imie Jezusa Chry
stusa, wiele cudów poczynili i wielu mężów, którzy byli naśla- 
dowcami.świętych patryarchów-proroków, Eliasza i Elizeusza, 
opowiadaniem Jana Chrzciciela już przygotowanych do przyję
cia boskiej Zbawiciela nauki, doświadczywszy i zupełnie przeko
nawszy o prawdach w Ewangelii świętej zawartych, do wia
ry Chrystusa nawrócili. (***)

(*) Święty Mateusz Ewangelista Rozdział IX,
(**) Święty Łukasz, Ewangelista, Rozdział II.
(**) Zobacz Brewiarz Karmelitów, a w  nim Kanoniczne pacierze na dzień 

Skaplerza N. Maryi Panny.
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Ci to nawróceni zakonnicy, uznali w Chrystusie jednorodzo- 
nego syna Boga Przedwiecznego i zapłonęli świętą, miłością ku 
Maryi, Matce Zbawiciela świata, z której towarzystwa i rozmów 
słodką czerpali roskosz, i uznawali się za ludzi najwyższą łaską 
i nieograniezonem szczęściem obdarowanych.

Aby więc uwiecznić pamięć tej łaski i owego szczęścia, aby 
swej świętej, gorącej miłości zadość uczynić i okazać w doty
kalnych dowodach swą głęboką cześć dla Maryi Dziewicy, rodzi- 
cy Boga, w tem samem miejscu, 'gdzie przed wiekami miał 
Eliasz owo cudowne widzenie wschodzącego obłoczka, a w nim 
wierne wyobrażenie Najświętszej Panny, roku 40 po Chrystusie, 
pod przewodnictwem Agaba, swego przełożonego, a bliskiego 
krewnego Maryi, dźwignęli świątynię' którą poświęcili na 
cześć Matki Zbawiciela świata i obrali Ją za patronkę i szcze
gólną opiekunkę swoją.

Do tej nowej świątyni zbierali się razem wszyscy zakonnicy 
z góry Karmelu i z nad Jordanu i do swej świętej patronki i prote
ktorki zanosili gorące modły, wykonywali pobożne ćwiczenia 
i wielbili Ją w pieniach pobożnych na Jej cześć składanych.

Z tego to powodu nazywani byli braćmi Najświętszej Maryi
i Panny.'

Po przyjęciu wiary Jezusa Chrystusa przez zakonników z gó
ry Karmelu i przez ich naśladowców rozproszonych nad Jorda
nem, po całej Syryi, Palestynie i Egipcie, a znanych pod imie
niem Anachoretów, złączyły się te rozproszone# cząstki zakonu 
w jedno Zgromadzenie Zakonne’na górze Karmelu.

W  roku 140 po Chrystusie, z pomiędzy braci zakojnników 
był najsławniejszym Telesfor, Greczyn. Odznaczał się on ró 
wnie świątobliwością i doskonałością życia, jak obszerną i 
gruntowną nauką.

Po kilkunastu latach pobytu swego w zaciszu pustelniczem, 
Telesfor jednomyślnością głosów wiernych chrześcian powoła
ny został na najwyższą duchowną godność, to jest na najwyższe
go biskupa i ojca ludów chrześciańskich.

Na tem Wysokiem dostojeństwie, wkrótce zajaśniał światłem

(’ ) Teste Possevino qui floruit anno C hristi 130 Iib. de perfecta Militia 
primitivae Ecclesiae cap . 12.
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Bożem, gódnemi naśladowania cnotami, znakomitemi przymio
tami i wzniosłą mądrością.

Nikt nie zaprzeczy, że każda z osób powołanych do piastowa
nia najwyższych dostojeństw w Kościele Bożym, powinna łączyć 
w sobie wszystkie te przymioty, jakiemi Telesfor był uposażony.

Lecz aby te przymioty otrzymać, aby temi' niebiańskiemi da
rami błyszczeć na ziemi, potrzeba być wyższym nad drobne 
świata tego ponęty, potrzeba być silniejszym nad namiętności 
ciała i potrzeba wreszcie martwić to ciało tak, aby Duch Boży, 
w każdym człowieku żyjący, wzniósł się wysoko, w krainy nie
śmiertelne; aby tam żył za życia doczesnego, gdzie niezawodnie 
żyć będzie wiekuiście, jeżeli ułomnościami grzechowemi nie 
splami swego szlachetnego powołania, nie poniży swej nieśmier
telnej duszy.

S. Telesfor otrzymawszy najwyższe duchowne dostojeństwo, 
nie nadużył powierzonej sobie władzy, owszem uciekł się na
przód do Boga z korną modlitwą, i do Najświętszej Panny z rze- 
wnemi prośbami o pomoc, wsparcie i oświecenie, jak ma po
stępować, żeby nie zbłądził i żeby godnie, szlachetnie i pożyte
cznie dla dobra powierzonego mu ludu, wywiązał się z włożo
nego nań obowiązku.

Pokorne jego prośby zostały łaskawie wysłuchane. To też 
wierni znaleźli w jego gorliwości o dobra duchowe światłego 
przewodnika, troskliwego o ich zbawienie. Przedewszystkiem 
wzmocnił on karność duchowną, na co powydawał odpowiednie 
dekreta; ustanowił post czterdziesto-dniowy, który ściśle za
chowywać, jak najsurowiej wiernym zalecił. Nadto jeszcze po
stanowił, aby każdy kaptan w pierwszy dzień uroczystości Bo
żego Narodzenia, odprawiał trzy msze święte:

Pierwszą o północy, na uczczenie Narodzenia Jezusa Chry
stusa w Betleem, i na pamiątkę, że się Zbawiciel świata rodzi 
z Ojca przed wieki.

. Drugą o świtaniu, na uczczenie złożonego w żłobie jednoro- 
dzonego syna Boga żywego i powitania go przez pasterzów, oraz 
na pamiątkę, że Chrystus rodzi się z Maryi w czasie.

Trzecią przed południem, na pamiątkę że nam dzień zba-
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wienia naszego zajaśniał, oraz, że Chrystus rodzi się w sercach 
naszych przez łaskę.

Polecił nadto, aby w tych mszach był śpiewany Hymn Aniel
ski.' »Chwała na wysokości Bogu” (Gloria in Excelsis DeoJ.

Za czasów sprawowania przez św. Telesfora pasterstwa Bo
żego, żył bezbożny Yalentin, który przewrotnie nauczał, że Je
zus Chrystus nie począł się z Najświętszej Maryi Panny.

Bównież w tym samym czasie żył niejaki Marcyon, który u- 
trzymywał, że istnieje dwóch bogów, z których jeden jest po
czątkiem dobrego, a drugi początkiem złego.

S. Telesfor obu tych przewrotnych i szkodliwych społe
czności ludzi potępił i dowodnie przekonał o istności jedynego 
tylko Boga, który przez ojcowskie miłosierdzie, na zmazanie 
grzechu pierworodnego, zesłał swego Jednorodzonego syna, 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, poczętego z Maryi Dziewi
cy za sprawą Ducha świętego.

Ten niezmordowany pracownik w winnicy Pańskiej, który 
z calem poświęceniem i gorliwością rozszerzał Królestwo Boże 
na ziemi, i jednał dobrym przykładem, siłą prawdy zawartej 
w opowiadaniu zasad świętej wiary Chrystusa, i umiejętnością 
przekonywania, coraz więcej gorliwych wyznawców Ewangelii, 
pojmany od pogan ściętym został.

Poniósł śmierć męczeńską z męztwem i niezachwianą odwa-
0 gą, jaką zwykle się odznaczali męczennicy pańscy, i za swe po-
1 bożne, świątobliwe, przykładne i pracowite życie otrzymał pal

mę męczeńską.
Ciało jego zostało pochowane w Watykanie przy zwłokach 

książęcia Apostołów.
Bządził on Kościołem Bożym lat 11, miesięcy 8 i dni 27.

\ BIB-
Z kolei wypada nam mówić o Serapioniej zakonniku-pustel- 

niku z góry Karmelu.
Bogobojny ten człowiek, z dostojnych i bogatych rodziców

ii zrodzony, od najmłodszych lat, bo od chwili w której pojęcia 
umysłowe zaledwie rozwijać się poczynają, zajaśniał wielką po- 

i. bożnością i świątobliwością życia.



18

Gdy doszedł lat młodzieńczych, tej epoki życia, w której 
namiętności najsilniej goreją i dla tego każdego człowieka na 
najniebespieczniejsze próby wystawiają, Serapion silą woli 
wspartyy modlitwami uzbrojony, pokonat własne-żądze, umie
jętnie niemi zawładnął, oparł się ponętom roskoszy światowych 
i uniknął próżności, bo jego jedynym celem, jedyną dążnością, 
jedynem pragnieniem było, poświęcić życie dla wiary Chrystu
sa, a nawet ponieść śmierć męczeńską.

W  szkołach jeszcze będąc, Serppion tak wielkie czyni! po
stępy w duchownych i świeckich naukach, że osoby z Wysokiem 
uksztalceniem umysłowem, podziwiali jego zdolności, bystrość 
pojęcia i przytomność umysłu. Z tego to powodu, wszyscy ci, 
którzy go tylko znali i właściwie ocenić umieli, nazywali go 
mezeni mądrości.

Serapion ukończywszy nauki miat przed sobą otwarte wszy
stkie drogi do osiągnięcia najświetniejszego losu w świecie, bo 
posiadał wszystkie przymioty: moralne, umysłowe, materyalne 
i fizyczne, które mu nadawały prawo do ubiegania się o godno
ści i ułatwiłyby mu byty możność osiągnięcia najpierwszych 
W kraju dostojeństw. Lecz on. idąc za natchnieniem Bożem 
porzucił wszelkie widoki ziemskie, tak pociągające ku sobie, 
tak przez większość pożądane, i udał się na górę Karmelu, gdzie 
yr pośród ciszy klasztornej, w pustelniczej samotności mógł 
swobodnie swe myśli i uczucia Bogu poświęcić, mógł Mu 
służyć gorliwiej i doskonalej.

Trudno opisać w jak krótkim czasie w tej nowej szkole, pod 
kierunkiem czcigodnych ojców zakonnych, młody nowicyusz 
wysoko postąpił we wszystkich cnotach chrżeściańskich. Prze
szedł wszystkich swoich towarzysżów w pokorze, uległości, po
słuszeństwie, pobożności, niezmordowanej pracy i w umartwie
niach ciała.

Wkrótce też jego świątobliwość i uznana przez najuczeń- 
szych owego wieku ludzi mądrość, stały'się głośnemi i sławne- 
mi na całym wschodzie. To też po śmierci Maxyma, biskupa 
Antyocheńskiego, jednomyślnie na tę najwyższą godność ducho
wną wyniesiony został.
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Serapion był z kolei ósmym po świętym Piotrze Rządcą Ko
ścioła Antyoc heńskiego.

To nowe a tak świetne powołanie nie zmieniło w niczem 
charakteru skromnego, pełnego pokory i świątobliwości za
konnika.

Razem z tą najwyższą godnością wziął na siebie cały ciężar 
trudnych, pracowitych i wielkich obowiązków pasterza—ojca 
powierzonego mu ludu wiernego. Podwoił przeto swe usiło
wania, swoją gorliwość, i pobożność, swoje prace i starania o 
rozkrzewienie cnót chrześciańskich pomiędzy wiernemi wyzna
wcami świętej wiary. I był dla nich wzorem godnym naślado
wania, bo nauczał, nie samem tylko słowem pełnem mądrości i 
siły duchowej, ale szlachetnym przykładem i wzniosłemi czy
nami, które jak gwiazdy na niebie w życiu jego jaśniały.

Rozlicznemi pismami swemi, w których żyła boska nauka 
i boska mądrość, utwierdzał wiernych w świętej religii, prze
konywał o prawdzie w Ewangelii zawartej i w pośród zarazy, 
wjpośród błędów rozsiewanych przez Montanistów, Katafrigów i 
Docetów, potęgą swego słowa utrzymał lud chrześciański 

1 w prawdziwej wierze i zabespieczył go przed upadkiem, w jaki 
1 popchnęły inne ludy fałszywe rozumowania sofistów.

Pisma Serapiona przez świętego Atanazego i ojców zgroma-
• dzonych na koncylium Aleksandryjskie ze czcią wspominane, 
1 zalecone zostały wiernym jako wielce pożyteczne i zbawienne.

Serapion dożył późnej starości. Umarł w Antyochyi roku 
213 po narodzeniu Chrystusa. Zasługi przez niego położone 

J świetnie jaśnieją w pozostałych po nim pismach, które czas na- 
i wet nie spożyje.

I V .
Z zakonników Karmelu rządził jeszcze Kościołem Bożym 

w pierwszych wiekach chrześciaństwa, Dyonizy Papież. Na tę 
. najwyższą godność wyniesiony został dnia 12 Września 281 roku 

1 i piastował ją  za czasów cesarzów rzymskich: Waleryana i Ga- 
‘ licna.

Życie Dyonizyusza było przykładne, skromne, odznaczające 
się pobożnością i gorliwością o rozkrzewianie świętej Ewangelii

• 4



i przysposabianie tej boskiej nauce coraz więcćj zwolenników i 
wyznawców.

Kościół Chrystusa w pierwszych wiekach chrześciaństwa był 
wystawiony na najsroższy ucisk i podlegał nieprzeliczonym 
prześladowaniom. Szczególniej pod panowaniem Waleryana, 
cesarza, dopuszczano się tak okropnych gwałtów, tak nieludz
kich morderstw na wyznawcach wiary świętej, ze sądzono, iż 
się zbliżyły czasy antichrysta.

Pomiędzy znakomitszemi ofiarami zajadłości pogan liczymy 
męczenników Pańskich: Świętego Syxtusa, papieża z towarzy
szami, Świętego Cypryana, biskupa Kartagińskiego, pochodnią i 
światło ówczesnego Kościoła, i Świętego Wawrzyńca Diakona.

Otóż w tych czasach pełnych niebespieczeństw, kiedy śmierć 
W torturach na każdym kroku i co chwila groziła, wielką to 
było zasługą gdy Namiestnik Chrystusa, zasiadając na stolicy 
Świętego Piotra, umiał rządzić powierzoną ąobie owczarnią 
w tych trudnych i niebespiecznych okolicznościach, bez bojaźni, 
bez trwogi, gorliwie i energicznie, choć męczeństwo ciągle mu 
zagrażało, choć prześladowania ciągle go ścigały. Głowa roz
wijającego się dopiero Kościoła, zwracała na siebie oczy wszy
stkich zaciekłych prześladowców świętej wiary, bo sądzili, że 
gdy przewodników nie będzie upadnie religia Chrystusa.

Ale jakżeż błędnie sądzili!
Ich zmysłowe wiary, ich zastarzałe błędy, ich działająca na 

oko i na wrażenia cześć oddawana bałwanom, utrzymywały 
w nich niczem nie przepartą miłość życia ziemskiego, które 
zadowolniali bez oględu, bez hamulca i puszczali się rozkiet. 
znani na wszelkiego rodzaju roskosze, rospustę i zbytki.

Otóż ta miłość życia, to przywiązanie do uciech łatwo zado- 
wolanych i bezprzestannie podsycanych ^yszukanemi roskoszami 
zmysłowemi, tak nizko stawiającemi ludzi, tak poniżającemi i 
plamiącemi godność ich wysokiego przeznaczenia; nie dozwalały 
im zrozumieć tej obojętności, tej niejako wzgardy życia i tego 
pragnienia śmierci, jaką dla świętej wiaryponosili wnajwymyśl. 
niejszych i najsroższych męczarniach męczennicy Pańscy, idąc 
ochoczo na katownie, i słodząc swe cierpienia pieniami religij- 
nemi, które ustawały razem z ostatnią iskrą życia i ginęły

20
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w niebiosach, dokąd ulatywały wzniosłe i piękne dusze tych 
prawdziwych bohaterów prawdy ewangelicznej.

Ale każda taka śmierć męczeńska pozostawiała po sobie naj
szlachetniejsze i najpożyteczniejsze owoce, bo utwierdzała 
w świętej wierze pozostałych braci i nawracała niewiernych, 
którzy w niezliczonych tłumach chrzest święty przyjmowali po 
zgonie pełnym niewysłowionych cierpień, ale i pełnym chwały 
każdego z szlachetnych wojowników Kościoła. 1 te pożyte
czne owoce stanowiły właśnie najpiękniejsze wieńce dla za
mordowanych, stanowiły ich tryumf o który warto się było 
dobijać.

To też z czasem zmordowane i poniżone pogaństwo swemi 
nieludzkiemi prześladowaniami, przesycone krwią niewinnych 
ofiar-wyznawców Chrystusa, widząc że ciągle wzrasta liczba do
bijających się o palmę męczeńską i liczba nawróconych, uzna
ło się bezsilnem i musiało zaprzestać dalszej walki z Bogiem, 
która tak odmienne od ich zamiarów i życzeń wydawała owoce.

Owóż stojący na czele takiego ludu religijnego, jako wido
ma głowa Kościoła, musiał jaśnieć wielkiemi przymiotami i 
być przykładem dla podwładnych, aby za tym przykładem szli 
bezprzestannie i nie zbaczali nigdy z wytkniętej im drogi, na 
której promieniły najwznioślejsze cnoty i życie ciche, skromne, 
pobożne i świątobliwe.

Dyonizy, jako prawy i gorliwy pasterz, w pośród groźnych 
niebespieczeństw, w pośród wzniesionych nad jego głową krwi 
chciwych mieczów, nie przestawał pełnić jak najsumienniej 
swoich obowiązków. Sam osobiście wzmacniał na duszy świę
tych wyznawców i męczenników Pańskich, sam osobiście niósł 
im pomoc i  posługi religijne.

Niezmordowany w pracach Apostolskich, w śród najokro
pniejszego ucisku, zgromadzał pod święty sztandar prawdziwej 
wiary rozproszone owieczki i nauczał, oświecał i  zachęcał do 
wytrwałości: słowem, radą, czynami, przykładem.

A gromił nielitościwie fałszywych nowatorów usiłujących 
oburzającemi błędami i występnem rozumowaniem zamącić 
niepokalaną czystość i świętość nauki Chrystusa.

Błędy Sabeliusza, bluźniercy przeciwko Trójcy Przenaj-
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świętszśj, i Pawia Samosatena przewrotnie nauczającego o Trój
cy Przenajświętszej i o bóstwie Jezusa Chrystusa, mocą nada- 
nśj sobie władzy stanowczo potępił, przewrotność ich zdań udo
wodnił aż do oczywistości, i ich stronników zupełnie pokonał.

On to wreszcie zaprowadził porządek hierarchiczny i kar
ność Kościoła; pooznaczał dyecezye i parafie, i ustanowił 
W każdej właściwego pasterza.

■' Dyonizy- zasiadał na stolicy Apostolskiej przeszło lat .liście. 
Stargał swe siły i wyczerpał zdrowie na usługach Kościoła, ja
ko dobry pasterz, który życie swe oddaje za owieczki swoje. 
Złamany wysilającemi pracami bardziej niż chorobą, przeniósł 
się do wieczności dnia 26 Grudnia 272 roku po narodzenia 
Chrystusa i w poczet świętych zaliczony został. Święto jego 
obchodzi zakon braci Najświętszej Maryi Panny z góry Karme
lu dnia 19 Stycznia. Ciało świętego Dyonizego spoczywa na 
cmentarzu zwanym Kalista.

Zakon z Karmelu wydał wielu takich mężów, pod przewo
dnictwem których wzrastał Kościół Chrystusa, rozkrzewiała się 
jego nauka w świętej Ewangelii zawarta.

A w liczbie tych dostojnych mężów Dyonizy niepoślednie 
zajmuje miejsce.

v .
Za czasów Arkadyusza cesarza, roku 412 • po t Chrystusie, 

Jan II Jerozolimski Biskup, a z kolei XLIV, napisał w języku 
greckim ustawy dla zakonników i pustelników greckich, które 
są znane pod nazwiskiem: »Ustawy dla pierwszych zakonni
ków” (Institution.es primorum Monachorum).

Zakonnicy z góry Karmelu i nad Jordańscy byli obrzędu 
greckiego. Przez ośm przeto pierwszych wieków, to jest do 
roku 1205, tą ustawą się rządzili. Dzisiejsza zaś reguła, napi
sana przez Alberta, Patryarchę Jerozolimskiego, dla zakonu 
Karmelitów, przez wielu następnie papieżów zatwierdzona i do 
zachowywania podana, jest tylko streszczeniem Ustaw Jana II 
i na niej zupełnie się opiera.

Jan II biskup Jerozolimski, był mężem tak wielkiej mądro
ści i świątobliwości, że go najwyżsi przewodnicy Kościoła, a mia-
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nowicle: Anastazy Zozym, Biskup Rzymski (Papież) za życia 
świętym nazywali. Przekonać się o tem można z listu tegoż 
Biskupa Anastazego, pisanego do Jana II 402 roku, w którym 
tak się wyraża: (*)

»Czyjże język wypowie, jak wielkim świątobliwości blaskiem 
»jaśnieją cnoty twoje w Panu? Chwata zastug twoich nie da się 
»wyrazić słowy. Tak dalece zachwycony jestem twojemi czy- 
»nami, że to czego, na pochwałę twoją wypowiedzieć nie jestem 
»w stanie, chciałbym uczuciem zastąpić. Świat cały zdumiewa 
»się i podziwia twoją dostojność, rozum i cnoty, a promienie 
»twego światła przedzielają się aż do nas.”

Biskup Jan był pierwszym, który dowodził, że Najświętsza 
Bogarodzica była niepokalanie poczętą i pierwszy stawał 
w szrankąch do walki z nieprzyjaciółmi Niepokalanej Dziewicy, 
Królowej Nieba; a swą potężną wymową, bogactwem myśli i 
genialnemi pismami, rozumowo przekonywającemi o prawdzie, 
której bronił, zasłużył sobie na imie pierwszego świadka i rze
czywistego obrońcy opinii, że Najświętsza Marya, Matka Boga, 
była niepokalanie poczętą. (**)

Jan JI przed swem powołaniem na biskupstwo Jerozolim
skie, które później do godności patryarchalnej zostało podnie
sione, był Karmelitą, jak o tem świadczą wiarogodne dowody, 
a mianowicie: w Martyrologium Jana Molani na dzień 12 Sty
cznia; w Aktach świętych Jana Bollanda i Godefrida Hensche- 
niusa, Tom I karta 719 wiersz I, nadto w liście 62 świętego 
Hieronima pisanego do Teofila Aleksandryjskiego; w księdze: 
»0 postępie i wzroście zakonu Karmelitów” (in Libro de proces- 
su ordinis Carmelitarum), świętego Cyryla, w rozdziale III; 
w pismach Tomasza Waldensa i w wielu innych.

V I .
W roku 430 po Chrystusie, słynął w Kościele Bożym, bi

skup i doktór Cyryl, mąż wielki nauką i świątobliwością życia. 
Urodzony w Alexandryi ze znakomitego domu, z rodziców

(*) Czytamy o lem w dziełach Sgo Hieronima Tom IX Serja II.
(**) W Traktacie o Niepokalanem poczęciu Nąjświętszej Maryi Panny* 

Ferdynanda Quirina Salazar,
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■dających wzór i dobry przykład swą szczerą pobożnością; przez 
Teofila Arcybiskupa Aleksandryjskiego, swego stryjecznego 
dziada, został wysłany do Aten na nauki.

Tam to młodzieniec ten wzrastał w cnoty, i odznaczał się 
tą  prawdziwą mądrością, która od Boga bierze swój początek,
i  która opiera się jedynie, wyłącznie, na zasadach objawionej* 
świętej religii Chrystusa, przez nią się rozwija, wzrasta i do 
skonali. W naukach świętych tak wielkie Cyryl czynił postę
py, że słusznie pomiędzy pierwszych doktorów Teologii zali
czonym został.

Po skończeniu nauk w Atenach, wzruszony przykładnem, 
bogobojnem i wzorowem życiem, Jana, Karmelity, później bi
skupa Jerozolimskiego, poszedł jego śladem i pomnożył liczbę 
braci zakonników na górze Karmelu. Tam pod przewodni
ctwem świętych pustelników prowadził życie czyste, ubogie, 
dziewiczej niewinności, prawdziwie anielskie, i odznaczał się 
głęboką pokorą, gorliwą pobożnością, i surowemi, dobrowolnie 
podejmowanemi, umartwieniami ciała.

Praca umysłowa i tylko wyłącznie przedmiotom religijnym 
poświęcona, rozmyślania o Stwórcy Wszech świata, o Jego Je- 
dnorodzonym Synie, Zbawicielu naszym, o Przeczystej Dziewi
cy, Matce niepokalanej Boga człowieka; modlitwy pełne wiary, 
namaszczenia, pokory i skruchy, bezprzestanne posty i kształ
cenie ducha w cierpieniach, na które chętnie się skazywał, 
cały czas mu zajmowały. Po kilku latach tego świątobliwego, 
a tak pięknego i przykładnego życia, wezwany przez swego 
krewnego, Arcybiskupa Teofila, który losem jego kierował, 
udał się do Aleksandryi i tam przyjął święcenia kapłańskie.

Wkrótce potem Arcybiskup Teofil życie zakończył, a Cyryl 
w jego miejsce jednozgodnie na tę wysoką godność duchowną 
wyniesiony został.

Trudno wypowiedzieć ile ten dostojny pasterz, godny na
śladowca Eliasza w gorliwości o chwałę Bożą, w swem nowem, 
świetnem powołaniu wycierpieć musiał prześladowań i ucisku; 
ile musiał podejmować pracy i starań, i jakiem światłem Bożem, 
jaką mądrością zajaśnieć musiał, aby odeprzeć wszystkie po
ciski miotane na religię objawioną przez fałszywych mistrzów,
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i wykazać tryumf Ewangelii świętej nad słabością i niedorze
cznością zdań, nad występnem dowodzeniem sektarzy.-

On to zapamiętałą nienawiść żydów przeciwko chrześciań* 
stwu poskromił; on to Nestoryanów, Nowacyanów, Antropo- 
morphistów i innych heretyków i odszczepieńców, zawzięcie 
prześladujących chrześcian, pokonał i potępił pismami swemi, 
pełnemi rozumu, siły i prawdy.

Największa wszakże zasługa, ja tą  Cyryl dla dobra wiary i 
Kościoła świętego położył, jest jego długo trwająca i zacięta 
walka z biskupem Konstantynopolitańskim, Nestoryanem, i z je
go stronnikami, słusznie heretykami nazwanemi. Utrzymy
wali oni bowiem bezrozumnie, z obrazą religii i prawdy, że 
Najświętsza Marya Panna nie była Matką Chrystusa-Boga, ale 
matką Cbrystusa-człowieka; zaprzeczali więc Chrystusowi Bó
stwa, czem kazili Jego świętą religię.

W  tym to sporze, w którym z jednej strony stanął mąż u- 
zbrojony powagą Pisma świętego, pobudzony do walki o praw
dę przez samego Boga zapewne; a z drugiej zastępy heretyków, 
uzbrojonych fałszywemi, niedorzecznemi rozumowaniami i 
bluźnierstwem, rozwinął się najświetniej gteniusz Cyryla, za
jaśniała najżywiej jego mądrość i gorliwość o chwałę Boga,
o zacność i świętość nauki Ewangelicznej. .

Nestoryanizm dumny liczbą stronników obłąkanych, przed
wcześnie tryumfował. Czcze i bezzasadne jego dowodzenia 
mdlem i niepewnem migotały światełkiem, które jeszcze cie
mniejszą noc po sobie zostawiło, gdy święty Cyryl zapalił po
chodnią tajemniczej prawdy i jej blask świetny utrzymał grun- 
townemi wywodami na powadzę pisma świętego opartemi; gdy 
wszystkie zarzuty przeciwników rozumowo zwalczył i wszy
stkie wątpliwości stanowczo usunął, bo wszystko co powie
dział było prawdą uzasadnioną, bo wszystko co twierdził do
wodami poparł.

Na kilku soborach prowincyonalnych, przeciw Nestoryanom 
zwołanych, Cyryl wyszedł zwycięzko, a wstyd i hańba spłynęły 
na przewrotnych heretyków, którzy usiłowali podkopać funda
menta religii objawionej.

Na powszechnem, ostatecznie zwołanem Koncylium do Efe
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zu, Cyryl zasiadł w imieniu Celestyna Igo jako prezy dujący, i 
wtedy stanowczo pokonał bluźnierców i zawyrokował powagą 
«ałego na toż Koncylium zgromadzonego Kościoła, że Najświęt
sza Marya Panna jest prawdziwie, rzeczywiście i niezaprzecze- 
nie Matką Boga-człowieka.

Na pamiątkę odniesionego tak świetnego tryumfu nad nie
przyjaciółmi Matki Boskiej, polecił zakonnikom na Karmelu 
odmawiać owe szacowne słowa, które potem w całym Kościele 
Bożym przyjęte i rozpowszechnione zostały:

»Swięta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznemi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”

Od czasu owego trymfu, na mocy wyroku przez powołane 
Koncylium wydanego, na pamiątkę zwycięztwa przez świętego 
Cyryla nad Nestoryanami odniesionego, zaczęto nazywać Kar
melitów Braćmi Błogosławionej Maryi Panny z góry Karmelu, 
które to miano zaszczytne, Papieże nie tylko swą najwyższą 
w Kościele świętym powagą zatwierdzili, lecz nadto jeszcze 
wzbogacili je odpustami, ę j
■ Całe życie świętego Cyryla, było poświęcone obronie pra

wdy, którą wiara święta w sobie obejmuje. Życie to płynęło 
w mozolnej, trudnej i usilnej pracy, a pracę tę wspierał Bóg, 
zasilał go natchnieniem, zlewał na niego swe przenajświętsze 
łaski i dozwoli! mu odnieść zwycięztwo najświetniejsze, jakie 
kiedykolwiek człowiek nad ludźmi odnosił, bo zwycięztwo 
rozumu pojedynczego człowieka nad rozumami tłumu, który 
oddat wszystkie swe zdolności umysłowe na obronę swych błę
dnych mniemań; zwycięztwo prawdy tajemniczej, prawdy żywą 
wiarą pojętej i uznanej, nad zgubnem fałszerstwem i bluźnier- 
stwem przewrotnych, a tem samem niebespiecznych nowatorów.

I w takich to mozolnych, wycieńczających pracach, święty 
Cyryl życie swe wyczerpał. Umarł w Aleksandryi dnia 28

(*) Świadczą o tem podania historyków, a mianowicie: Daniela, w dziele 
pod napisem „Zwierciadło Karm elu” (Specnłum Carmelitdrwn N , 747); 
pisma Lezana na rok 430, Tom III wiersz 15; * Tomasza Bradlej, Biskupa 
Dromoreńskiego, Jana Yineta, Baldwina Lersiusa i innych.



Stycznia 444 roku i tegoż dnia Zakon Karmelitów święto jego 
**R obchodzi.
%  ■ « •
:ecte. ... * - *

Z kilku życiorysów członków Zakonu na Karmelu, któreśmy 
■W przedslawili, można łatwo utworzyć sobie rzeczywisty obraz 

®elt o życiu wszystkich braci tego zakonu, zanim został on 
w nowe formy ujęty i podług nowej reguły rządzony. Ale 
wieki upłynęły nim doszedł do stanu dzisiejszego swego istnie- 

ieti nia, bo dopiero w roku 1141 zgromadzenie Karmelitów otrzy
mało pierwszego Jeńeralnego Przełożonego jakiego obecnie 

0|a posiada, i jakiego mieć będzie jeszcze po upływie wieków.

VBI.Kar-
lulu, W historyi Zakonu Karmelitów lic?yć można cztery główne
I® epoki, to jest: początek założenia, stan jego przed przyjściem 
sra Chrystusa, stan jego po Chrystusie do chwili ustanowienia 

Jeneralnego Przełażonego i nakoniec od ustanowienia 
prt Jenerała aż do dzisiejszych czasów. Obraz trzech pierwszych 

mli epok skreśliliśmy pobieżnie, bo .nie mamy zamiaru prze- 
j i  chodzić zakresu założenia. Gdybyśmy pisali koleją wie
ki ków życia sławniejszych członków tego zgromadzenia, 
juli musielibyśmy się powtarzać i nie byłaby to wiadomość hi- 
sl,i storyczna o Zakonie Karmelitów, ale życiorysy zasłużonych 
[lid w winnicy Pańskiej mężów, którzy byli członkami zako.- 
yr nu. Otóż unikając tego, ograniczamy się tylko na ważniej- 
m szych zdarzeniach, złączonych ściśle z bistoryą Karmelitów i 

dla tego przechodzimy od. razu z wieku V do wieku XIł. 
To tylko dodajemy, że przez te siedm wieków o których 
przemilczamy, Zakonnicy na Karmelu ciągle, istnieli, ciągle się 
rozwijali, ciągle kierowali się swą pierwiastkową zasadą, ciągle 
myśl swego założyciela wykonywali, a zawsze chwalili Boga, 
zawsze oddawali głęboką cześć Najświętszej Maryi Pannie, za- 

it wsze Ją uważali za patronkę i opiekunkę swoją szczególniej
szą, zawsze byli gorliwemi o rozkrzewianie wiary świętej, o do
skonalenie się w cnotach chrześciańskich, zawsze pracowali

6
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w winnicy pańskiśj i chętnie nieśli życie w ofierze, gdy tego pra
wda ewangeliczna wymagała, lub gdy jako missyon.arze prze
biegali odległe krainy, aby pomiędzy dzikiemi ludźmi roznosić 
światło Ewangelii świętej i nawracać ich na wiarę Chrystusa.

Takie były ich jednostajne prace przez te wieki, i takie 
w późniejszych rysach rozwoju zakonu zobaczymy; przejdźmy 
przeto do epoki obioru pierwszego Jeneralnego Przełożonego, 
czyli do epoki ostatniej z głównych.

W ielu historyków idąc za bezzasadnem zdaniem Jezuity 
Papebrochiusza, którego dzieła skierowane do zbicia pochodze
nia Karmelitów od św. Eliasza,-—pochodzenia wywodzonego 
na podstawie faktów historycznych,—zostały unieważnione przez 
dowody zawarte w pismach Daniela od św. Maryi Karmelitę, 
Franciszka Bonespei, Lezanę i wielu innych,—błędnie utrzymy
wali, że św. Bertold, pierwszy Jenerał Karmelitów był rodem 
z Kalabryi, oraz założycielem tego zakonu. Dowodzenia ich 
wszakże, jako nie mające za sobą powagi historycznej, są ja
wną, uderzającą niedorzecznością, gdyż w Kalabryi imie Bertol- 
da nie było ani znane, ani używane. Dla tego też ani w ro
cznikach tej prowincyi, ani w dziełach jej sławniejszych pi- 
sarzów nigdzie żadnej wzmianki o Bertoldzie nie napotykamy. 
Toż samo potwierdzają' TSolandystae i sławny pisarz dziejów 
kalabryjskich Puglizyusz.

Sw. Bertold był rzeczywiście rodem z Soligniac, Depar
tamentu Haute-Vienne, położonego w bliskości miasta Limoges, 
w Królestwie Francuikiem. Urodził się roku pańskiego 1072 
ż starożytnej i znakomitej familii de Malafajda. Byt synem 
Gwidona; zagrzany czystą i wzniosłą miłością Boga, oddał się 
w swej młodości głębokiej nauce pisma świętego, a ukończy
wszy chlubnie cały kurs tej nauki w Lutecyi Paryzkiej, uwień
czony został stopniem Doktora Teologii.

W  tym właśnie czasie Papież Urban II powołał chrześciań- 
skie, Europejskie mocarstwa na wyprawę krzyżową dla odzy
skania ziemi świętej z rąk Saracenów.



29

Wyprawą tą dowodził sławny Gotfrid de Boullion, później 
pierwszy Król Jerozolimski.

Św. Bertold, kierowany pobożnością i gorliwością chrze- 
ściańską, korzystał ze sposobności i ochoczo przyłączył się do 
tej zaszczytnej wyprawy, z którą udał się do Palestyny.

Pod Antyochią, stolicą Syryi, stoczoną została pierwsza wal
ka z nieprzyjaciółmi krzyża świętego—symbolem wiary Chry
stusa.

Lecz Bóg w niezbadanych wyrokach swoich, nie dozwolił 
orężowi Chrześcian odnieść wtedy jeszcze zwycięztwa nad Sara- 
cenami, nie pobłogosławił ich szlachetnym usiłowaniom i 
wierni Jego wojownicy, na drogiej dla nich ziemi, ujrzeli się 
nagle otoczeni największemi niebespieczeństwami.

Młody Bertold, wśród szczęku oręża i wrzawy wojennej pa
da na kolana, na ziemi krwią bohaterów krzyża nasiąkłej, i 
pomiędzy nieszczęśliwie walczącemi wznosi drżące ze wzru
szenia ręce do Niebios, wznosi wzrók łzami napełniony do 
Boga i śle do Jego Tronu gorące modły z rzewnemi prośbamij
0 zesłanie łaskawej pomocy ginącym chrześcianem.

W tych błagalnych modłach wylał całą swoją czystą i pię
kną duszę, bo całą, jedyną i pełną wiary nadzieję położył 
w miłosierdziu Boskiem. Ufny, że prośby jego będą wysłu
chane, czyni w tejże samej chwili ślub poświęcenia całego 
swego życia na służbę Bożą, pomiędzy pustelnikami na górze 
Karmelu, jak tylko potęga Króla Królów z oczywistej zguby 
wybawi bohaterów krzyża świętego i dozwoli im odnieść zwy- 
cięztwo nad niewiernemi.

Pokorne prośby Bertolda, rzewnemi łzami poparte, zna
lazły łaskawe względy u  Przedwiecznego, ślub przez niego 
uczyniony litościwie przyjętym został, bo w jednej oniemal 
chwili, wśród największego popłochu, zamieszania i trwogi, 
kiedy każdy tylko o ratowaniu życia myślał, jawnym cudem 
Boga wojsko chrześciańskie wróciło do porządku, uszykowało 
się w kolumny i nagle z niesłychanem męztwem i odwagą na
tarto na nieprzyjaciela, który nie pojmując tej dziwnej zmiany, 
zmięszał się, poddał tył i dozwolił odnieść nad sobą zupełne
1 świetne zwycięztwo i to w chwili gdy sądził się być zwycięzcą.
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Pobici na głowę Saraceni z ziemi świętej ustąpić musieli, a 
Antyochia szczęśliwie zdobytą została. Odtąd los, albo raczej 
Bóg sprzyjał ciągle orężowi chrześciańskiemu, zwycięztwa po 
zwycięztwach następowały, Jerozolima wzięta i cała ziemia 
święta dla wiernych sług Chrystusa odzyskaną została.

Po skończonej tak szczęśliwie wojnie, w której młody Ber- 
told znakomity brał udział,—wierny uczynionemu przez siebie 
ślubowi, opuszcza zwycięzkie szeregi, udaje się na górę Kar
melu, przyjmuje suknią zakonną i godnie pustelnicze życie 
prowadzi '■ zaczyna. (*)

Na szczycie tej poświęconej góry nowy sługa Chrystusa i 
Jego Najświętszej Matki, zajaśniał całym blaskiem cnót wznio
słych i siłą ducha. Baczył na siebie z największą surowością, 
udręczał swe ciało postami i rozmaitemi dobrowolnemi umar
twieniami, a cały swój czas poświęcał modlitwom i rozmyśla
niom o rzeczach niebieskich. To życie ostre, surowe i praw
dziwie święte, to zupełne oderwanie się od ziemi, to wzniesie
nie się myślą do Boga, czyniły go bardziej do Anioła jak do 
człowieka podobnym.

W  tych samych czasach wielu krzyżowców i pielgrzymów, 
którzy licznie z Europy udawali się do Palestyny dla zwidzenia 
miejsc świętych, odwiedzali i pustelników na górze Karmelu. 
Ich skromność, pokora, pobożność i życie wzorowe, wielu 
odwiedzających tak mocno wzruszyły i zbudowały, że idąc 
za śladem Bertolda, nie opuścili już góry Karmelu, lecz p rzy  
jęli suknie zakonne i jako zakonnicy Karmelici, stali się praw- 
dziwemi sługami Najświętszej Maryi Panny. (**)

Świątobliwe życie św. Bertolda i jego zasługi w zakonie na 
Karmelu położone, stały się głośne w chrześciaństwie, chociaż 
skromność tego błogosławionego męża starannie rozgłosu un i
kała.

To też gdy w roku 1141 Emeryk de Malafajda, Patryarcha 
Antyocheński i Legat stolicy Apostolskiej w ziemi świętej, a

(*) Jan Palaeonydorus, Historya Karmelitów, Księga III Roz. I.
(**) Czytamy o tem w sławnej księdze Trythemiusza Benedyktyna: „O 

pochwałach K arm elitów.”
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, bliski krewny Bertolda, przybył na górę Karmelu w celu za- 
' el prowadzenia nowej organizacyi i zreformowania rozproszonych 

przez Saracenów pustelników, tu i owdzie na górze Karmelu 
znajdujących się; przekonawszy się osobiście o petnem świąto
bliwości, cnót najpiękniejszych i zasług najpożyteczniejszych

*  życiu Bertolda, o jego wzorowych, obyczajach i naukach które- 
mi słynął; mocą nadanej sobie przez Papieża władzy, powierzył

, mu godność Jeneralnego Przełożonego Zakonników- na Karme- 
at lu, któremu wszyscy bez wyjątku podwładni winni byli ule

głość i posłuszeństwo.
Wybór ten przez wszystkich braci zakonnych z największem

*  zadowoleniem i radością przyjętym został.
Tenże Patryarcha Emeryk, dla dokładniejszego obznajmie-

*  nia braci zakonnych z ustawami dla nich napisanemi, rozkazał
*  przełożyć z języka greckiego na łaciński księgę pod napisem: 
w nUstawy dla pierwszych zakonników” (de Institutionibus primo-
* rum Monachorim), wydaną przez Jana XLIV Biskupa Jerozo-
4 limskiego, która wówczas już była regułą, podług której pu

stelnicy na Karmelu życie swe prowadzili.
Bozkazał nadto, aby wszyscy pustelnicy Laury i Pustelni (*)

iii jednemu najwyższemu przełożonemu byli podwładni,, aby mu 
Ji przyrzekli ścisłe posłuszeństwo, aby sumiennie obowiązki swe 
tk pełnili i polecenia swego zwierzchnika dokładnie wykonywali, 
k oraz aby ten najwyższy przełożony, stosownie do zwyczaju 
ir łacinników, byt nazywany Przeorem Jeneralnym, a nie jak do 

owego czasu miato miejsce, Archimandritą lub Opatem.
Otóż urządzenia te jasno wykazują, że Patryarcha Emeryk 

n był tylko odnowicielem i reformatorem zakonu Karmelitów, 
jak o tem przekonać się można w chronologii .Kościelnej na 
rok 1141, w której czytamy następujące słowa Onufrego Pan- 
vinus.

»Zakon Karmelitów odnowiony i zreformowany został 
»przez Emeryka de Malafajda, Patryarchę Antyocheńskiego i 
»Legata Stolicy Apostolskiej na Karmelu, górze Syryjskiej.”

(*) Tak się nazywały m iejsca na górze Karmelu, w których pustelnicy 

mieli swe schronienia
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Jeżeli przeto zakon Karmelitów został odnowiony i zrefor
mowany przez Emeryka Patryarchę, to samo z siebie wynika, 
że bynajmniej nie był przez niego założony, jak to niektórzy 
pisarze, nie znający dokładnie historyi tego zgromadzenia, 
błędnie utrzymują. Wszystko bowiem co się odnawia lub re
formuje, koniecznie dawniej istnieć musiało.

Pobożny Bertold, zaszczycony godnością Jeneralnego Prze
łożonego, tajął się gorliwie swemi podwladnemi braćmi pu
stelnikami i starał się aby odtąd życie ich ściśle się stosowało do 
ustawy zakonnej. Dla wprowadzenia tej myśli w wykonanie 
założył fundamenta pierwszego na górze Karmelu klasztoru, 
którego ukończyć śmierć mu nie pozwoliła. Pierwszy ten na 
Karmelu klasztor dopiero przez pobożnego Alberta, Patryarchę 
Jerozolimskiego, ukończonym został. Fundusze na ten ceł po
trzebne dat Baldwin Król Jerozolimski.

Serce św. Bertolda przejęto byto szczególniejszą czcią dla 
Najświętszej Maryi Panny i pałało najwznioślejszą, najszaco
wniejszą dla Niej miłością. Siedm razy dziennie udawał się 
on na tę część góry Karmelu, gdzie przed wiekami figurowa
na Królowa Nieba obiawioną była w występującym z morza 
obłoczku, wielkiemu prorokowi Eliaszowi;—aby tam uczcić Ją 
pozdrowieniem Anielskiem. I ta właśnie jego nieograniczo
na miłość dla Maryi, Maiki Boga, była powodem, że usta
nowił w swoim Zakonie święto na • cześć poczętej bez zmazy 
grzechu pierworodnego Dziewicy Syonu.

W  czasie piastowania przez św. Bertolda godności Jeneral
nego Przełożonego, w roku 1180 Papież Aleksander III zatwier
dził zakon Karmelitów. (*)

Bertold przez posty, umartwienia ciata i życie czysto poku
tnicze, doszedł do tego, że miewał cudowrne zachwycenia. Ra
zu pewnego w podobnym stanie miał szczęście widzieć dusze 
bardzo wielu braci Karmelitów przez Saracenów okrutnie po
mordowanych.

Dusze tych błogosławionych męczenników, uwieńczonych

(*) Belarminus w  dziele p. n. „O pisarzach Kościelnych" A Trithaemius 
, , 0  pochwałach Zakonu Karmelitów."



palmami, aniołowie niebiescy do przybytku wieczności wpro
wadzali.

Rok 1187 byt bardzo optakanym dla Chrześcian na wscho
dzie żyjących. - Machomet Saladyn, Król Babilonu i Egiptu, 
zgromadziwszy niezliczone tłumy saracenów, wypowiedział 
chrześcianom wojnę, porazit ich na głowę i pooblegat miasta, 
wsie i zamki, a następnie z całą potęgą ruszył na Jwozolimę i 
również ją  obiegł.

W  całej tej krwawej i morderczej wojnie, korzystając 
z przewagi oręża, a raczej z przewagi niezliczonych 'wojsk swo
ich, którym się garstka chrześcian, pomimo bohaterskiej odwa
gi i męztwa, oprzeć nie była w możności, dopuszczat się dzi
kiego barbarzyństwa nad pokonanemi wiernemi sługami Chry
stusa.

Nienawiść religijna zaślepionego w błędach fałszywej wiary 
pogaństwa, wyrodzita w nich tę okropną srogość, niedającą się 
usprawiedliwić i niepodobną do opowiedzenia.

Trudno wyrazić ile ucierpieli prześladowań i jak straszne 
znosili męczarnie od tej rozjuszonej dziczy, niewinni bracia 
zakonu na Karmelu; trudno wysłowić jak wymyślne zadawali 
im męki nieludzcy siepacze tyrana, a te męki, te cierpienia, 
błogosławieni męczennicy znosili z dziwną odwagą i wytrwa
łością, czem udowodnili swą cześć, swoją miłość dla Jezusa 
Chrystusa i Jego Przenajświętszej Matki. Bardzo wielu braci 
zakonnych, w oburza ją"ych serce ludzkie, przejmujących zgro
zą, strasznych męczarniach utraciło życie, aby się przenieść 
w krainy błogosławionych i otrzymać z rąk Boga nagrodę za 
cierpienia i za wytrwałość w świętej, prawdziwej wierze; ich 
zaś skromne przytułki: pustelnie i klasztory, zrabowane i do 
szczętu zrujnowane zostały.

Te to ofiary srogości i zaślepienia, tych męczenników za 
wiarę świętą pomordowanych, widział Bertold w swem cudo- 
wnem zachwyceniu, prowadzonych przez aniołów w tryumfie 
do dziedziny wiekuistego życia, błogosławionych Pańskich.

Św. Bertold zarządzał chlubnie zakonem Karmelitów przez 
lat 45. Stargany pracami w winnicy pańskiej podejmowanemi, 
obarczony latami, pełen zasług i świętej chwały przeniósł się



do wieczności roku pańskiego 1187 a życia swego 115. Pocho
wany został na górze Karmelu. Kościół obchodzi uroczyście 
święto jego dnia 29 Marca, i zapewne to uczczenie przez Ko
ściół pamięci zasłużonego męża na ziemi, miłe jest Bogu, bo 
mu nie zaprzeczył nagrody w niebiosach na jaką swemi wyso- 
kiemi cnotami i doskonałością życia niezawodnie zasłużył.

W  dniu pomienionym cały zakon odmawia pacierze kano
niczne na cześć św. Bertolda, swego pierwszego Przełożonego 
przez Stolicę Apostolską ustanowionego.

VIBI.
Następcą św. Bertolda na godność Jeneralnego Przełożone

go Karmelitów, obranym został w roku 1188 św. Brokard, uro
dzony w roku 1141 w Jerozolimie.

Bardzo jeszcze byt młodym, gdy się wpisał w poczet pustel
ników z góry Karmelu i tam kształcił się w ćwiczeniach pobo- I 
żnych, w głębokiem poznaniu prawa Bożego i w innych nau
kach teologicznych.

Niezmordowaną pracą, nieograniczoną chęcią nabycia wie
dzy w tem wszystkiem co się odnosiło do Boga, wytrwałością i 
przykładną pokorą doszedł do tego, że gdy w roku 1188 odby
wała się pierwsza Kapituła Jencralna Zakonu Karmelitów, św. 
Brokard dla swój głębokiej nauki, mądrości, pobożności i świą
tobliwości, jednozgodnie przez wszystkich współbraci został I 
wyniesiony na Jeneralnego Przełożonego. (*)

Jak tylko stanął na sterze zakonu i w zdolne swe ręce objął 
jego zarząd, zaraz popart myśl swego poprzednika i zajął się 
gorliwie zaprowadzeniem najściślejszej karności życia zakon
nego między podwtadnemi sobie braćmi. I aby tem łatwiej 
mógł ich przeprowadzić z pustelniczego do zakonnego życia, 
wyjednał nową regułę dla Karmelitów od Alberta Patryarchy 
Jerozolimskiego, Legata Stolicy Apostolskiej w ziemi świętej, 
który z dawnej ogólnej ustawy dla tegoż zakonu ułożonej 
przez Jana II, biskupa Jerozolimskiego, wybrał stosowniejsze

(*) Prawdopodobnie ta pierwsza Kapitnta Jeneralna odbyta się w Tyrze 
lub Tripolis, gdyż w lym roku góra Karmelu była oblężoną przez Saracenów 
Lezana Roczniki Zakonne Tom IV.
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*  zasady i wydal nową regułę dla braci Najświętszej Maryi Panny 
I** z góry Karmelu, u
^ Reguła ta, którą do dnia dzisiejszego zachowuje zakon oj- 
*'* ców Karmelitów, napisaną została na usilne prośby Jeneralnego 
’!* Przełożonego, Brokarda, i innych braci zakonnych Karmeli

tów, w roku 1205, przez Alberta Patryarchę Jerozolimskiego. 
Źródłem jej i podstawą była tyle razy wspomniana, ustawa Ja- 
na II biskupa, która z regułą św. Bazylego ani żadnego związku 
nie ma, ani tćż z niej czerpaną nie była, jak to niektórzy hi
storycy błędnie utrzymują. (*)

Rzeczywistą epoką jej wydania jest rok 1205 (’*) a nie rok 
łom 1171 lub 1199, jak znowu inni niewłaściwie twierdzą. Łatwo 
M się o-tem przekonać można z prologu tej reguły, w którym Al

bert tytułuje się Patryarchą Jerozolimskim. W  latach zaś 
1171 i 1199 nie byl jeszcze Patryarchą lecz biskupem Wercel- 

ipi leiiskim. Miejsce, w którem reguła Karmelitów była pisaną, 
eh ii jest miasto Ptolomaida, gdyż podówczas to jedynie miejsce wol

ne byto od Saracenów, którzy całą Palestynę w swej mocy trzy- 
riiii mali, jak  o tem czytamy w przywilejach ojca świętego, Papieża 
ilośti| Paschalisa, na mocy których stolica Patryarchatu z Jeruzalem 
18 oł do Ptolomaidy przeniesioną zostata.
t ó j , t  Nie długo oczekiwano na cudowne skutki, jakie z tej pełnój 

świętych zasad reguły spłynąć miały; w przeciągu lat kilku za- 
j nt kon Karmelitów odznaczył się tak pięknemi cnotami, tak wiel

ką zjednał sobie wziętość u  ludzi, i tak się rozkrzewił, że nie- 
!((o| tylko nad Jordanem, w Jerozolimie, w Betleem i w całej ziemi 

świętej miał swoje klasztory, ale i w innych częściach świata,
! nji w różnych Królestwach, powstawać zaczęły zakony, gdzie 
! |,l(j usposabiali się w cnotach chrześciańskich sławni mężowie, któ-
0 iłó rzy następnie świątobliwą gorliwością uniesieni, przebiegali o- 

dlegle kraje i jako pełni namaszczenia missyonarze rozsiewali 
jfiA prawdy Ewangeliczne między narodami, do których nie prze- 
[jj,, darło si ■ jeszcze światło boskiej, nauki Chrystusa. 
wj,jj W roku 1219 przybył do Rzymu z zakonu Karmelitów z Pa-

(*) Świadczy o tem Arnold Bostius, historyk.
rac<l (**) Lezana Boczniki Karmelitów, Tom IV.
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lestyny, stawny missyonarz, Anioł święty. Ogłaszając na La- 
teranie Ewangelią świętą i gromiąc w kazaniach występki i 
nadużycia, zyskał tak wielką stawę i taką liczbę słuchaczy, że 
ich ta starożytna Bazylika objąć nie zdołała. Obecni natenczas 
w Kzymie dwaj wielcy zakonodawcy: Dominik i Franciszek Se- 
raficzny z Asyżu, słysząc tę silną, potężną, a zarazem tak pię
kną, słodką i do duszy przenikającą wymowę znakomitego Apo
stoła, po skończonem kazaniu zbliżają się do niego, aby mu 
oddać bratnie uściśnienie i objawić radość i szczęście, jakiem 
ich serca przepełnione zostały, jego prawdziwie Boskiem na
tchnieniem i wzniosłą gorliwością.

Święty Aniot poznat tych bogobojnych mężów i z uczuciem 
przemówił do nich te pełne znaczenia stówa:

»Witajcie wielcy wodzowie wojska Chrystusowego, znako- 
>imici nauczyciele ludów! Witaj Dominiku, niezwyciężony po- 
»gromco heretyków; Witaj Franciszku, osobliwszy naśladowco 
»Chrystusa. Ty dla twej wielkiej pokory w życiu, otrzymasz 
»najszacowniejSXe ozdoby, bo piętna ran Chrystusowych.”

Była w tych słowach zawarta prorocza przepowiednia, która 
W zupełności się ziściła.

Franciszek i Dominik, natchnieni proroczym duchem, prze
powiadają nawzajem świętemu Aniołowi, ze wkrótce, w Kró
lestwie Sycylii, poniesie śmierć męczeńską za prawdę Ewange
liczną, co również niezadługo się spełnito.

Sw: Anioł szedł za swojem przeznaczeniem. Strofując 
w swych kazaniach missyjnych ostremi słowy grzeszników w ja
wnych występkach pędzących życie,, miał tyle sity przenika
jącej, że wielu z nich naprowadził na drogę pokuty i do szcze
rego żalu, do szczerej skruchy nakłonił.

W  Kościele świętych: Filipa i Jakóba, w mieście Łeokata, 
w Sycylii, nie mogąc znieść gorszącego życia Belingariusza, 
który na wzór Heroda, przez wiele lat publicznie w kaziro- 
dnych z swą siostrą zostawał stosunkach, Upominał ich z Ka
zalnicy całą siłą swej wymowy i szlachetnego oburzenia.

Bzewny i przejmujący głos tego Apostoła zmiększył serce 
jawnogrzesznicy i skłonił ją  do uczynienia publicznej pokuty 
za popełnione ciężkie grzechy.
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,j j Ale serce Belingariusza byłó bardziśj zakamieniałe niż jego
siostry, nie wzruszył je głos Kapłana, nie spłynęła na niego 
łaska Boga.

Rozjątrzony, że słowa świętego Apostoła wydarły mu cel 
jego żądzy, zbiera towarzyszów równie jak sam występnych i 
zakamieniałych, wpada z nimi do Kościpła i w swem zapa
miętałem, dzikiem zaślepieniu, nie pomny na miejsce Rogu po
święcone, morderczo zabija błogosławionego Anioła, naucza- rci . ,
jącego podowczas na kazalnicy.

Święty męczennik, oblany krwią własną, na pół umarły, pa
da .na kolana, i w ostatniej chwili swego życia, głosem nieda
wno tak potężny m, tak przenikającym, a teraz już konającym 
i zagasłym, wznosi błagalne prośby do Boga, aby jego zabójcom 
przebaczył, aby ich oświecił i swą przenajświętszą łaskę na 

^ nich rozlał. Po tej krótkiej lecz wzniosłej i świętej modlitwie, 
do złożenia której u stóp Tronu Boga, tylko chrześcianin, peł
niący sumiennie przykazania Chrystusa, jest zdolny, bo Chry
stus dobrem za złe płacić zaleca, święty Anioł oddał ducha 
swego swemu Stwórcy. I tym zgonem tak szlachetnym, tak 
pełnym miłości bliźniego; tą śmiercią tak świątobliwą, przed 
którą błogosławiony męczennik ostatnie tchnienie poświęcił 
przebaczeniu i modłom za swych morderców,—złożył ostatni 

P hołd Bogu, ostatnie wzniosłe dziękczynienie, że go tak piękną 
duszą, tak nieograniczoną miłością ku bliźnim obdarzył. (*)

Sw. Brokard, Generał Zakonu słynącego takiemi jak św. 
't Anioł mężami, jaśniał rozumem wykształconym, głęboką ro

zwagą, roztropnością i pięknemi cnotami, ćzem Przełożeni 
Jeneralni zawsze szczególniej odznaczać się powinni. Otóż 
Arcybiskup Cezarejski i wielki Mistrz Templaryuszów, ceniąc 
w Brokardzie jego wysoką naukę i mądrość niepospolitą, 
wezwali go na radę do spraw nader ważnych, które załatwić 
należało.

Albert zaś, Patryarcba Jerozolimski, pragnąc ziemię świętą 
uwolnić od ucisku i prześladowania Saracenów, wysłał święte-

a ■ ■ ■ B I
(*) P atrz h isto ryą  Enocha: O życiu świętego Anioła; 'W andynga w  kro- 

nice Minorytów; Browiusza: w  Rocznikach Kościelnych i w ielu innych.
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go Brokarda w poselstwie do Saladyna, Sułtana Damaszku 1 
Babilonu, i powierzył mu, jako Nuncyuszowi papiezkiemu, 
wierzytelne listy Inocentego III do Saladyna.

Nie zawiódł się Albert na swym wyborze, bo św. Brokard, 
nad wszelkie spodziewanie, zawarł wielce pożyteczny dla chrze- 
scian pokój z Saladynenf i wsławił się cudami, jakie w obecno
ści tego Monarchy czynił.

Jednego z pierwszych Urzędników Państwa, mającego krzy
we ręce i nawidzonego trądem, uzdrowił modlitwą swoją, przez 
którą wyjednał u Boga, że ten nieszczęśliwy dygnitarz odzyskał 
i naturalny kształt rąk i oczyszczenie z trądu. Cud ten wielu I 
wyznawców Islanizmu oświecił i do przejścia na tono prawdzi
wej wiary przyprowadził. Uwierzyli w Chrystusa Pana i chrzest 
święty z rąk cnotliwego Brokarda otrzymali.

Św. Brokard rządził zakonem lat 33. Gdy doszedł 80 lat 
życia tak chwalebnego w znakomite czyny, tak stawnego przez 
wysokie cnoty i doskonałość chrześciańską, czując że się czas 
rozstania z światem zbliżył, nie przestawał otaczających łoże 
jego braci zakonnych zachęcać, aby życie w ciągłem ubóstwie 
wiedli i aby do zgonu swego niepokalaną czystość i niewinność 
obyczajów zachowali. Zaklinał ich, aby najmniejsza skaza nie 
plamiła ich zakonnego powołania i aby ich życie było tak 
czyste i piękne, żeby z prawdziwą godnością szczycić się mogli 
chlubnem mianem braci Najświętszej Maryi Panny z góry 
Karmelu.

Ostatnie zatem chwile świątobliwego Brokarda poświęcone 
były dobru zakonu, którym z wielkim dla zgromadzenia po
żytkiem, z najściślejszą sumiennością i z ojcowską troskliwo
ścią, przez tak długi przeciąg czasu zarządzał. Zaledwie bo
wiem wypowiedział gasnącym już głosem swoje duchowne na
pomnienie braciom zakonnym, wzniósł już mrokiem śmierci 
zaćmione oczy ku Niebu, wzniósł wyschłe i drżące ręce pokor- I 
nie złożone do Boga, 1 dodał tak rzewnym i błagalnym głosem, 
że się obecni od łez wstrzymać nie mogli:

»Dobry Jezu! przyjm duszę moją a zachowaj tych, których 
łaskawie troskliwości mojej powierzyłeś, od upadku i zguby 
grzechowej.”
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Poczem Bogu ducha oddal.
Śmierć jego nastąpiła dnia 2 Września 1221 roku. Pozba

wiła ona braci zakonnych pełnego wzniosłych cnót zwierzchni
ka, narzuciła im głęboki i nieukojony smutek, ciężką boleść 
i sieroctwo, które długo rzewnemi Izami żalu opłakiwali.

W tym samym czasie słynął pobożnością i świątobliwością 
życia czcigodny ojciec Hieronim, Przeor klasztoru w Jerozoli
mie pod nazwaniem świętej Anny. On to modlitwami swemi 
Wskrzesił-zmarłego, który już cztery lata spoczywał w grobie.

Takiemi samemi przymiotami i w tymże samym czasie od
znaczał się wielebny ojciec Hieremiasz, Przeor na Karmelu, 
sławny z objawień jakie często z niebios miewał. (*)

IX.
Po przykładnej śmierci świętego Brokarda, otrzymał urząd 

Najwyższego Przełożonego Zakonu Karmelitów, św. Cyryl, 
który będąc kapłanem w Konstantynopolu, wsławił się znako
mitą nauką, wymową porywającą i gorliwością apostolską.

W  roku 1168, w mieście Ikonii w Afryce, gdzie jako mis- 
syonarz przebywał, nawrócił na wiarę Chrystusa Sułtana i 
ochrzcił go z mnóstwem niewiernych w. sam dzień Wielkiejno- 
cy. On głosił Ewangelią świętą w Armenii, i niezliczone tłu
my ludu przywiódł do przyjęcia chrztu i wiary świętej.

Czyny świętego Cyryla, jego gorliwość i prace Apostolskie 
głośnemi się stały, To też najwyższa głowa Kościoła, Papież 
Celestyn III, chcąc wynagrodzić te pożyteczne dla religii za
sługi i poświęcenie się świętego Cyryla, ofiarował mu Patry- 
archat Jerozolimski, lecz pokorny sługa Boży, z najgłębszą u- 
niżonością podziękował.za tę wysoką w Kościele Chrystusa 
godność, i udał się na górę Karmelu pomiędzy braci zakonni
ków, gdzie wiódł życie bogobojne, surowe, wzorowej czystości 
i przykładnej niewinności.

Po osieroceniu zakonu przez śmierć świętego Brokarda, 
ulegając jednomyślnemu życzeniu braci, przyjął godność Je-

(*) O obydwóoh tych mężach błogosław ionych, pisze Segerus Psuli 
w Chronologii na iyw ot św . Szymona Stok.
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neralnego Przełożonego. Jeneralnym zaś wikarym swoim na
znaczy! dla Europy, w której podówczas bardzo już wiele znaj
dowało się klasztorów Karmelickich, świętego Szymona Stok, 
Anglika.

Po trzech latach chwalebnego zarządu, św. Cyryl, pełen 
ducha proroczego, którym mające później nastąpić wypadki 
przepowiedział, przeniósł się do wieczności w dniu 6 Marca 
1224 roku.

Święto jego, jako Wyznawcy i Doktora Kościoła, uroczyście 
obchodzi cały zakon Karmelitów.

Oprócz wielu dzieł treści religijnej, które po sobie pozosta
wił, pisał jeszcze księgę: »O wzroście i regułach zakonu Kar
melitów,” którą przeznaczył Euzebiuszowi, Przeorowi na gó
rze Nerei, blisko Antyochii położonej.

x.
Następcą św. Cyryla był Bertold II, z kolei czwarty Jenerał 

Karmelitów. Obrany on został przez współbraci na tę naj
wyższą godność w roku 1224, na kapitule Jeneralnej na górze 
Karmelu odbytej.

Pewnej nocy, gdy błogosławiony Bertold oddany gorliwej 
modlitwie, cztiwał i cały był zatopiony w swych pobożnych 
ćwiczeniach, objawiła mu się Najświętsza Marya Panna, oto
czona światłością niebieską, w całym blasku nadziemskiego 
majestatu, i te do niego przemówiła słowa:

»Powiadam ci Imieniem Syna mojego, że nietylko w Pale- 
»stynie i Syryi, ale na całym świecie istnieć będzie zakon Kar- 
»melitów.”

Bertold upadł na twarz łzami wdzięczności zalany i w tej 
pokornej, skruszonej postawie resztę nocy przepędził.

Od tego widzenia podwoiła się jego gorliwość o rozkrzewie
nie wiary świętej, o dobro i rozwój powierzonego mu zakonu.

W  roku 1226 wysłał wybranych z zakonu Karmelitów mę
żów, odznaczających się pomiędzy braćmi naukami, do Papieża 
Honoryusza 111 z prośbą: o zatwierdzenie reguły, którą im 
nadał Albert, Patryarcha, w roku 1205, to jest na dziesięć lat 
wprzód nim się odbyło czwarte koncylium Lateraneńskie.
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Honoryusz III, pomimo przeciwności jakie stawiali nie
przychylni zakonowi Karmelitów, powołaną, regułę w całości 
zatwierdził Bullą z dnia 30 Stycznia 1226 roku, zaczynającą 
się od słów: »ut vivendi normam regulariter." Do tego za
twierdzenia przyczyniła się szczególniej ciągle nad zakonem 
Karmelitów czuwająca macierzyńska opieka Najświętszej Maryi 
Panny. Kiedy bowiem nieprzychylni przeciwnicy czynili swe 
przedstawienia, aby ani nowych zakonów, ani nowych reguł 
więcćj w Kościele Bożym nie tworzyć, a Honoryusz III chwiał 
się w zdaniu co postanowić i czas do namysłu sobie pozostawił, 
w nocy objawia mu się otoczona chwałą świętą i chórem anio
łów Bogarodzica i w te .do niego przemawia słowa:

»Temu co ja  rozkazuję nie należy się sprzeciwiać, zakon 
"Karmelitów jest pod moją wyłączną opieką; nakaż więc nie- 
»przychylnym mu milczenie i zatwierdź w całości regułę dla 
»niego ułożoną.”

Obiawienie to miało miejsce w Reacie, gdzie natenczas Ho
noryusz III przebywał. (*)

Kiedy następnie w roku 1229 nieprzychylni Karmelitom na 
nowo przeciwko nim powstawać zaczęli, Papież Grzegorz IX, 
chcąc tym sprzeciwianiom się raz stanowczo koniec położyć, 
wydał Bullę, mocą której i regułę wyżej wymienioną i jej za
twierdzenie przez Honoryusza III, imieniem Kościoła świętego 
zaaprobował i usankcyonował.

Na podziękę za szczególniejszą opiekę Najświętszej Maryi 
Panny, jaką okazała nad prześladowanym zakonem Karmeli
tów, przez dany rozkaz Honoryuszowi III, aby bezspornie re
gułę jego zatwierdził, oraz na pamiątkę owego cudu i wieczną 
cześć dla Królowej Nieba, cały zakon ustanowił w roku 1226 
święto pod nazwą Uroczystości Najświętszej Maryi Panny z gó
ry Karmelu, które w dniu 16 Lipca rok rocznie solennie przez 
ten zakon jest obchodzone, a które później, z powodu nieoce
nionego dobrodziejstwa, jakie na ten zakon zlane zostało przez 
dar Skaplerza świętego uczyniony przez Matkę miłosierdzia, 
do wyższej uroczystości podniesionem zostało.

(*) P ala tiusi w życiu H oooryusła.
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W roku 1231 na następcę Bertolda II wybrany, został błogo
sławiony Alan.

W  roku 1237 odbyła się pod jego przewodnictwem na górze 
Karmelu Jeneralna Kongregacya, na którą przybyto wielu za
konników z Europy, gdzie jakieśmy to wyżej nadmienili, znaj
dowały się już w wielu miastach i Królestwach klasztory Kar
melitów.

Na tej kongregacyi rozbieraną była kwestya: czy zakonnicy 
z Karmelu, w okrutnem ucisku i prześladowaniach jakie od 
Saracenów znosili, mogą się przenosić na zachód do Państw 
Europejskich i tam swą instytucyę rozkrzewiać, czy też pozo
stawać pod nieznośną władzą Saracenów, znosić ich srogie 
prześladowania i całą tę instytucję na zagładę wystawić?

Wielu było zdania, że miejsc uświęconych życiem i śmiercią 
Chr3’stusa, oraz góry na której zakon Karmelitów od tylu wie
ków istniał i gdzie miał swój początek, opuszczać nie należy, 
że lepiej podjąć męczeńśtwa, a nawet poddać zakon losowi, 
choćby mu zagładę gotował, niż emigrować na zachód.

Większość znów głosów była zupełnie przeciwnego zdania. 
Twierdzili, i bardzo nawet zasadnie, że jest świętym obowiąz
kiem zasłonić od tylu wieków istniejącą instytucyę przed gro
żącym jej upadkiem, że zatem należy rozkrzewiać ją  po całym 
świecie, a nie wystawiać na niezawodną zagładę;

Pomiędzy zgromadzonemi na tę kongregacyą, znajdował się 
i św. Szymon Stok, Anglik, W ikary Jeneralski na zachodzie.

Rozprawy toczyły się żwawo. Alan, jako prezydujący na 
kongregacyi, nie wiedział jak pogodzić te sprzeczne zdania, 
chwiał się w postanowieniu, bo powody przez obie spierające 
się strony przywodzone, zarówno były ważne. Serce przema
wiało za pozostaniem w miejscu tak pamiętnem i drogiem dla 
chrześcian, a rozum nakazywał uledz konieczności pod jaką 
zakon zostawał.

Gdy rozmyślał nad ważnością swego zadania i prosił Boga 
aby mu dopomógł do pożytecznego rozwiązania tej drażliwej 
kwestyi, głos wewnętrzny, jakby natchnienie z nieba, odezwałsię

X I .
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do niego i polecał, aby zakon Karmelitów światło wschodu po
niósł do Europy, dla oświecenia ciemności zachodu, oraz aby 
tem samem większości zdań Zgromadzenia nie stawiano bez 
potrzebnego oporu.

Alan to natchnienie poczytał za wyraźną wolę Jezusa Chry-
* stusa i myśl swoją członkom kongregacyi wyjawił.

Zgromadzenie niedługo już się namyślało, wszyscy jedno- 
zgódnie ulegli konieczności i choć im bolesno było poświęcać 
drogie miejsce, przecież ogólnie zezwolono i postanowiono: 

l(I aby Europejscy zakonnicy Karmelici wracali do ojczyzny, i aby 
 ̂ w zachodnich państwach rozkrzewiali swą instytucyę i zakła- 

"  dali klasztory Karmelickie.
Otóż gdy z powodu niepokoju trwającego w Europie nie 

S* nadchodziły posiłki dla walczących przeciw Saracenom Chrze- 
ścian; gdy Islanizm coraz większą brał przewagę na wschodzie, 

E,i a jego wyznawcy fanatyczni spełniali coraz sroższe barbarzyń-
•  ‘ stwa czyny nad cbrześcianami, coraz ciężej i okrutniej uciskali 
ł  ich i dręczyli; gdy w roku 1239 napadli na górę Karmelu, 
% klasztory zrabowali i zniszczyli, a zakonników nielitościwie

pomordowali; gdy nakoniec ci, co zdołali uniknąć męczeńskiej 
iii śmierci z rąk nieprzyjaciela dzikiego i zaciekłego, rozpierzchli 
ii' się na różne strony szukać schronienia i spokoju potrzebnego 
ro- do ich życia, wtedy wielka ilość Zakonników pochodzących 
fu z Europy, na zasadzie uzyskanego już poprzednio zezwolenia 

Władzy Zakonnej, razem z powracającemi do rodzinnych kra- 
sij jów rycerzami krzyża, przeniosła się do Cypru, Francyi, An

glii i Niemiec. Inni zaś porozchodzili się w rozmaite strony, 
u  gdzie prześladowanie ich nie ścigało, aby w tych spokojnych 
i t ,  miejscach mogli zachowywać i rozkrzewiać swoją regułę, 
a Niektórzy, w niewielkiej wprawdzie liczbie, pozostali na 
a- Karmelu, lecz i ci później z powodu dzikiego, krwawego uci- 
| a  sku od Saraeenów bezprzestannie doznawanego, musieli ustąpić 
ą z tego drogiego dla nich miejsca, gdzie była kolebka ich zgro

madzenia, gdzie tyle wielkich, tyle świetnych czynów się speł- 
a niło, gdzie tyle cudów się wydarzyło. Lecz opuścili je  wtedy 
j  dopiero gdy opór stał się już zupełnie niepodobnym, a opu- 
( szczając pozostawili na tych świętych miejscach, ostatni i naj-

7
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wznioślejszy dowód swej czci i hołdu—łzy, przez prawdziwy 
ból i żal wyciśnięte..

Otóż Zakon Karmelitów po utracie swćj kolebki począł się 
krzewić na zachodzie, a gdy następnie daleko mniejsza ilość 
braci pozostała na wschodzie, wówczas błogosławiony A lan, 
jako Naczelny Przełożony całego Zgromadzenia, uznał potrze
bę zmienienia miejsca Jeneralnego Zarządu i przeniesienia go 
tam, gdzie coraz więcej mnożyło się klasztorów i zakonników. 
Ustanowił zatem zastępstwo na wschodzie, które powierzył 
Hilarionowi, prowincyałowi w ziemi świętej, a sam w roku 
1244 przeniósł się za swemi braćmi do Europy.

Towarzyszył mu w tej podróży Szymon Stok, który od roku 
1237 przebywał w pustelni na górze Karmelu, dokąd przybył 
z Europy. Obydwaj udali się wprost do Anglii i tam osiedli.

W  roku 1245, błogosławiony Alan złożył godność Jeneral
nego Przełożonego.

x i b .
Na pierwszej odbytej w Europie Kapitule, która miała miej.- 

sce w Aylcsford, w hrabstwie Kent, w Anglii, wkrótce po rezy- 
gnacyi Alana, to jest w roku 1245, na godność Jeneralnego 
Przełożonego Zakonu Karmelitów, wyniesiony został jedno
myślnością zdań i głosów św. Szymon Stok.

Na tejże Kapitule uchwalono zarazem, aby delegować kilku 
członków zakonu do Papieża Inocentego IV, którzyby w imieniu 
całego ■ zgromadzenia zanieśli prośbę i wyjednali: aby przez 
wzgląd na klimat i zwyczaje Europejskie, oraz na życie zakon
ne, w pewne już formy ujęte, niektóre obowiązki regułą przez 
Alberta, Patryarchę, na zakonników włożone, złagodzić po
zwolił.

Inocenty IV wszedł w słuszność żądania, uznał potrzebę po
czynienia pewnych zmian w regule i Bullą wydaną w Ludgunie 
cfnia 1 Października 1248 roku, zaczynającą się od słów: »Quae 
honorem" niektóre rozdziały w mowie będącej reguły złago-1 
dził i poprawił w tych szczególniej punktach, jakie uważał za 
bardziej stosujące się do klimatu i zwyczajów Europejskich, 
oraz do życia czysto zakonnego.



Nadto jeszcze oznajmił i ogłosił:
1: Ze tak zakonników Karmelickich jak ich klasztory i miej

sca pobytu, bierze pod swoją i błogosławionego Piotra Apo
stoła opiekę i protekcyę;

2. Że nadaje odpusty każdemu chrześcianinowi, który Kar
melitom udzieli jałmużnę, da żywność lub Wsparcie, albo pro- 
tekcyą wsj)omoże, i wzywa całe chrześciaństwo o dołożenie sta
rań do pozyskania prawa dostąpienia tych odpustów;

3. Że nakazuje Arcybiskupom i Biskupom aby Karmelitów 
łaskawie do swych Dyecezyi przyjmowali, aby ich wspierali i 
pozwalali im odprawiać Msze święte i wszelkie inne nabożeń
stwa;

4. Nakoniec, że pozwala w grobach klasztornych chować 
zmarłych zakonników.

W  roku 1251, sławnym dla zakonu Karmelitów, stało się 
uwieńczenie łask i opi eki nieba bezprzestannie nad tym zako
nem czuwającej. W  tym to bowiem błogosławionym roku, 
Najświętsza Marya Panna objawiła się świętemu Szymonowi, 
generałowi Zakonu, i obdarowała swe wierne sługi Skaple- 
rzem świętym, który na ręce jego złożyła. (*) Na tę pamiątkę, 
święto na cześć Najświętszej Maryi Panny z góry Karmelu, o 
którem wyżej była wzmianka, i które jako święto kościelne nie 
przez wszystkich wiernych było obchodzone, Bullą Papieża 
Benedykta XIII do uroczystości podniesione zostało i po całym 
katolickim rozkrzewito się świecie.

W  roku 1254, Ludwik -XI, Król Francuzki, powracając z Pa
lestyny do swego kraju, znajdował się w wielkiem niebespie- 
czeństwie. Okręt na którym płynął, w bliskości góry Karmelu, 
zaskoczyła tak gwałtowna burza, że był narażony na niezawo
dne rozbicie i zatonięcie.

W śród nieustannych błyskawic, które straszliwie rozdziera
ły nocne ciemności, wśród głuszącego huku bijących raz po raz 
piorunów, przerażającego ryku  wiatrów ścierających się z so
bą, wściekłego miotania się fali i wzburzonych bałwanów, do-

(*) Szczegółowy opis życia św . Szymona Stok i cudowne objawienie się 
N. Maryi Panny, w raz z  opisem tego cudu i łask  z niego spływ ających, 
znajduje się  w rozdziale; „O  Skaplerzu Najświętszej Maryi Panny,"
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szedł do uszu króla łagodny i poruszający dźwięk dzwonka ko
ścielnego.

Zdziwiony Monarcha, nie wiedząc gdzie się znajduje, zapy
tał komendanta okrętu o przyczynę tego zbawienie zwiastują
cego dźwięku.

Komendant, o ile mógł zmiarkować położenie miejsca, od
powiedział, że zapewne burza zagnała ich pod górę Karmelu, 
gdzie jest Kościół Bogarodzicy poświęcony.

Pobożny król, pokładając zawsze nieograniczoną ufność 
w miłosierdziu Boga, uczynił w tej' chwili ślub, że jak tylko 
wyjdzie szczęśliwie z grożącego mu niebespieczeństwa, które 
coraz bardziej przez wzmagającą się burzę wzrastało, pójdzie 
pieszo na górę Karmelu i w tamtejszym kościele odda cześć 
Królowej Nieba, złoży u  Jej Tronu dziękczynne modły.

Najświętsza Matka miłosierdzia przyjęta ślub Ludwika i 
prośby jego wysłuchała.

Burza ucichła, morze-się uspokoiło, król szczęśliwie wy
siadł na ląd i natychmiast, spełniając swój ślub, udał się pieszo 
do kościoła na Karmelu. Tam w pokorze uczcił obraz Naj
świętszej Maryi Panny i dziękował Jej z głębi serca za cudowne 
wyratowanie go z nieochybnej śmierci.

Po dopełnieniu uczynionego przez siebie ślubu, otrzymał 
od Przełożonego Zakonu błogosławieństwo, i zabrał z sobą 
sześciu braci pustelników.

Gdy szczęśliwie przybył do Paryża, wybudował dla sprowa
dzonych przez siebie zakonników wspaniały klasztor przy bra
mie Barrata, na wieczną pamiątkę doznanej łaski.

W  roku 1256, Papież Aleksander IV, równie jak jego po
przednik, wyświadczył Karmelitom wiele łask i dobrodziejstw.
W  krótkim przeciągu czasu wydał na korzyść tego zakonu 
siedm Buli, któremi rozmaite ponadawat przywileje.

Sw. Szymon, jako najlepszy pasterz, czuwał bezprzestannie 
nad powierzonemi sobie zakonami. Zwiedzając we Francyi 
klasztory, w mieście Bordeaus zasłabł i w dniu 1 Maja 1265 
roku życic zakończył. Żył lat 100, a sprawował obowiązki 
Jenerała Zakonu przez lat przeszło 20.

Wkrótce po śmierci, ciało jego w Bordeaux złożone, cuda- l



mi słynąć zaczęto. Arcybiskup tej Dyecezyi, Duchowieństwo 
i lud czcili go jak świętego. Następnie papież Mikołaj III 
formalnie go kanonizował, a tem samem cześć należną świę
temu oddawać pozwolił.

XIII.
Po śmierci świętego Szymona, Jeneralna Kapituła zwołaną 

została do Tolosy w Akwitanii, na której obrano Jenerałem 
Zakonu Mikołaja Gallusa.

Papież Klemens IV, wielce przychylny zakonowi Karmeli
tów, w pierwszym zaraz roku swego papieztwa wydał siedm 
buli, w których zamieszczone są rozmaite przywileje i dobro
dziejstwa, jakiemi zakon ten obdarzył.

W  roku 1268, Saladyn Bondokudar, z siłą 200,000 wojska 
Saraceńskiego, wkroczył do Syryi, zdobył Antyochią i 20,000 
wojska Chrześciańskicgo trupem położył, klasztory tam istnie
jące zburzył i zakonników nielitościwie pomordował. Mała 
ich tylko część uszła przed chciwym krwi mieczem pogan i do 
Europy się schroniła. Tak więc z każdym rokiem zmniejszała 
się liczba klasztorów i zakonników na wschodzie, a wzrastała 
na zachodzie.

Na początku XIII wieku zakon Karmelitów krzewił się 
szybko w Europie. Znaczna odległość od Palestyny i konie
czność utrzymania dobrego zarządu, spowodowały ustanowie
nie Jeneralnego Wikaryusza, który jako zastępca Jenerała za- 
wiadowat w ziemi świętej znajdująecmi się tain klasztorami 
i zakonnikami.

Sw. Szymon od roku 1221 pełnit na zachodzie podobne o- 
bowiązki. Dopiero gdy w roku 1245 Jenerałem obrany zo
stał i stale w Europie zamieszkał, na swego Namiestnika w ziemi 
świętej przeznaczył Mikołaja Galla, francuza, i on po śmierci 
ś. Szymona, 1265 roku, objął wakujący po nim urząd Jenerała. 
Odtąd prowincyałowie ziemi świętej hyli w Palestynie kolejno 
Jeneralnemi Wikaryuszami, aż do zupełnego upadku zakonu 
Karmelitów na wschodzie.

Pierwszych przeto pięciu Jenerałów zakonu na Karmelu, 
było wybranych w Palestynie, ci stale w ziemi świętej mieszkali
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i tam pomarli, wyjąwszy Alana, który przenióst się do Europy 
i umarł w Kolonii. Następni zaś Jenerałowie, których do 
dnia dzisiejszego ogólna liczba wynosi 83, byli na tę godność 
obierani.w Europie i tu już stale mieszkali.

Aby nie przejść zakresu tego pisma, wspomniemy jeszcze
o tych tylko Jenerałach i mężach pomiędzy Karmelitami sły
nących, którzy ścisły mają związek z przemianami zakonu i ze 
zdarzeniami ważniejszemi.

W  roku 1270, Karol Iszy Andegaweński (Anjou), Król Nea- 
politański, a brat św. Ludwika, Króla Francuzkiego, przychy
lając się do próśb Karmelitów, Dyplomem swym nadał obszerną 
possessyę na uposażenie Kościoła i rozprzestrzenienie dawnego 
klasztoru w Neapolu, a to dla wyjednania odpuszczenia grze
chów, jak się w Dyplomie swym wyraził, ś. p. rodzicom jego: 
Ludwikowi, Królowi i Blance, Królowej. Klasztor ten, pod 
względem wspaniałości, piękności, wielkości i bogactwa, prze
wyższa wszystkie inne klasztory Karmelitów i dla tego ma 
pierwszeństwo przed innemi, a sam Jenerał dawnej obserwacyi 
jest jegoprzeorem.

Klasztor ten szczególniej bogatszym jest od wszystkich in
nych przez to, że posiada cudowny obraz Maryi i Boskiego Jej 
Syna, Chrystusa ukrzyżowanego.

Obraz ten w czasie ogólnego jubileuszu, w roku 1500, wido- 
cznemi cudami słynąć począł i został podczas tegoż jubileuszu 
przeprowadzony do Bzymu. Wszyscy kalecy, chorzy lub cier
piący, przybywali tłumami modlić się do niego z głęboką ufno
ścią i doznawali szczególniejszej łaski Bogarodzicy, bo zupeł
nie uzdrowieni i pocieszeni odchodzili do domów. Gd tego 
czasu cudowne łaski z niego na wiernych spływać nie przestają.

O tym obrazie Królowej Nieba znanym pod nazwą »della 
Bruna,” jest rozpowszechnione podanie, że go malował święty 
Łukasz Ewangelista. Obraz ten tyloma słynie cudami, że wy
jąwszy Loretańskiego, nie ma w całych Włoszech słynniejszego 
pod tym świętym względem obrazu. (*)

(*) Bliższą wiadomość o tym obrazie powziąść można z h istoryi wydanej
o nim w roku 1769 przez Wielebnego Marjana W entim igliusa, Ex Jenerała 
Zakonu Karmelitów.



49

W  roku 1289, Papież Mikołaj IV, regułę Karmelitów wy
tłumaczoną, a przez Papieżów: Inocentego IV i Aleksandra IV 
W niektórych punktach złagodzoną i poprawioną, zatwierdził.

W  roku 1290, nastąpiło ostatnie, bolesne zniszczenie kon
wentów zakonu Karmelitów w ziemi świętej. Gwilielm Sanvic, 
naoczny świadek tego świętokradzkiego zniszczenia klasztorów 
w Tripolis, Bellolocie, Tyrze i Accon, opisuje je  w bardzo ży
wych kolorach. (*)

Wyjątek z tego opisu tu zamieszczamy:
»Saraceni wyszedłszy z miasta Accon, napadli świętą górę 

»Karmelu, która niedaleko od tego miasta jest położoną, i kla- 
»sztory zakonne braci błogosławionej Maryi Panny z góry Kar- 
»melu, tam istniejące, ogniem i mieczem zniszczyli. Wszystkich 
^zakonników, których zastali śpiewających Witaj Królowa fSal- 
y>ve Regina) okrutnie pomordowali. A tak zakon ten z prowin- 
»cyi Fenicyi, a następnie z całej ziemi świętej wyrugowany zo- 
»stał. Zakonnicy zaś jego, którzy na górze Karmelu od cza
sów Eliasza i Elizeusza, proroków, jako ich następcy bez przer- 
»wy w bogobojności i pobożnych rozmyślaniach wieki przetrwa
l i ,  przez to krwawe prześladowanie, przez tę barbarzyńską 
»srogość, górę tę zupełnie opuścili, zkąd i ja  do Accon się u- 
»dałem.”

Ta święta, najpierwsza prowincya zakonu Karmelitów 
w ziemi świętej, składała się z 77 klasztorów. (**)

Zakon 0 0 .  Karmelitów od początku swego istnienia nosił 
suknie spodnie ciemno-brązowe, a za zwierzchnie okrycie uży
wał białych płaszczów. Ale gdy w roku 639, Humar, król 
Arabski, najgorliwszy zwolennik Machometa, a trzeci po nim 
na tron następca, siłą niezliczonego pogaństwa wspierany, zdo
był Palestynę i zburzył Jerozolimę, cały wschód zadrzał pod 
tą dziką potęgą. W  owych czasach Saraceni nosili białą 
zwierzchnią suknię, otoż nie mogli ścierpieć, że zakonnicy Kar
melu również białych używają płaszczów i dla tego noszenia 
ich surowo im zabronili.

(*) Chronologiae Sanyioa: „O  rozkrzewieniu Zakonu Karmelitów,” Roz. VIII.
(**) Zobacz pism a Lezana.
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Opór dzikim zwycięzcom, czychającym na krew chrześcian 
i rzucającym się na nich jak drapieżne zwierząta na niewinne 
owieczki, był niepodobny. Ulegli przeto zakonnicy barbarzyń- 
skiśj przemocy i po wspólnej naradzie zaczęli używać w miej
sce dotychczasowych białych,-płaszczów, w które wchodziło 
siedm pasów sukna od szyi do stóp z sobą połączonych, to jest: 
trzy ciemno brązowe, a cztery białe. Płaszcze takie' nosili az 
do roku 1287, w którym na Jenerał nej Kapitule, odbytej na 
górze Pezulańskiej (Monte Pessulcmo) uchwalono, aby skoro nie 
zachodzą przeszkody, bo prześladowanie nie dosięga zakon 
znajdujący się w Europie, gdzie ma za sobą opiekę potężnych 
mocarstw, przywrócić noszenie pierwotnych białych płaszczów 
zakonnych, jako właściwych dla Karmelitów. -

Lecz i tu napotkali opór. i silne sprzeciwianie się temu za
miarowi. Inne bowiem różne zakony energicznie przeciw tej 
zmianie zaprotestowały. Szczególniej zakon Praemostrateński, 
czyli Norbertanie, którzy również białych płaszczów używają, 
powstali przeciwko słusznemu postanowieniu Karmelitów i po
dali na nich zażalenia do oj ca-świętego.

Wkrótce wszakże spór ten ukończonym został, bo Papież 
Bonifacy VIII, bullą z dnia 7 Grudnia 1295 roku, zamianę ró
żnokolorowego na jednostajny biaty płaszcz zakonny po
twierdził,

W  roku 1296, św. Albert, który natenczas był Drepaneń- 
skim prowincyałem Karmelitów, znajdując się w drodze przed
sięwziętej w celu zwidzenia klasztorów swej prowincyi, miał 
następujące zdarzenie. (*)

»Kiedy mąż Boży przejeżdżał około miasta Agrigentyny, 
nad rzeką Platanus położonego, spostrzegł niektórych żydów 
przechodzących po drugiej stronie tej rzeki, drogą bardzo 
wązką, ciągnącą się między wysokiemi górami. Kiedy więc 
mąż Boży po jednej stronie rzeki a żydzi po drugiej podróż 
odprawiali, nagle woda przybierać zaczęta, a gwałtowny jej 
prąd owych żydów porywa i z sobą unosi.”

(*) Zdarzenie to opisane je s t szczegółowo przez Surjusza, który skreślił 
życiorys świętego Alberta.



51

»Żydzi w rospaczy, widząc oczywiste niebespieczeństwo, gro
żące im utratą życia, zanoszą prośby do męża Bożego o ratunek. 
W  nim bowiem catą swoją nadzieję położyli, bo już poprzednio
o jego cudownej wtadzy styszeli. To też w tej nagłej potrze
bie przerwali pobożny śpiew modlącego się kapłana, zawo
ławszy jednocześnie przeraźliwym gtosem:

»Ratuj nas Panie, mocą twego Boga!”
»Jeżeli przyrzekniecie, odpowiedział kapłan, że uwierzycie 

w Chrystusa, że przyjmiecie chrzest święty, i zostaniecie chrze- 
ścianami całą duszą i sercem, w Imie Boga będziecie wybawie
ni z tego niebespieczeństwa.

»Wierzymyl zawołali, w Chrystusa Nazareńskiego, wierzy
my w słowa twoje, i błagamy o chrzest święty.

i)Wtedy mąż Boży przeszedł do nich po wierzchu wody i  
ochrzcił ich tą samą wodą, która pochłonąć ich miała.

»Kiedy się to działo na środku rze,k<> wody jak  nagle 
wzbierać tak i opadać poczęły, a mąż Boży i owi ochrzczeni 
żydzi, wrócili na ląd bez najmniejszego uszkodzenia i cudem 
z niebespieczeństwa niezawodnej śmierci wyratowani zostali.

W  roku 1300, Bobert, Książe Kalabryi, oblegał miasto Mes. 
synę. Fryderyk, Król Sycylijski, bronił go z największem wysi
leniem i poprzysiągł, że się ze wszystkiemi mieszkańcami 
w gilzach jego zasypać pozwoli, a kapitulować nie będzie.

Wią\ki®j to duszy potrzeba, aby jęki wielu tysięcy cierpiące
go ludu n>e złamały takiego bohaterskiego ale z uczuciem 
niezgodnego postanowieni?, a taką duszę posiadał Fryderyk.

Tymczasem przeciwko jego stałości przybył nowy nieprzy
jaciel, straszliwszy od Boberta i jego żołnierzy; nowy nieubła
gany wódz, który zawsze zwycięża i bez miłosierdzia tysiąca
mi ludzi zabij?. Tym wodzem był głód! głód morderczy, zi
mny, wyrachowany, który groził śmiercią powolną lecz pełną 
najcięższych męczarni i urągał nieszczęśliwym znędznionym 
mieszkańcom Messyny.

W  tem mieście przebywał podówczas św. Albert, słynny 
pomiędzy ludem z świątobliwości i posiadania łask u Boga.

Otóż mieszkańcy ostatecznością znękani, tłumem otaczają 
błogosławionego męża i z całą wiarą, z całą ufnością błagają

8



go, aby swemi świętemi modłami wstawił się za niemi do Bo
ga i Najświętszej Panny i aby wyjednał łaskę odwrócenia grożą
cego im nieszczęścia i niezawodnej zguby.

I nie zawiodła ich ta ufność w miłosierdziu Boga położona, 
nie zawiodła ich nadzieja, że modły bogobojnego męża wyje
dnają pomoc z niebios, która ich męki zakończy i przywróci 
im utraconą energię i możność oparcia się zawziętemu nie
przyjacielowi; wkrótce bowiem po zaniesieniu" tych próśb bła
galnych, pomimo najczujniejszej straży nieprzyjaciół, którzy 
zamykali wszystkie wnijścia do miasta, wpłynęły do portu 
trzy okręta naładowane zbożem, i lud zgłodniały, w ostatnim 
stopniu niedoli i nieszczęścia będący, obficie zasiliły chlebem.

Messyńezycy nie wiedzieli zkąd przybyła ta dobroczynna 
pomoc i jakim sposobem omyliła czujność nieprzyjaciół. Bó- 
wnież w tajemnicy przed nimi pozostało 'z jakiego narodu po
chodzili właściciele statków i zboża. Najbardziej wszakże za
stanawiała ich ta szczególna okoliczność, że trzy okręta nała
dowane przepłynęły swobodnie przez sam środek wojsk oblega
jących, pod ich czujną strażą, aby lud oblężony wyrwać ze 
szponów głodnej śmierci.

Gdy tej trudnej do zbadania tajemnicy rozwiązać’ nie zdo
łali, uwierzyli, że modły świętego za życia męża, wyjednały 
u  Boga tę dobroczynną, tę cudowną pomóc, której skutki 
stały się jeszcze daleko rozleglejsze, bo lud tem dobrodziej
stwem nieba wzmocniony, odżył w nadziei, odzyskał Utracone 
męztwo i siły, zaczął walczyć z podwojoną odwagą, oparł się 
nieprzyjacielowi i obronił miasto przed upadkiem do jakie
go się chyliło.

Śmierć świętego Alberta przypadła roku 1308 w Mcssynie. 
Wywołała ona nadzwyczajne zjawiskó, przez które sam Bóg 
dał poznać ludziom jak mu był miłym jego wierny i spra
wiedliwy sługa. ('*)

Gdy ciało zmarłego cudotwórcy, w trumnie zamknięte, 
spoczywało na katafelku w środku Kościoła wystawionym,
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wszczął się spór między Duchowieństwem a ludem o Mszę 
świętą, jaka za duszę Alberta miała być odprawioną.

Kapłani z klerem chcieli odprawić zwykłą żałobną Msze 
za zmarłych, a lud żądał Mszy, jaka się odprawia o świętym 
Wyznawcy.

Spór ten doszedł do tego stopnia, że go oddać musiano pod 
zawyrokowanie Arcybiskupa.

Lecz o cudzie! zanim Arcybiskup zdołał objawić swe zda
nie, na które obecni modląc się oczekiwali, zjawiają się wi
dzialni przez wszystkie znajdujące się w świątyni Pańskiej oso
by, dwaj młodzieńcy, ubrani w bieli, z złotemi przepaskami na 
jasnych czołach, otoczeni wielką niebieską światłością i dźwię
cznym, harmonijnym, nieziemskim głosem śpiewać zaczynają: 
»Usta sprawiedliwego rozmyślać będą mądrość” (Os jusli medi- 
tabitur sapientiam).

Śpiew ten jest początkiem wyrazów od których zaczyna się 
Msza święta, jaka o świętym wyznawcy odprawiać się zwykła.

Z chwilą ukończenia tego anielskiego śpiewu widzenie 
zniknęło.

Kiedy wieść o tem cudownem zjawisku .rozeszła się lotem 
błyskawicy, Król, który przybył do Kościoła, Arcybiskup i in
ni prałaci rozporządzili, aby odprawić Mszę świętą, jako o 
świętym Wyznawcy.

Nad grobem tego błogosławionego męża, Król wraz z ludem 
ślubowali, że rozwiną starania o formalną kanonizacyę świę
tego Alberta, który wprzód jeszcze nim Kościół zdanie swe obja
wił, przez aniołów był kanonizowany.

X I V .
Już w XIII wieku Zakon Karmelitów bardzo szczęśliwie 

rozkrzewił się w Europie, gdzie coraz więcej wzrastając posia
dał swe prowincye: w Anglii, Prowancyi, Rzymie, Francyi, 
Niemczech, Akwitanii, Sycylii, a nawet w Polsce, bo jak niesie 
podanie, miał swój klasztor w dawnym miasteczku Jungstadt, 
na miejscu którego dziś stoi Gdańsk. Klasztor ten miał być 
w r. 1138, budowany kosztem księcia Pomorskiego, Subislawa.
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Za pewność wszakże tego podania w uściech ludu żyjącego, 
którego przecież pomijać nie należy, ręczyć nie możemy.

W  wymienionych prowincyach Zakonu nie brakło mężów 
odznaczających się wysoką nauką, pobożnością f  świątobliwo
ścią życia, którzy jaśnieli w Kościele Bożym jak świetne 
gwiazdy na czystem tle niebios. Znaleźć pomiędzy nimi 
można świętych męczenników, którzy dla stów prawdy ewan
gelicznej śmierć w katuszach chętnie ponosili; sławnych 
Patryarchów, gorliwych wyznawców i skromnych zakon
ników, jaśniejących wszakże czystością życia i wyższą niebieską 
mądrością.

W  końcu XIII wieku Przeorem Jeneralnym byt Gerard II 
z Bononii, Doktór Teologii z Uniwersytetu Paryzkiego, który 
zasłużył sobie na szczególny szacunek u  ówczesnych Papieżów: 
Bonifacego VIII i Klemensa V i zyskał od nich wiele przywi
lejów dla swego Zakonu. On to w roku 1311, wystany był 
na sławne Koncylium zwołane do Yienne we Francyi, na któ- 
rem rozbierane były nadużycia Templaryuszów.

Kardynał BeYingariusz Fredoli, w liście swym pisanym do 
Kapituły Jeneralnej Londyńskiej tak się o Gerardzie wyraża:

»Dla wielkiej mądrości, którą we wszystkich najzawikłań- 
szych nawet kwestyach okazywał, od Klemensa V Papieża za 
jednego z najuczeńszych swego wieku ludzi był uważany”.

W  początkach XIV wieku wyniesiony został na stolicę św. 
Piotra Jan XXII, bardzo przychylny Zakonowi Karmelitów, 
który sam nadał mu więcej przywilejów, niż wszjscy inni 
Papieże, jak o tem twierdzą historycy.

W  dniu 6 Stycznia 1366 roku, poniósł śmierć męczeńską 
za wiarę świętą, błogosławiony Piotr—Tomasz, Karmelita, Pa- 
tryarcha Konstantynopolitański, którego święto zakon obcho
dzi dnia 14 Lutego każdego roku.

W  roku 1373, błogosławiony Andrzej Korsyn, Karmelita, 
pochodzący ze znakomitej familii, wyświęcony na kapłana 
W konwencie zwanym Leśny, odległym o m ilsiedm  od Floreft- 
cyi, następnie Biskup Fezulański w Hetrnryi, we Włoszech, 
był przez Urbana VHI Papieża kanonizowanym.

Takiemi to ludźmi 'doskonałemi, świętemi jaśniał Zakon



Karmelitów, i dziękował bezprzestannie Bogu, i Królowej 
Nieba za tę ciągłą opiekę, jaka nad nim była roztaczaną.

Ale w życiu ludzkiem nie ma trwałego szczęścia na ziemi, 
nastąpiły więc i w życiu zgromadzenia Karmelitów chwile 
ciężkich prób, które goryczą ich istnienie napawały.

W  roku 1374, niejaki Jan Stóky, Dominikanin w Anglii, 
powstał przeciwko starożytności Zakonu Karmelitów, przeciw 
jego świetnemu tytułowi i przeciw zatwierdzeniu tego Zakonu.

Napaść ta jawna i gorsząca, musiała wywołać energiczną 
obronę. I znaleźli się światli ludzie, którzy ■stanęli w obronie 
prawdy, którzy przeciwko napaści postawili dowody, i pisma
mi jej bezzasadność, jej złośliwość wykazali. Szczególniej Jan 
Hornebius, Karmelita, Teolog, Doktór Uniwersytetu Kantabri- 
ceńskiego, potęgą dowodów historycznych, jakiemi obronę swą 
poparł, nietylko zupełną bezzasadność zarzutów wykazał, ale 
nadto całą tę sprawę oddał pod sąd Uniwersytetu Kantabriceń- 
skiego.

Doktorowie i Magistrowie tego uniwersytetu, po ścisłem 
zbadaniu zarzutów z jednej strony, a obrony i faktów z drugiej 
strony przedstawionych, wydali następujący wyrok:

»My Doktorowie i t. d . Zbadawszy dokładnie dowody, to- 
»zumowania i dowodzenia, przejrzawszy przywileje i póró- 
»wnawszy je z kronikami i pismami starożytnemi, przekona
liśm y  się, że zakon braci Błogosławionej Maryi Panny z góry 
»Karmelu, jest powszechnem i szczególnem prawem zatwier- 
»dzony, zaszczytnym tytułem Najświętszej Boga Rodzicy ozdo- 
»biony i że bracia tego zakonu, jak nam jasno okazuje kronika 
»i inne starożytne pisma, są następcami i naśladowcami świę- 
»tych proroków Eliasza i  Elizeusza, co uznajemy, decydujemy 
»i ogłaszamy.”

Dnia 23 Lutego 1374 roku.
W  tym samym czasie, jak o tem czytamy w kronice kła- 

sztoru świętej WerbuTgii, prześladowano zakon Karmelitów 
w mieście Gestryi, w Anglii. Nazywano idh dumnemi przy
właszczy cielam i zaszczytnego i  osobliwszego m iana bratii Naj
świętszej Maryi Panny z góry Karmelu. Zazdrość prześla
dowców do tego doszła stopnia, ich nakłoniła aż do rWceniJt



potwarzy. Gołosłownie wprawdzie, ale zawsze twierdzili, ze 
zakonnicy Karmelici, nie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bo
ga, ale Maryi Egipcyanki, grzesznicy, są naśladowcami, że nie 
są zatwierdzeni przez Kościół i że nie mogą pochodzić od Elia
sza i Elizeusza, proroków.

Spotwarzeni zakonnicy, w  tem ciężkiem dotknięciu ich rę
ką prześladowczego losu, byli pozbawieni wszelkich środków 
do obrony ludzkiej służących, bo ich napastnicy byli liczni, a 
co więcej, między potwarcami były osoby zaszczycone wysokiemi 
dostojeństwami, posiadały rozległą władzę i miaty siłę za sobą.

Pozostała więc im jedynie obrona Nieba.
Otóż uciśnieni słudzy Boga, pełni Wiary i ufności w Jego 

miłosierdzie, pełni nadziei, że i w tym razie opieka ich szcze
gólnej Protektorki, Niepokalanej Dziewicy, cofniętą nie będzie, 
uciekli się do tej najwyższej, a tem samem najpewniejszej o- 
brony, i pędząc dnie. i noce na modlitwach gorących, w bez- 
przestannych postach i umartwieniach ciała, korząc się przed 
sprawiedliwością ojca Przedwiecznego i Wiekuistego; Jemu 
sprawę swą polecili.

Błagalne głosy prześladowanych, ciężko udręczonych i nie
pewnych przyszłości zakonników, przedarły sklepienia Niebios 
i zatrzymały się przed tronem Wszechmocnego, a wstawienie 
się Najświętszej Dziewicy za braćmi swojemi, wyjednało, że 
za krzywdę niewinnych, nieograniczona dobroć Boga ująć się 
pozwoliła Władzy nadziemskiej, świętej, a niezbadanej.

Ta tajemna siła, w której uciśnieni całą swą nadzieję po
kładają, przyniosła dobroczynne dla zakonników, ale straszne 
dla potwarców skutki.

Nieszczęśliwi napastnicy, których zazdrość zaślepiła, uczu
li nagle nad sobą karzącą rękę sprawiedliwości zagniewanego 
Boga, za potwarze rzucone na miłą Mu instytucyę, którą poni
żyć i shańbić usiłowali. W  krótkim bowiem przeciągu czasu, 
śmierć, nagła dotykać zaczęła potwarców i znaczną ich liczbę 
ze świata sprzątnęła.

Tomasz, opat klasztoru świętej W erburgii, przerażony tą 
nagłą śmiertelnością, dla odwrócenia gniewu Bożego i ocalenia 
pozdstałych potwarców, przejętych trwogą śmiertelną, nakazał
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odbycie w całem mieście processyi do świętej W erburgii, pa
tronki Cestryi.

W  południowej części chóru Kościelnego, w głowach mo
giły Goddestalda, pustelnika, znajdowała się wzniesiona statua 
Matki Boskiej, którą Ojciec Niebieski wieloma wsławił cudami.

Gdy około tej statuy ciągnęła processya, a porządkiem pro- 
cessyonalnym nadeszli przed nią Karmelici, otoczeni wielkim 
tłumem ludu; gdy oddając zwykłą cześć Najświętszej Pannie 
odmawiali Pozdrowienie Anielskie, wszyscy obecni usłyszeli 
z wielkiem przerażeniem, głos wychodzący z cudownej postaci 
Maryi, która wskazywała na Karmelitów, a ten głos przenika
jący, pełen siły nieziemskiej, trzykroć powtórzył te zachwy
cające i zaszczytne słowa:

»Oto bracia moi! Oto bracia moi! Oto bracia moi najmilsi! 
najukochańsi! (*)

Czyż więc po takim jawnym dowodzie, mogła jeszcze była 
nowa potwarz walczyć przeciwko instytucyi, którą same cuda 
przed pociskami prześladowców zasłaniały?

Czyż nie powinni niewierni ukorzyć się i wyznać, że są 
nadprzyrodzone zjawiska, które nakazują ludziom, aby pozna
li siebie, aby zrozumieli swą słabość, małość i. niedołęstwo i nie 
poważali się dochodzić rozumem tego, co przed niemi niedo- 
cieczona i niepojęta w swych czynach mądrość Przedwiecznego 
ukryć postanowiła?

Ale od wieluż to wieków i wiele to świętych głosów prze
mawia do ludzi i napomina ich; wieleż to im cudów przedsta
wia i przekonywa o istnieniu niewidzialnego związku między 
ziemią a niebem, związku któren szanować należy,- za który 
wdzięcznemi być powinniśmy i któren powinienby nas napeł
niać świętą dumą, bo ten związek przekonywa, że jesteśmy 
najszlachetniejszemi stworzeniami na świecie, nieśmiertelnemi 
dziećmi nieśmiertelnego ojca. Ileż to im prawd na zmysły 
nawet działających wypowiada i wzywa do życia pobożnego, 
cnotliwego, które na żywej tylko Wierze się gruntuje, a jednak

(*) Czytaj Lezana Księgę: O opiece Najświętszej Maryi Panny Roz. III; 

Daniela: Winnica K arm elu, karla 269 i P iotra Portelius.
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wszystkie te usiłowania pracowników Boskich, głucho obijają 
się o piersi większości, nie przenikają do ich serc i nie wywo
łują z nich głosu żalu, skruchy, pokuty i poprawy! Bo zarozu
miałość płytkich rozumów, dumnych z odkryć wygody życia 
zabespieczających, bo próżność, czczy dym świata, bo wreszcie 
upodobania w życiu miękkiem, pieszczonem, w roskoszacb 
zmysłowych, grubych, zwierzęcych, nakazują im być głuchemi 
na głos Boga, przez usta kapłanów wypowiadany, i skłaniają 
ich do usprawiedliwiania przed światem tego odrętwienia, tej 
obojętności, tego lekceważenia prawdy świętej, objawionej, 
fałszyweni, świętokradzkiem twierdzeniem, zc w cuda zdarzone 
nie wierzą, bo wiek XIX za wysoko rozumem wypłynął, aby 
mógł przyznawać to, czego rozum nie pojmuje i czemu zmy
sły się sprzeciwiają.

W ielki Boże! A czyż to w ubiegłych stuleciach nie było 
mężów jaśniejących rozumem, mężów, którzy byliby zaszczytem 
i dla naszego stulecia, którzy wieki wyprzedzili potęgą tego 
daru Boskiego, z tą tylko różnicą, że go skierowali do rzeczy 
świętych, do badań duchowych, gdy dziś, ból serce przejmuje 
pomyśleć o tem, wszyscy - owi wielcy rozumem ludzie, cały 
jego wysiłek obrócili na przedmioty realne, zmysłowe, ziem
skie, a-o duchu, o prawdach świętych, o niebie zapomnieli!

Czy pracownicy duchowi, czy realni, większą zasługę poło
żyli i którzy z nich więcej do szczęścia spółeczeństw się przy
czynili, to na te pytania niech odpowie ogół dobrze myślących 
ludzi, niech je rozstrzygną umysły sięgające wyżej nad ziemię, 
ekąd wielu ani na chwilę oderwać się nie może, i co właśnie 
dowodzi jak są matemi, płytkiemi, słabemi, choć się chlubią 
potęgą swego realnego rozumu.

Co do nas, to składamy korne dzięki Bogu, że nam dozwo
lił należeć do liczby tych szczęśliwych śmiertelników, którzy 
Uwierzyli w prawdy objawione, w cuda zdarzone i w to wszy
stko, co Kośeiół święty, Matka nasza, na powadze pisma świę
tego oparty, do wierzenia podaje.

Odbiegliśmy od przedmiotu, lecz nie żałujemy tego, bp 
kreśląc rys historyczny zakonu, którego istnienie i rozwój cu
da utrzymały, musieliśmy mówić o tych cudach, jako od hi-
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storyi Karmelitów nie odtącznych. Sam jego początek był 
z cudem połączony, jakieśray to wyżej wykazali, bo jasnowi
dzenie prorocze Eliasza postaci Dziewicy, która stać się miała 
matką Boga-człowieka, Zbawiciela świata, uwielbienie Jej 
przez przeczucie i przelanie tego uwielbienia dla Maryi w na
stępców swoich przed Jej na świat przyjściem, są to wyraźne, 
wielkie cuda Boskie, którym zaprzeczać serce cnotliwego chrze- 
ścianina nie pozwala.

Albo jesteśmy prawemi chrześcianinami, albo nosimy tylko 
niegodnie nazwę chrześciarO

Jeżeli prawdziwie nimi jesteśmy, to musimy wierzyć we 
wszystko co w sobie pismo święte zawiera, inaczej kłamać 
będziemy przed światem. A jeżeli nimi nie jesteśmy, to nie
właściwie nosimy miano wyznawców Chrystusa, nie jesteśmy 
godni tych łask, tych dobrodziejstw, jakie zlał na nas przez 
swą śmierć męczeńską i jakie ciągle jeszcze zlewa przez bez- 
przestanną swoją i Swej Najświętszej Matki/opiekę nad nami.

Otóż nie tylko chrześcianie XIX stulecia, choć się swemi 
wielkiemi zaszczycają wynalazkami i .są dumni ze swego wiel
kiego rozumu, ale i następcy nasi, w najpóźniejsze wieki ży
jący, wierzyć powinni w cuda Boskie i wierzyć będą, jesteśmy 
tego pewni, bo Chrystus powiedział świętemu Piotrowi:

»Ty jesteś opoką, na tej opocę zbuduję Kościół, a bramy 
piekła go nie zwyciężą!”

A teraz wracamy do głównego przedmiotu w tem przekona
niu, że dostatecznie usprawiedliwiliśmy obowiązek powtórze
nia w historyi Karmelitów cudów zdarzonych, skoro na sa
mych cudach ich historya się opiera.

Otóż kiedy zakon Karmelitów krzewiąc się w Europie, wal
czył z coraz nowemi przeciwnikami o swe starożytne pocho
dzenie i o najzacniejszy tytuł, jaki posiada w mianie braci Naj
świętszej Maryi Panny z góry Karmelu, zawsze rozciągała się 
nad nim cudowna opieka Królowej Nieba i zawsze zasłaniała 
go Swą szczególniejszą łaską przed prześladowaniami, zawsze 
dopomagała mu do odniesienia zupełnego zwycięztwa nad 
przeciwnikami, któremi kierowała jedynie niechęć z zazdrości 
płynąca.

9



60

Marya to przez swe cudowne objawienia i wyraźne rozkazy, 
dane Najwyższym Władcom Kościoła, utwierdziła przywileje 
Zakonu Karmelitów, Marya to zdziałała, że Papieże, Apo
stolską swą powagą, rozstrzygnęli spór zacięty na korzyść 
prawdy i nakazali uznawać Zakonników Karmelitów za pocho
dzących od Eliasza i Elizeusza proroków, za braci Najświętszej 
Maryi Panny z góry Karmelu, którym to prawdom świat upor
czywie się sprzeciwiał.

Papież Urban VI, bullą swą z dnia 26 Kwietnia 1379 roku, 
nadał odpust 3 letni i 120 dniowy każdemu wiernemu, który 
Karmelitów tytułować będzie mianem braci Najświętszej Maryi 
Panny z góry Karmelu. Odpust ten przekonywa, że najwyższe 
głowy Kościoła uznawały, zasadność zaszczytnego tytułu Kar
melitów i chciały, aby wszyscy wierni poszli za ich przy
kładem.

Papież Syxtus IV, w swej bulli z dnia 28 Listopada 1476 roku, I 
którą wiele przywilejów Karmelitom nadał, między innemi 
tak się wyraża. »Karmelici świętych proroków Eliasza i Eli- 
nzeusza, oraz innych ojców, którzy na górze Karmelu przy 
»zródle Eliaszowym mieszkali, następstwo dziedziczne mają.«

Toż samo wyrazili w swych bullach i inni Papieże, a miano
wicie Jan XXII, Juliusz If, Pius V, Grzegórz VIII i Klemens 
VIII, a Inocenty XII Papież, bullą swą z dnia 20 Lutego 1698 
roku, nakazał wieczne milczenie przeciwnikom, pod karą 
klątwy na tych, którzyby się ważyli wszczynać kwestyą wzglę
dem zaprzeczania Karmelitom ich starożytnego pochodzenia 
od Eliasza i Elizeusza proroków.

Dla pozostawienia zaś późniejszym wiekom jeszcze wyra
źniejszego dowodu, Benedykt XIII Papież, w roku 1727 do
zwolił wystawić na Watykanie, w Kościele św. Piotra w Bzy- 
mie, pomiędzy pierwszemi Zakonów fundatorami, statuę z bia
łego. Kararyjskiego marmuru rzniętą, wyobrażającą świętego 
Eliasza i na pedestale rozk zał umieścić następujący napis:

»Cały Zakon Karmelicki, swemu założycielowi, świętemu 
»Ęliaszowi prorokowi pos awił.«

Tak więc powagą Kościoła świętego, ostatecznie wszelkie 
spory zostały zatamowane, zakon Karmelitów zatwierdzony, a
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tffi, oprócz tego dozwolono stawiać na cześć świętego Eliasza, jako 
założyciela Karmelitów, Ołtarze i Kościoły, odprawiać Msze 
święte i odmawiać pacierze kanoniczne, co cały zakon sumien- 
nie dopełnia, a w dniu i 0 Lipca obchodzi święto jego, do cze- 
go odpust zupełny jest przywiązany, 

ittt •
ł XV.

W  roku 1406 przedsięwziętą została w zakonie Karmelitów 
reforma przez ich XXV Jenerała, błogosławionego Jana Soretę. 

Sf Reformę tę uchwalono na kapitule Jeneralnej odbytej w Pa. 
I*;* ryżu, a Papież Kalikst III, bullą z dnia 3 Kwietnia 1457 roku 

zaczynającą się od słów: »Dla ozdoby świętego Zakonu u w zu- 
tl|t pełności ją  zatwierdził.

W yjaśnienie tej reformy jest potrzebne.
Uink Powiedzieliśmy wyżej, że z przyczyny klimatu i zwyczajów 
i iw Europejskich, były wyjednane pewne zwolnienia w regule za- 
ai[ konu Karmelitów, z zastosowaniem ich do potrzeb, jakie pier- 
«lif wiastkowo w Europie okazywały się koniecznemi. 
aają.< Otóż powołana reforma przywróciła pierwotne ustawy re- 
aiia guły i ci zakonnicy, którzy się zrzekli korzystania ze zwolnień 
[Klot w regule poczynionych i chcieli ostrzejsze prowadzić życie, jak 
IM to im pierwotna reguła przepisywała, otrzymali nazwę zakon- 
ioj ij ników obserwantów.
n uj Obserwanci rozkrzewili się prędko i znacznie w Sycylii, 
{jodu Relgii, Francyi, Irlandyi i Polsce, a Papież Urban VIII nadał 

im osobną konstytucyę.
% k Następnie w roku 1552, kiedy ogólne zepsucie, jak śmier
c i  teina zaraza, grassować zaczęło w świecie i przedarło się nawet 
n (i w zacisza klasztorne, święta Teressa, Karmelitka, ożywiona 
ij,ii seraficznym duchem gorliwości, wsparta pomocą świętego Jana 
giń# od krzyża, swego współpracownika i doradzcy, przedsięwzięła 
apjj; nową reformę zakonu, do którego należała, 
yiu I ta reforma, pomimo niezmiernych przeszkód, do skutku 

została doprowadzona.
J  Podstawą jej główną było: doskonalenie się w cnotach 
,0B, Ewangelicznych, głęboka pokora, zrzeczenie się samego siebie
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i  umartwienia ciała. Ztąd też zakonnicy tej reformy Reforma
tami nazwani, chodzili boso, albo w sandałach, co im miano 
Karmelitów bosych zjednało.

Wyrzekli się oni wszelkich zwolnień przez stolicę Apostol
ską poczynionych i zobowiązali się zachowywać ściśle pier
wiastkową regułę przez Alberta Patryarchę ułożoną, a przez 
Papieża Inocentego IV zatwierdzoną.

Na zasadzie tej reguły nie używają oni mięsa, wyjąwszy 
przypadek choroby wymagającej posilniejszego pokarmu. 
W  Kościele nie używają organów i nie śpiewają ani w chórze, 
ani nawet przy obrządkach kościelnych pod czas. uroczystości.

Przy nabożeństwie przez nich odprawianem, panuje głę
boka, przejmująca świętością, a tak wymowna i wzruszająca 
cisza, przerywana tylko cichym szmerem modłów do Boga za
noszonych i przenikającym wśród tej ciszy dźwiękiem dzwonka, 
ogłaszającego wiernym ważniejsze ustępy Mszy świętej.

Taka to cisza, jaka uderza zmysły uczęszczających na na
bożeństwa do Karmelitów—Reformatów, panuje i w obrębie 
ich murów klasztornych i daje wyobrażenie o surowości ż^cia, 
a w takiej ciszy musi się wyrabiać duch ludzki, staje się wznio
ślejszym, szlachetniejszym, gardzi więc przyjemnostkami 
światowemi, wznosi się myślą do Niebios, tam żyje i tam 
utapia wszystkie swoje żądze i nadzieje. Piękna to myśl, któ
ra  taką regułę stworzyła, przeniknęła ona w głąb’ serca czło
wieka, wyśledziła troskliwie wszystkie jego słabostki, zrozu
miała wszystkie jego potrzeby i chcąc go wyrwać z niedoli, 
w jakiej ciągle wśród świata zostaje, bo się na ciągły naraża 
upadek wśród jego zgiełku i pokus niezliczonych, wskazała 
mu cichy, skromny, ubogi kątek, gdzie może żyć od świata 
oderwany, doskonalić ducha i unosić się do Boga, bo ta cisza 
głęboka, grobowa, ma w sobie cóś tak uroczystego, tak pory
wającego, że człowiek mimo woli nawet uczuwa się lepszym, 
a tem samem szczęśliwszym, spokojniejszym, bo pewniejszym 
siebie i zbawienia swej duszy.

To też wzrost zakonników tśj reformy był tak nagły i wiel
k i w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i innych Królestwach 
Europejskich, że na Jeneralnćj kapitule, w roku 1624 w Kre-



monie odbytej,uznano potrzebę ustanowienia dla Karmelitów—i 
Reformatów oddzielnego Jenerała i obiór jego uchwalono.

Wkrótce potem, bo w roku 1632, Missyonarze zKarmelitów— 
Reformatów złożeni, udali się do ziemi świętej tak w celu na
wracania na wiarę Chrystusa osiadłego tam ludu, jak  w celu 
rozwinięcia najusilniejszych starań o odzyskanie góry Karme
lu, kolebki ich zgromadzenia i wzniesienia na niej Kościoła 
i klasztoru. Starania te nie były bezowocne. Ówczesny 
Władzca Wschodu nie tylko że pozwolenie swe udzielił, ale 
nadto dał fundusze potrzebne na budowę Kościoła i klasztoru, 
któren wzniesiony został przez Prospera, i opatrzony przy
wilejami Sułtana. Odtąd już w tym klasztorze osiedli Kar
melici—Reformaci, ich zaś Jenerał nosi miano Przeora góry 
Karmelu, którego obowiązki pełni na miejscu subprzeor, co 
bullą Papieża Urbana VIII jest zatwierdzone.

W  następstwie czasu znowu i ta świątynia z klasztorem 
uległa zniszczeniu, zburzoną bowiem została przez Abdala 
Paszę, i nie prędko zdobyto się na jej odbudowanie. Dopie
ro w początkach bieżącego stulecia braciszek Karmelitów, Jan 
Chrzciciel, powziął śmiałą myśl wzniesienia raz jeszcze świą
tyni pańskiej na Karmelu i myśl swoją prawie cudownym 
sposobem do skutku doprowadził.

Niepodobna uniknąć zadziwienia, gdy się spojrzy na dzi
siejszy gmach wspaniały i zbada sposoby za pomocą których 
stanął on na wysokiej górze Karmelu. Opiszemy tu w krót
kości jak  się rzecz miała. (*)

»Rraciszek 0 0 .  Karmelitów, Jan Kassini, Architekt, otrzy
mał od przełożonych zakonu rozkaz udania się do ziemi świę
tej dla obejrzenia góry Karmelu i obmyślenia środków odbu
dowania zrujnowanego Klasztoru. Za przybyciem na miejsce 
znalazł dom zakonników wpół zniszczony i jednego Karmelitę 
mieszkającego w Kaifie. Właśnie pod jego bytność Abdala 
Pasza kazał minami do szczętu wysadzić mury klasztorne i Jan 
braciszek był tylko bolesnym świadkiem tej zagłady swego 
pierwotnego gniazda. Z bolesnym uczuciem serca powrócił

(*) Cały następujący ustęp  w yjęty i  dzieła X. Hołowińskiego p . o. 
„Pielgrzym ka do Ziemi św ię tij."
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Kassini do Rzymu, ale ufność jego w Bogu i świętym Eliaszu 
zrodziła silną wolę, a ta wola jedna dźwignęła ogromny gmach 
na pustym Karmelu. Za pozwoleniem swojej zwierzchności 
udał się do Carogrodu i tam za wdaniem się dworu Francuz- 
kiego wyrobił firman dozwalający Karmelitom odbudować na 
górze proroczej klasztor. Z takim przywilejem Sułtana Mach- 
muda przybył do Syryi i sam wstąpił na Karmel, bo ostatni 
zakonnik mięszkający w Kaifie, umarł. Serce się krajało, mó
wił ten szanowny starzec, kiedym patrzał na te opuszczone 
święte miejsca, na te groby cudów i widzeń proroczych, gdzie 
tylko spłoszyłem gazellę, lub czarnego węża, co się zwolna 
przesuwał po rozpalonych skwarem ruinach.

»W tej samotności i ciszy, usiadł na ztomku braciszek Jan 
i skreślił plan ogromnego klasztoru. Gdyby kto widział ubo
giego braciszka na tej pustej, wśród rozwalin górze, kreślące
go plan gmachu potrzebujący najmniej milion złotych, po
wtórzyłby nasze przysłowie, że zamki na powietrzu buduje, 
ale wola mocna w świętym zamiarze nie ma nic niepodobnego. 
Cudotworny ten architekt obmyślił jeszcze sposób początko
wego utrzymania zakonników: widząc bowiem dwa młyny 
opuszczone dla braku wody, wyśledził choć nie bliskie źródło 
i postanowił wodociągiem sprowadzić wodę do młynów. 
W  tym celu udaje się do Turka, znajomego sobie jeszcze od 
czasu pierwszej bytności i pożycza u niego bez procentu siedm- 
naście tysięcy złotych pod warunkiem, że trzecia część docho
du z młynów, będzie obracana na cząstkowe opłacenie tego 
długu. Wszystko tu dziwne i zdaje się że cuda na Karmelu 
jeszcze nie ustały, kiedy widzisz biednego Laika fundatorem 
klasztoru, a Turka niosącego pieniądze na świątynię chrze- 
ściańską. Tym więc sposobem zrobiwszy fundusz, bo tam mły
ny znaczny dochód przynoszą, sprowadził zakonników, a sam 
udał się na kwestę. Jedenaście razy puszczał się w różne 
kraje, i chociaż miał wtedy lat pięćdzięsiąt z górą, jednak 
w przeciągu sześciu lat zwidził całą Syryę, Egypt, Grecyę, 
Maltę, Carogrod, Tripolis Afrykański, Syrakuzę, Algier, Gi
braltar, Państwo Maroko, Korsykę, Hiszpanię, Anglię, Fran- 
cyę i Włochy, a wszędzie wyciągał rękę po jałmużnę na świą-
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tymę pańską i każdym razem po nazbierania znacznej summy, 
wracał do ulubionego Karmelu, gdzm jako architekt rozpo
rządzał robotą i znowu się puszczał w podróż. Bóg dozwolił 
mu cieszyć się dokonaniem olbrzymiego zamiaru i starzec 64 
letni jeszcze się krząta około ozdobienia świątyni. Człowiek 
ten pełen najżywszej pobożności, dziwnie łagodny i uprzejmy, 
w naukach duchownych biegły, autor kilku dziełek pobożnych. 
Nieraz przełożeni i sam Ojciec święty chcieli go mieć kapłanem, 
ale skromny Kassini nie uznaje się godnym tego święcenia i 
poprzestaje na stopniu braciszka, i w swoim klasztorze który 
sam cudownie odbudował, nie przybiera żadnej powagi. On 
tylko jeden nie widzi uszanowania które go w koło otacza i 
pełni z pokorą najniższe usługi. We wszystkich swoich po
dróżach obudzał niezwykły entuzjazm; w Anglii nawet od pro
testantów' uzyskał nie małe summy. Słowem patrząc na tak 
cudowne a powszechne przyczynianie się do budowy Karme
lickiej, nie można tego wytłumaczyć inaczej jak słowami pi
sma. I  byt Pan z nim i dal mu łaskę w oczach wszystkich.

»Przytoczymy tu jeszcze dwa ważne, ciekawe i zadziwiające 
ustępy. Niedaleko od klasztoru na Karmelu, w prześlicznym 
rozdole dwóch skał zwolna spadających ku morzu, woda lek
ka i wyborna wytryska z kamienia i nazywa się źródłem Eliasza, 
wedle jednych dla tego, że Prorok utworzył to zrodło uderze
niem kija o skałę, a wedle innych, że czerpał z niego wodę. 
Otóż to cudowne zrodło wysycha po ustąpieniu zakonników 
z góry, a znowu pokazuje się woda za ich powrotem na Karmel. 
To także cud nie mały, a jednak musimy w niego wierzyć, bo 
są na to niezaprzeczone dowody.

Przy ruinach dawnego klasztoru wzniesionego za czasu 
krzyżowców przez Brokarda II Jenerała, Karmelitów, znajduje 
się drugie źrodło z którego woda powoli ścieka ze skały w pię
knie wyrobione łoże z tejże opoki. Ten rozdół nazywa się 
dolina święta, dla tego, że Saraceni pomordowali tu zakonników 
i klasztor zburzyli, albo, że po stromych ścianach tego ja ru ( 
mnóstwo jest pieczar, w których wedle podania, prorocy, syno- 
wie proroków i pustelnicy Chrześciańscy z IV wieku mieszkali.
O czterysta kroków nad tym klasztorem Brokarda, na samej
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górze, znajduje się miejsce nazwane Ogrodem Eliasza który 
istotnie każdego przychodnia zdumieć musi. Na dość wielkim 
placu widać mnóstwo kamieni, mających kształt różnych owo
ców, jako to: gruszki, jabłka, brzoskwinie, melony i kawony, 
szczególniej melony mają zadziwiające podobieństwo nie tylko 
zewnątrz, ale i wewnątrz: są bowiem często przez pół rozbite 
i widzieć można jakby żyłki i ziarnka zupełnie tym sposobem 
ułożone jak w melonach. To dziwne igrzysko przyrodzenia 
mieszkańcy tłumaczą następną legendą: Sw. Eliasz spragniony 
i zgłodniały szedł przez tó miejsce, na którem był ogród, i 
prosił właściciela, aby mu pozwolił posilić się owocami, lecz 
nieużyty człowiek odpowiedział:—̂Czy nie widzisz, że to są 
kamienie,t—Prorok mu rzekł:—niech się stanie według słowa 
twojego,—i wszystkie owoce obróciły się w kamienie. An
gielscy protestanci, a nawet niektórzy za niemi francuzi kato
licy, z całą krytyką rozbierają tę pospólstwa legendę, i koń
czą swoim zwyczajem, to jest piorunowaniem na ciemnotę 
0 0 .  Karmelitów, którym niesłusznie wymysł tej bajki przy
pisują. Zadziwiająca jest ta nienawiść w XIX wieku, do tych 
ludzi co ich najczulej i najgościnniej przyjmowali. A z resztą 
cóż w tej legendzie jest tak antireligijnego, że kłamstwo i nie- 
uczynność zostały ukarane? Przykro czytać to niby mądre 
świdrzenie, tę krytykę nie w miejscu, to nareszcie zawzięte 
usiłowanie zwalenia wszelkiego podania religijnego, bo nie ma 
żadnego miejsca w Palestynie, któregoby nie zaprzeczyli, cho
ciaż sami nic wynaleźć nie mógą, a przeciwnie rozczulają się 
nad każdą pamiątką pogańską, lubo najmniejszej nie ma za so
bą pewności. I tak na Karmelu budują Ekbatanę, każą tu 
umierać Kambyzesowi i ledwo nie piszą trenów nad jego zgo
nem; a wszystkie podania o Eliaszu, wsparte często Pismem, 
albo chcą zniszczyć, albo się niemi gorszą. I to się nazywa 
wyższością nad przesądy.«

A teraz wracamy kończyć przedmiot główny.
Otóż pierwotny zakon Karmelitów w upływie wieków roz- 

rozsłszy się niezmiernie, rozdzielił się na trzy gałęzie. Pierwsi 
z  tych zakonnicy posiadają miano zakonników dawnej obser- 
wancyi; drudzy znani są pod imieniem zakonników ściślejszej
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obserwancyi, a obie te gałęzie zostają pod zwierzchnictwem 
jednego Jenerała, którym obecnie już 83 z kolei, jest Najprze- 
wielebniejszy ksiądz Hieronim Marya Priori. Trzecia wresz
cie gałęź znana pod imieniem Karmelitów bosych czyli Refor
matów, zostaje pod władzą oddzielnego Jenerała. (*)

Wszystkie wszakże trzy gałęzie, choć się różnią karnością 
zakonną, choć jedni łagodniejsze, drudzy ostrzejsze prowadzą 
życie, przecież duchowo stanowią jedną i nierozdziclną całość, 
bo zasada ich instytucyi, bo myśl im przewodnicząca, bo wresz
cie ich pochodzenie i cel do którego dążą, są jedne i też same. 
i będą jednemi i temiż samemi aż do skończenia wieków.

X V I .
Pozostaje nam jeszcze dać krótką wiadomość o klasztorach 

0 0 .  Karmelitów w Królestwie Polskiem, która sądzimy, że 
dla naszych współziomków będzie interesującą.

Idąc porządkiem dat, zanim przystąpimy do opisu klasztoru 
w Gdańsku do obecnej chwili istniejącego, wspomniemy prze- 
dewszystkiem, że jak niesie podanie, chociaż nie poparte 
faktami za autentyczność których z całą sumiennością zarę- 
czyćby można, z tem wszystkiem wszakże bardzo prawdopodo
bne, pierwszy klasztor Karmelitów, jaki stanął na Polskićj 
ziemi, jest wyżej przez nas powołany na gruncie miasteczka 
Jungstadt, gdzie później, w roku 1243, stanęło miasto wielce 
handlowe Gdańsk, dziś w posiadaniu Króla Pruskiego będące, 
bo jeszcze w roku 1138 miał być budowanym.

Ale jeżeli zapatrywać się będziemy nie na podania w uściech 
ludu będące, i nie na przywileje, którym historycy autenty
czności odmawiają i za podrobione je uważają, tylko na fakta 
historyczne zaprzeczeniu nie ulegające, to najdawniejszym kia-

(*) W prowincyi Polskiej, w teraźniejszem je j ograniczeniu, znajdują się 
tylko dwie gałęzie Karmelitów, to je s t  zakonnicy ścislejszćj obserwancyi, o 
których następnie mówić będziemy, i zakonnicy Reformaci, czyli Karmelici 
bosi, mający swój Kościół i k lasztor przy ulicy Krakowskie Przedm ieście 
w Warszawie. Co zaś do zakonników dawnćj obserwancyi, to znajdują się 
oni w mieście Krakowie, dziś w  posiadaniu Austryackiem będącum.

10
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sztorem jest zbudowany przez Władysława Jagiełłę, Króla Pol
skiego w roku 1393 na Piasku w Krakowie.

Do tego klasztoru sprowadził on Karmelitów z Pragi Cze
skiej, uposażył ich i wydał erekcyą, którą Najwyższy Rządca 
Kościoła, Papież Bonifacy IX, bullą swą z dnia 5 Stycznia 1401 
roku zatwierdził.

W  roku 1399 wystawiono na błoniach pod miastem Pozna
niem skromny kościołok, w którym ze czcią najgłębszą, z uro- 
'czystością religijną, w czasie pon ty fikał nie odprawionego na
bożeństwa, umieszczone zostały trzy Przenajświętsze Hostye, 
które wywołały cud wielki, głośny i znany w całem chrześciań- 
stwie, i które w dzisiejszych nawet czasach cudami słynąć nie 
przestają. Czasową erekcyę tego Kościołka nadał miejscowy bi
skup, a Papież Bonifacy IX bullą z dnia 21 Października 1400 
roku ją  zatwierdził. Skromny ten kościołck istniał do roku 
1414, w którym to czasie, Władysław Jagiełło, Król Polski, 
wystawił wspaniały klasztor i Kościół pod nazwaniem Boże
go Ciała, funduszami i przywilejami go uposażył, i służbę Bożą 
odprawiać, się w nim mającą 0 0 .  Karmelitom powierzył.

Przenajświętsze Hostye, które wzniesienie tej budowli wy
wołały znajdują się do dnia dzisiejszego w pomienionym Ko
ściele, i słyną dobrodziejstwami, jakie rozlewają na chrześcian 
łaską żywej wi.ąry obdarowanych.

Kościół ten rozmaitym ulegał kolejom; grunt na którym zo
stał wystawiony, jako trzęsawisko, bagnisty, niestały, nie dawał 
tak rozległemu -gmachowi odpowiednich potrzebie fundamen
tów. Bzeka W arta wezbraniem swem często zalewała niższe 
części tej świątyni, a jednak wieki upłynęły, a Kościół ten stoi, 
bo się oparł niszczącemu czasowi i zgubnym klęskom jakie na 
niego spłynęły. Lecz i czas i te klęski nie mogły doprowadzić 
go do ruiny, bo były bezsilne w obec potęgi nadziemskiej,' w o- 
bec siły nadprzyrodzonej, która go broniła, bo się nim Opatrz
ność Boska opiekowała i mamy nadzieję w Bogu, że ten Ko
ściół, niezliczonemi cudami słynący, w późne wieki zachować 
raczy dla dobra wiernych chrześcian.
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W  roku 1399, na darowanym przez Mikołaja i Mał
gorzatę małżonków Szczeblowiczów gruncie, w mieście 
Bydgoszczy, wzniesiony został Klasztor i Kościół 0 0 .  Karme
litów. Fundacyą jego Papież Bonifacy IX, bullą z roku 1404 
wydaną, zatwierdził, a Władysław Jagiełło, Król Polski, przy
wilejami zaopatrzył.

W  Kościele tym spoczywają zwłoki męczennika Chrystu
sowego, świątobliwego ojca Stanisława, rodem z Poznania.. 
Zakonnik ten po ukończeniu chwalebnem i pożytecznem nauk 
wyzwolonych, idąc za swem powołaniem, wstąpił do zakonu 
Karmelitów, gdzie stał się wzorem doskonałości w cnotach 
chrześciańskich, w ścisłem zachowywaniu praw zakonnych, 
ostrości i surowości ży cia,

Był on bardzo nabożnym i niespracowanym w opowiadaniu 
słowa Bożego, a dar wymowy posiadał tak wielki, tak umiał 
trafiać do przekonania i tak przenikać serca, że bardzo wielu 
grzeszników do poprawy życia nakłonił, a heretyków i nowa
torów prześladował, błędy ich, fałszywe wyobrażenia i prze
wrotność zdań wytępiał.

Bratnią miłością kierowany, poszedł za natchnieniem 
Ducha świętego i udał się z słowem Boskiem do Pruss, gdzie 
w wielu jeszcze miejscach tlały pogańskie zabytki i pogańskie 
obchodzono obrzędy.

Pod potęgą prawdy, zdołnemi usty wypowiedzianej, k ru 
szały bałwany, wykorzeniały się z gruntu pogańskie zabobony 
i rozkrzewiała się święta wiara Chrystusa.

W  tych czasach w Czechach panowało rozdwojenie w Ko
ściele Bożym. Zwolennicy reformy Hussa, która w domową 
nawet wyrodziła się wojnę i kraj cały spryskała bratnią krwią 
wielu tysięcy ofiar, poniszczyła miasta i sioła, i najsmutniejsze 
za sobą pociągnęła skutki, nie poprzestając na tem jeszcze, że 
własną ziemię krwią dzieci jednej matki zrosili, usiłowali swo-

# je  błędne przekonania i na obcych pozaszczepiać ziemiach.
W  tym celu i do Pruss pTzyhyli.
Lecz tu zastali silnego przeciwnika, X. Stanisława, Karme

litę, który nie tylko, że ich błędnej nauki rozszerzać nie dopu-
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szczał, ale nadto udowadniał im, że są odszczepieńcami, że bu
rzą pierwotne najszlachetniejsze zasady Kościoła świętego i ze 
rozmyślnie lud wierny i prawy ciągną w przepaście.

Gruntownością zdań i wywodów, na powadze pisma świę
tego opartych, szkodliwych nowatorów zawsze pokonał i za
wsze wystawił ich przed ludem, który uwodzić usiłowali, na 
wstyd, hańbę i poniżenie.

Odszczepieńcy od prawdziwej wiary, nie mogąc dłużej ścier- 
pieć ciągłego upadku w tej walce prawdy odwiecznej z błędną 
nowością, i nie chcąc znosić tego żarliwego Apostoła, który ich 
ścigał potężnem słowem prawdy, uniesieni złością piekielną, 
nie posiadając siły rozumu i wiary, uciekli się do.siły zwierzę
cej, i okrutnie go zamordowali R. P. 1420.

Ciało Stanisława odszukali bracia jego Karmelici i z szacun
kiem należnym męczennikowi Chrystusowemu pochowali 
W Kościele w Bydgoszczy, gdzie do obecnej chwili oczekuje 
głośnego uznania go za świętego, bo Bóg duszę jego przyjął za
pewne W poczet wybranych swoich i wiecznej szczęśliwości 
używać mu pozwolił.

* m
*

Z porządku rzeczy wypada nam tera* dać wiadomość o 
klasztorze i Kościele 0 0 .  Karmelitów w Gdańsku. A chociaż 
wspomnieliśmy już o nim dwukrotnie, przecież trzymając się 
ściśle epok założenia klasztorów, przeznaczyć musieliśmy to 
miejsce na skreślenie króciutkie jego historyi autentycznej.

W  roku 1419, zakon krzyżaków, w walnej i sławnej bitwie 
pod Grunwaldem stoczonej, poniósł straszliwą klęskę i zupeł
nie pokonanym został. Świetne to zwycięztwo odniósł nad 
krzyżakami, Władysław Jagiełło, Król Polski.

Po tej klęsce, która na długo dumę krzyżaków upokorzyła 
i w niepewności, w obawie utrzymywała, rozwinęli starania
o korzystne ile być może zawarcie pokoju z zwyciężcami. U- 
żywali do tego pośrednictwa dworów Europejskich i skłonili 
Henryka V, Króla Angielskiego, że wysłał od siebie z Londynu 
poselstwo do Króla Polskiego, do Krakowa.
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Mianował postem nadzwyczajnym i Ministrem pełnomo
cnym Wielebnego X. Tomasza Waldensis, Karmelitę, zrę
cznego w owych czasach Dyplomatę, do pośredniczenia w u- 
ktadach między Władysławem Jagiełłą, Królem Polskim, a 
Michałem Kuchmajster, Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyża- 

i ków, Teutonów. X. Tomasz Waldensis spełnił bardzo po
myślnie dane sobie posłannictwo, bo skłonił Króla Polskiego 
do zawarcia pokoju i przymierza wielce korzystnego dla zwy
ciężonych krzyżackich rycerzy, a bardzo przez nich pożądanego, 

j W ielu historyków, nawet bezstronnych, zarzuca Władysła
wowi Jagielle, że nie umiał korzystać z odniesionego zwycięz- 
twa, ale ponieważ ta okoliczność do pracy naszej nie wchodzi, 
przeto ją  pomijamy. Ale pominąć nie możemy tego ważnego, 
historycznego zdarzenia, że krzyżacy chcąc dowodnie okazać 
swą wdzięczność Angielskiemu posłowi i uwiecznić pamięć 
jego, tak dla nich szczęśliwego, pośrednictwa, własnym, nakła
dem wybudowali w roku 1419 na gruncie miasteczka Jung- 
stadt, blisko Gdańska, nad brzegiem morza bałtyckiego, klasztor 
z Kościołem dla 0 0 .  Karmelitów, jako tej reguły, której był 
Poseł.

Owóż wielkie jest prawdopodobieństwo, że ubogi i skromny
■ Kościołek w roku 1138 przez Subisława, Księcia Pomorskiego 
zbudowany, bądź skutkiem czasu, bądź zmian politycznych,

* bądź wreszcie nie trwalej budowy, uległ zniszczeniu. Albo 
sit również być może, że Krzyżacy w miejsce ubogiego i nietrwałe- 
I* go Kościotka, wystawili nowy, murowany i trwały, przez co 

ślad dawniejszego zaginął.
U Wszystko to są przypuszczenia bardzo prawdopodobne choć
id- zarzutom ulegają, dla tego na nich ograniczyć się musimy, nie 
iii posiadając bowiem zupełnie wiarogodnych źródeł, nie możemy 

domniemań za fakta historyczne podawać, 
yti Wystawiony przez Krzyżaków klasztor, Papież Miłołaj V,
lii bullą swą z dnia 27 Stycznia 1450 roku zatwierdził, a nadto 

jeszcze nadał tamtejszym zakonnikom przywilej administrowa
li! nia świętych Sakramentów w owym Kościele, dla duchownej 
lii dogodności przybywających tam kupców i żeglarzy.

W  czternaście lat później, to jest w roku 1464, Władze
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miejskie uważając, że gmach klasztorny pod murami miasta 
wzniesiony jest niebespiecznym, bo posłużyć może do ułatwie
nia obrotów nieprzyjacielskich i dopomódz do zdobycia Gdań
ska, porozumiały się z zakonem i klasztor przez Krzyżaków 
wystawiony przenieśli do starego miasta, wyznaczywszy podbu
dowę jego i  pod budowę Kościoła, plac położony nie daleko 
Szpitala świętego Jerzego.

W  tem miejscu rzeczywiście klasztor wystawiono, a nadto 
jeszcze położono' fundamenta na budoWę Kościoła rozległych 
rozmiarów. Lecz w następnych latach częste napady herety
ków na miasto, kładły ciągłe przeszkody w dokończeniu tej 
świątyni Pańskiej. Dopiero w pierwszej połowie zeszłego stu
lecia, przy zaprowadzeniu reformy o której niżej mówić bę
dziemy, ukończonym został ten piękny Kościół Karmelicki, 
w swój wielkości i wspaniałości, w jakiej do dziś dnia istnieje. 
W  kościele tym Karmelici pełnili służbę Bożą, utrzymywali 
chrześcian w świętej wierze, w pełnieniu dobrych uczynków 
i  w bezprzestannych staraniach o wieczne zbawienie aż do roku 
1831. W  tym czasie ostatni Karmelita z klasztoru Gdańskiego, 
X. Donat Gronau, powołany został na Prowincyała prowincyi 
Polskiej, tu się przeniósł i tu w krotce życie zakończył.

* *
*  .

W  roku 1462, Katarzyna Księżna Mazowiecka wyznaczyła 
potrzebny fundusz na wystawienie klasztoru i Kościoła 0 0 . 
Karmelitów w mieście Płońsku, Dyecezyi Płockiej i w tej świą
tyni Pańskiej, w której lud wierny nie przestaje wznosić pobo
żnych modłów do Boga, a kapłani odmawiać pacierzy za spokój 
duszy swój fundatorki, bogobojna Księżna pozostawiła trwałą 
pamiątkę, że w jej sercu żył duch religii i gorliwości o chwałę 
Bożą.

*  y[ *

W  roku 1599, bogobojny i pobożny Jan Lipski, dziedzic 
dóbr Lipia, w Archidyecezyi Warszawskiej położonych, wysta
wić kazał klasztor i Kościół w swej wsi dziedzicznej Lipiu, fun
dusz potrzebny udzielił, i 0 0 .  Karmelitów w erygowanym



przez siebie klasztorze osadził, aby pełnili gorliwie służbę Bo
żą i wyjednywali u swej protektorki, Najświętszej Maryi Panny, 
błogosławieństwo dla ludu wiernego, który do tego Kościoła na 
nabożeństwa uczęszczać będzie. Myśl to piękna, zrozumieli ją  
dokładnie 0 0 .  Karmelici i do dnia dzisiejszego wykonywają 
włożony na nich przez fundatora, a tak miły obowiązek.

*. *
*

W  roku 1605, Łukasz z Murzynowa Rudzowski i Anna 
z Golemskich, jego żona, właściciele dóbr Obory, nie mając 
potomstwa, któreby w prostej linii oddziedziczyło posiadany 
przez nich majątek, poszli za natchnieniem nieba, a kierowani 
duchem pobożności, we wsi swojej dziedzicznej Obory, w Dye- 
cezyi Płockiej położonej, na górze Grodzisko zwanej, lasami 
jakby wieńcem Otoczonej, wystawili klasztor i Kościół drewniak 
ny i służbę Bożą w nim przez wieczne czasy odprawiać się ma
jącą, powierzyli 0 0 .  Karmelitom, z Bydgoszczy przez siebie 
sprowadzonym, którym na uposażenie Kościoła wieś Obory za
pisali.

Kościół ten jak i klasztor w roku 1617 przez pożar został 
zniszczony.

W  następnym 1618 roku, wystawiono na ubocznej górze 
Kapliczkę i kilka celek gdzie tymczasowo mieścili się zakonni
cy odprawiając w skromniutkiej kapliczce Msze święte i na
bożeństwa.

W  sto dwadzieścia trzy lata później, to jest w roku 1741, 
założono dopiero, kamień węgielny na dziś istniejący Kościół, 
ozdobiony przepyszną wieżą, i na dwu piętrowy gmach klasztor
ny, co wszystko w dniu 7 Maja 1753 roku szczęśliwie ukończo- 
nem zostało.

Kościół w Oborach posiada skarb nieoszacowany, to jest 
cudowną statuę Matki Boskiej Bolesnej w wielkim Ołtarzu 
umieszczoną.

* *
*

Również w roku 1605, Andrzej Rogala, właściciel miasteczka 
Wąsosza, w Dyecezyi Augustowskiej położonego, poświęcił
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znaczne fundusze na wybudowanie w Wąsoszu klasztoru i Ko
ścioła, w którym służbę Bożą 0 0 .  Karmelitom powierzył.

* *
*

W roku 1612, wzniesiony został klasztor i Kościół 0 0 .  Kar
melitów w mieśeie Kcyni, Dyecezyi Gnieźnieńskiej.

W  tym Kościele znajduje się Chrystus ukrzyżowany, łaska
mi słynący, do którego lud okoliczny, a nawet z dalszych stron 
przybywający, wielkie ma nabożeństwo. I nic zawodzi go ta 
piękna wiara w moc modłów przed wizerunkiem Zbawcy świa
ta do nieba zanoszonych, bo są rozliczne przykłady, dowodami 
wsparte, wielkich, a nadprzyrodzonych dobrodziejstw, jakie 
otrzymywali nieszczęśliwi, cierpiący lub niebespiecznie chorzy, 
od Boga, gdy się szczerze w swych potrzebach do Niego odwołali.

• *

W  roku 1623 w mieście Kłodawie, Archidyecezyi Warsza
wskiej, wystawiony został Kościół z klasztorem, staraniem 0 0 . 
Karmelitów, przez Franciszka Krzykowskiego erygowany.

: ^ * 'f
*

W  roku 1626 wzniesiony został Kościół i Klasztor 0 0 .  Kar
melitów we wsi Markowicach na Kujawach, do Dyecezyi Gnie
źnieńskiej należącej.

W  tym Kościele słynie cudami statua Najświętszej Maryi 
Panny, zlewająca rozliczne łaski na uciekających się z żywą 
wiarą i ufnością pod Jej macierzyńską opiekę, i lud Kujawski, 
nie jednokrotnie dobrodziejstwami nieba obdarowany, uznaje 
Ją  za swą cudowną patronkę, a wielu pobożnych z najodleglej
szych okolic przybywa pomodlić się serdecznie przed tvm wi
zerunkiem Niepokalanej Dziewicy, której wstawienie się do 
Ojca Przedwiecznego, posiada taką moc wszechwładną, a tak 
pełną dobroczynności.

* *
*

Skreślimy teraz pobieżnie dzieje Kościoła i klasztoru 0 0 .  
Karmelitów na Lesznie, i
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l  X. Fabian Daruch, Przeor Zakonu we wsi Lipiu i X. Eli
zeusz Niewiński, Prokurator klasztoru w Biały, rozwinąwszy 
usilne starania, otrzymali w dniu 20 Czerwca 1641 roku, od 

' Marcina Swiczyńskiego, Sekretarza Królewskiego i Yice Insty- 
gatora W . X. Litewskiego, domek na Przedmieściu Warsza- 
wskiem, dziś ulica Długa., W  domku tym założyli, klaszto- 

^ rek i kaplic/kę dla 0 0 .  Karmelitów, którzy posiadali go z ro
to zmaitemi kolejami i przeciwnościami losu aż do roku 1682.

W  tym czasie, Marcin Charsiewicz, prowincyał Zakonów 
•• Karmelickich w Polsce, sprzedał wspomnioną possessyę, a w to 
I® miejsce zakupił w miasteczku Leszno, dziś ulica tego nazwiska, 
it folwark od obywatela Pejkera, na którym spiesznie urządził 
nj kaplicę i wyjednał od Stefana Wierzbowskiego, Biskupa Po
ili znańskiego, zezwolenie odbywania w niej nabożeństwa.

W  końcu roku 1682, Bogusław Leszczyński, Opat Czerwiń
ski, współdziedzic miasteczka Leszno, swojem i brata swego, 

sj Bafała, imieniem, rzeczoną sprzedaż i kupno folwarku od Pej- 
H kera zatwierdził i na wprowadzenie do niego zakonu 0 0 .  Kar

melitów zezwolił.
Myśl założenia tego zakonu, początkowo przy ulicy Dłu

giej, a później w miasteczku Leszno, zupełnie zatwierdzili, a 
[u następnie przywilejami opatrzyli Królowie Polscy, to jest: Jan 
ij Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan Sobieski i Au

gust II Sas, który był szczególniejszym tego Zakonu protekto- 
m rem. Pierwsza Msza święta i religijne Nabożeństwo w tej no
ro wej świątyni odprawione byty dnia 8 Września 1682 roku, 
jt w dniu uroczystym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a to 
jjjj przed Jej obrazem łaskami słynącym, który po dziś dzień się 
j znajduje, i który właśnie podał myśl wystawienia klasztoru i
■ świątyni pod nazwaniem Matki Boskiej Narodzenia.

Cała fundacya obecnie istniejąca, uskutecznioną została 
a głównie staraniem i zabiegami zakonników, a w części ze 

składek dobrowolnych. Po jej ukończeniu była konsekrowa
ną przez Kamilla Paulucci, Arcybiskupa Nikońskiego, ówcze
snego Nuncyusza Papiezkiego, w drugą Niedzielę po W ielkiej 

g Nocy, dnia 22 Kwietnia 1732 roku.
Klasztor ten z Kościołem, przy nader szczupłych fundu-

11
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szach, przebywał różne koleje losu, które tu wyszczególniać nie 
widzimy potrzeby.

Niepodobna przemilczeć o prześlicznej zewnętrznej struk
turze tego Kościoła, nie jest on wielki, ale wzniesiony z wielką • 
znajomością sztuki budowniczej i tak gustownie, że cudzoziem
cy zwiedzający ten Kościół podziwiają jego strukturę. Wiel
ki ołtarz i cztery boczne są wystawione bardzo k osztownie, 
massiw murowane, mozajkowane starannie i z wielkim gustem. 
Figury snycerską robotą wypracowane są artystycznie, również 
odznaczają się pięknem wykonaniem płaskorzeźby na ambonie 
i stallach.

W  wielkim Ołtarzu znajduje się kosztowny obraz Naj
świętszej Maryi Panny łaskami słynący, na co dowody znaj
dują się w aktach klasztornych. W cyboryum jest główka 
Chrystusa miłosiernego w małym formacie na miedzi, pędzla 
Correggia. Podług zdania znakomitych tutejszych artystów, 
główka Chrystusa jest przecudownie odrobiona i śmiało do ar
cydzieł sztuki malarskiej policzoną być może.

W  czterech bocznych ołtarzach są w wielkich rozmiarach 
obrazy: Sw. Józefa, Sw. Eliasza, Sw. Alberta i Sw. Maryi Ma
gdaleny de Pazis, pędzla Czechowicza.

W  roku 1859, kosztem bogobojnej i pobożnej osoby, wy
stawioną została przed frontonem Kościoła, statua Najświętszej 
Maryi Panny Skaplerznej, którą Kościół pięknie przyozdobiony 
został.

Wspomnieliśmy, że w tym Kościele od blisko dwóch wieków 
znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny łaskami słynący, 
do którego zawsze ,w różnych potrzebach, lud pobożny się ucie
ka, żebrze pomocy i nigdy nie odchodzi bez pocieszenia, za
wsze ulgi w swych cierpieniach doznaje. Ale aby uzyskać po* 
moc niebios w cierpieniach, w których pomoc ziemska jest już 
niedostateczną; aby doznać na samym sobie Najwyższych łask 
Stwórcy, Ojca i Dobroczyńcy naszego, powinniśmy wznosić do 
Niego błagalne prośby z wiarą tak żywą, tak wzniosłą, tak nie
ograniczoną, że za jej wpływem góry przenosić można, jak to 
powiedział nasz Boski prawodawca. Bo bez takiej żywej wia
ry, bez próśb gorących, w wynurzeniu których serce działać 1
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powinno, nie możemy spodziewać się spełnienia żądań naszych. 
Kto więc błaga Boga usty nie sercem, kto się modli zewnętrz- 

l[i  nie, gdy myśl jego do ziemi przykuta,'przepływa po ziemskich 
obszarach, za znikomemi dobrami goni; czyjej piersi nie zajął 
ogień miłości Boskiej, a serca nie przeniknęła ufność nieogra
niczona, ten jako kusiciel Boga, musi odejść bez pociechy 

z przed świętego wizerunku, u stóp którego z roztargnieniem, 
bez przekonania, bez siły moralnej, zimne swe prośby składał, 
a zkąd wielu'innych, żywo wierzących, otrzymało cudowną u l
gę, i odeszło ze skarbem łask niebieskich.

Niech więc odtąd serce, uczucie, myśl i rozum utoną w mo 
dłach naszych, niech cała istność nasza przy modlitwie z ziemi 
do jiiebios się przeniesie, a Bóg dobry, miłosierny, sprawie
dliwy, tę czystą, wzniosłą, świętą modlitwę wysłucha, spełni 

¥  żądania nasze, umorzy troski i cierpienia, jakie świat nam 
w "narzuca, i w jakich od kolebki do grobu życie przepłyWaćmusi. 
01 * . ' » ;

W  roku 1717, Jan Rętwiński, dziedzic wsi Trutowa, 
w Dyecezyi Płockiej położonej, erygował Kościół z klasztorem 

iii dla 0 0 .  Karmelitów.
*

.? W e wsi Gutowskiej woli, w Dyecezyi Podlaskiej, znajduje
się klasztor i kościół 0 0 .  Karmelitów wystawiony przez panów 
Krasińskich. W Kościele tym mieści się obraz Najświętszej 
Maryi Panny cudami słynącej, 

iekł) * **
Nadto jeszcze powstałó po rozmaitych miejscach wiele in 

nych klasztorów 0 0 .  Karmelitów, a mianowicie: w Lublinie, 
!>» Chwalnie, Kamieńcu, K rupiu, Łucku, Słobodzie, W ilnie, Za- 

świeżu, Bochoszowcach, Pilśnie, Rozdole, Sąsiadowicach i 
*1* w wielu innych wsiach, miasteczkach i miastach, 
ii** Oprócz tych klasztorów zakonników dawnej i ściślejszej

obserwancyi, za panowania Zygmunta III, Króla Polskiego, od 
roku 1610 zaczęto budować klasztory 0 0 .  Karmelitów bosych, 

*.* czyli Reformatów, które stanęły w następujących mianowicie 
miejscach: w Krakowie, w Czarny pod Krakowem, w W ar- 

® szawie, w Lublinie, w Poznaniu, w Zakrzewiu, w Berdyczowie,
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w Grodnie, w Głęboczu, w K o ln ie , w W ilnie i w wielu in
nych miejscach.

W roku 1728, Prowincya Polska dawnej i ściślejszej obser
wancyi, bullą Papieża Benedykta XIII z dnia 26 Stycznia t. r. 
rozdzieloną została na dwie prowincye, to jest: Wielko-polskąi 
Mato-polską.

Do prowincyi Wielko polskiej, która z powodu trzech cu
downych Przenajświętszych Hostyi, w Kościele Karmelitów 
w Poznaniu znajdujących się, nazwanie Najświętszego Sakra
mentu otrzymała, a w której Kościół Poznański za matkę in
nych Kościołów 0 0 .  Karmelitów jest uważany, wprowadzono 
zakonników ściślejszej obserwancyi, którzy się aż do naszych 
czasów przy tym Kościele utrzymywali.

Prowincya 0 0 .  Karmelitów ściślejszej obserwancyi skła
da się teraz w kraju naszym z óśmiu klasztorów, które 
się znajdują w następujących miejscach: w Warszawie, 
w Płońsku, w Lipiu, w Kłodawie, w Trutowie, w Gutowskiej 
woli, w Oborach i w Wąsoszu: pięć zaś resztującycb klasztorów, 
to jest: w Poznaniu, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Kcyni, i 
Markowicach, jako po rozdziale ostatecznym Polski do Kró
lestwa Pruskiego odpadłych, w skutku  rozporządzenia Władzy 
tamtejszej w roku 1831 uległy supressyi.

* *
*

Oto jest obraz zakonu Karmelitów, przedstawiony we wszy
stkich jego przejściach, począwszy od chwili założenia w roku 
926 przed Narodzeniem Chrystusa, aż do dzisiejszych czasów. 
W  obrazie tym spostrzegamy rozliczne wypadki i koleje, jakie 
przechodzić musiał, tysiączne prześladowania, uciski, męczeń
stwa i mordy nad zakonnikami spełniane, a nawet prześladowa
nia chrześcian zaprzeczających starożytności pochodzenia i za
szczytnej nazwy, jaką członkowie tego zgromadzenia sąozdobie- 
ni. A jednak wszystkie te przeciwności losu, których daleko 
mniejsza ilość wiele innych instytucyi wygładziłaby ze świa
ta, a może i zatarłaby w pamięci ludzkiej, zakon Karmelitów 
pokonał wytrwałością swoją i pełną wiarą w ciągłą, troskli
wą nad sobą opiekę Najświętszej Bogarodzicy, wyszedł świetnie 
ze wszystkich walk i w swej pierwotnej zasadzie dotrwał do
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naszych czasów, w niczem nie zmieniony, co do ducha, chód 
uległ zmianom zewnętrznym, powierzchownym.

Widzieliśmy tego zakonu początek sięgający jeszcze czasów 
zamierzchłych; widzieliśmy ciągły jego postęp i rozwój mimo 
tam silnemi i umiejętnemi rękami usypywanych; widzieliśmy 
wreszcie nieprzeliczone cuda, z których tylko matą cząsteczkę 
przedstawiliśmy i nakoniec widzimy to co jest w dowodach do
tykalnych, że choć padają klasztory Karmelitów w jednych 
miejscach, to wszakże w drugich żyją i rozwijają się coraz 
wznioślej i widocznej.

Rzym, pan świata, upadł przez wielkość swoją; otóż o wiele 
łatwiej upaść może bezsilna instytucya, zależna od woli ludz
kiej, zwłaszcza instytucya, którą ścigała zawzięcie, prześlado
wała okrutnie, nieprzycbylność możnych świata tego panów.

A jednak ostała się i żyje i żyć będzie.
Cóż więc ją  zasłaniało przed burzami tak często i tak gro

źnie nad jej czołem rozciągającemi się? Co wzmacniało jej 
fundamenta tylokrotnie podkopywane? Co wreszcie dopomo
gło jej do wyjścia bez skazy, bez szwanku w tylolicznych wal
kach, o opinie, o wyznania, o zasady, a nawet o potwarze?

Sądzimy, że dla każdego czytelnika, który z rozwagą to pi
semko odczytał, odpowiedź na te pytania jest zbyteczną, oni 
ją  sobie sami dadzą, bo ją  z historyi wyczerpnęli.

Ale dla tych, którzy czytali bez uwagi lub z unudzeniem, 
dla tych, którzy mają nieszczęście uważać się za wyższych przez 
rozum, od skromnych zakonników, co się poważyli chcied 
karmić ich wyniosłe umysły cudownemi zdarzeniami, w jakie 
nie wierzą i co na zgorszenie innych objawiają, odpowiedzieć 
musimy, a w tej odpowiedzi musimy zamieścić siłę nadprzy
rodzoną i raz jeszcze odwołać się do cudów, to jest: »że wszy
stko to, co się stało i co istnienie, jest to opieka Najświętszej 
Maryi Panny, bezprzestannie nad braćmi swemi czuwająca i 
zasłaniająca swą niebieską potęgą zakon Karmelitów.«

Nakoniec widzieliśmy życia wielu mężów, którzy zasłużyli 
na cześć przez doskonałość w cnotach u  spółczesnych, a na u . 
święcenie w potomności; że ich życie przyniosło spółeczeństwa 
pożytki, tego dowodzić nie potrzebujemy, bo wszyscy z ich
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prac odnosimy duchowe korzyści. Otóż kończąc niniejszy 
opis nie dodamy już nic więcej jak tylko najpokorniejszą 
prośbę, którą zanosimy do Królowej Nieba, aby nigdy nie wy
puszczała z swej macierzyńskiej opieki tej starożytnej insty- 
tucyi Jej wyłącznie czci poświęconej i aby dozwalała Swym 
braciom Karmelitom naśladować ściśle cnoty wszystkich swo
ich poprzedników, którzy już teraz w przybytku wybranych 
Pańskich wiecznej używają szczęśliwości, na którą my jeszcze 
pracować musiemy i daj Boże W ielki aby ta praca nie była 
bezowocną, aby się Tobie podobała, a tem samem, aby nam 
utorowała pewną drogę tam, gdzie Ty przedwiecznie i wieku- 
iście przebywasz.

Honiec wiadomości historycznej o zakonie
OOi Itarm elitów.



O SKAPLERZU

NAJŚWIĘTSZEJ MATKI BOSKIEJ.
Siódmy wiek upływa od tej błogosławionej chwili, W której 

nieograniczone miłosierdzie Boga, nie ustając w zlewaniu łask 
na ludy, słowem prawdy przez Jego Jednorodzonego Syna, Je
zusa Chrystusa oświeconych i uszlachetnionych, zesłało nową, 
cudowną łaskę, przez którą otwartą została dla nas droga do 
życia pobożnego, świątobliwego i pełnego nadziei zbawienia.

Bóg rozmaitemi drogami objawia Swoje prawa i Swą świętą 
wolę. Jego ojcowska miłość jest tak wielką, tak potężną, a 
dobroć i' łaskawość dla niewdzięcznych nawet dzieci tak nie
zmierzoną, że pozwala przez cuda uzmysłowić Swoją bezprze- 
stanną troskliwość, Swoją litościwą opiekę i starania o nasze 
wiekuiste życie, z taką obojętnością w zajęciach światowych, 
w zabiegach materjalnych, zaniedbywane, zapominane, a nawet 
odrzucane przez ludzi, których chrzest święty obmył z grzechu 
pierworodnego i wprowadził do zgromadzenia wybranych, naj
szlachetniejszych istot na tej ziemi.

Do tych uzmysłowionych dowodów miłosierdzia Boskiego 
należy Skaplerz święty, jako symbol opieki nad nami Naj
świętszej Matki Boga-człowieka, dany w objawieniu świętemu 
Szymonowi.

O Skaplerzu świętym wiele już pisano, lecz ponieważ dzieł
ko to wyłącznie jest poświęcone członkom Bractwa Skaplerza 
przeto krótką o nim wiadomość podajemy.

W  roku 1164 urodził się w zamku Hestford, w hrabstwie 
Kent, w Anglii, ze znakomitego domu baronów, błogosławiony
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Szymon Stok, który od najmłodszych lat swego życia, odzna
czał się wielką pobożnością.

Wysokie jego urodzenie i zamożność rodziców, obok wro
dzonych zdolności i pięknych przymiotów, jakiemi Szymon był 
uposażony, otwierały mu drogę do osiągnięcia dostojeństw i 
wszelkich dóbr światowych. Ale skromne i tylko Bogu oddane 
Serce Szymona, niczego innego na tej ziemi nie zapragnęło, jak 
ćwiczeń pobożnych i możności wznoszenia gorących modłów do 
Pana nad Pany. To też zaledwie doszedł lat dwunastu, usunął 
się od świata, schronił się na puszczę, gdzie w starym, spró
chniałym dębie, obrał dla siebie przytułek, urządził kapliczkę, 
w której ołtarz ozdobił krucyfiksem, obrazem Maryi i psałte
rzem Dawida. '

W  tem sairtotnem schronieniu błogosławiony młodzieniec 
naśladował życie ostr.e dawnych świętych pustelników; żywił 
się korzonkami i ziołami, a wodą płynącą ze skały gasił pra
gnienie.

Przeszło trzydzieści lat Szymon przepędził w tej pustyni, 
gdy wędrownicy wracający z ziemi świętej,-  przywieźli ż sobą 
z Egyptu kilku zakonników z góry Karmelu.

Błogosławiony Szymon od samego dzieciństwa oddawał naj- • 
głębszą cześć Najświętszej Maryi Pannie, to też gdy się przeko* 
nał o wielkiej pobożności Karmelitów dla Matki Boga, wzru
szony ich wzniosłem i użytecznem dla ludzkości powołaniem, 
wstąpił w poczet tych nowych zakonników, i wykonał śluby 
zakonne; poczem pojechał na Wschód.

Po sześciu latach pobytu w Palestynie, wrócił do Europy i 
otrzymał godność Jenerała swego zakonu, który pod Jego 
zwierzchnictwem nadzwyczaj rozszerzył się na Zachodzie.

Jak powiedzieliśmy, święty ten pustelnik—zakonnik, pałał 
od dzieciństwa miłością czystą, żywą i wzniosłą ku Maryi. 
Pewnego dnia, w czasie żarliwej i pełnej świętego wzruszenia 
modlitwy, do Królowej Nieba zanoszonej, gorącemi łzami o- 
blanej, w której błagał o łaski dla swego zakonu, objawiła mu 
się Najświętsza Panna, otoczona mnóstwem duchów niebieskich, 
w całym blasku Swej nadziemskiej, świętej powagi, opromie
niona jasnością, niby wieńcem okalającym Jej Przenajświętsze
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czoło. W  lewem ręku trzymała Skaplerz (*) a prawą błogosła
wiąc zachwyconego tem niepojętem widzeniem Szymona, po
wiedziała głosem tak miłym, harmonijnym i dzwięcznym, o ja
kim ziemianie nie mogą mieć wyobrażenia:

»Przyjm ukochany synu ten święty Skaplerz, jako znamię 
mojego zakonu i godło bractwa, które się rozkrzewi po całej 
ziemi. Jest to dowód przywileju, jaki wyjednałam dla ciebie, 
dla dzieci Karmelu i dla tych wszystkich, którzy to znamię, 
z głęboką wiarą w Boga i w Jego dobroczynność, nosić będą. 
Przekaż najodleglejszym pokoleniom ten święty symbol, bo kto 
go nosić będzie, umrze pobożnie i uniknie ognia piekielnego. 
Skaplerz mój, jako znak przymierza, będzie zarazem znakiem 
zbawienia, puklerzem w kaidem niebespieczeństwie, a szcze
gólniej w niebespieczeństwie upadku duchowego; znamieniem 
miłości mojej, pokoju i wyłącznej opieki, jaką nad braćmi 
Skaplerza świętego do końca wieków rozciągać nie przestanę.«

Błogosławiony Szymon drzącemi z zachwycenia i wzruszenia 
rękami, przyjął ten wzniosły dar Królowej Nieba, z najgłębszą 
czcią, pokorą i wdzięcznością, że on, niegodny sługa Maryi, 
wybrany został na pośrednika łask Boskich, objawionych w tym 
nowym, wielkim cudzie.

Objawienie zniknęło, ale dar niebiański pozostał na ziemi 
aż do naszych czasów i znajduje się przechowywany jako świę
te relikwie, w skarbcu królewskim wClochester, w Anglii. (**)

(*) Skaplerz, je s t  to stowo pochodzące z łacińskiego i znaczy w dosło- 
wnem tłum aczeniu suknię przywdzianą na barki. Odkąd wszakże nabożeń
stwo o którćm mowa, przez Kościół zaprowadzone zostało, oznacza ono tyl
ko dwa małe kaw ałki materyi w ełnianej, które powinny być noszone, jeden 
na piersiach, drugi na krzyżu, jako znak szczególniejszego pośw ięcenia się 
na służbę Najświętszej Pannie.

(**) W Pamiętniku Religijno-Moralnym Seria 2, Tom 4, rok 19, Nr. 12, Mie
siąc Grudzień 1859 roku, karta 695, znajduje się następująca wiadomość 
o Skaplerzu św ięiym. „Czytelnikom  naszym, a mianowicie członkom 
Bractwa Skaplerznego, nie będzie obojętną wiadomość, gdzie się podział 
ów Skaplerz, który jak wiadomo święty Szymon Stock, Karmelita, około roku 
1251, od Najświętszej Maryi Panny otrzymał. Otóż relacya o tym przed
m iocie napisana, znajduje się w Archiwum Katolickiego Kościoła w Stral- 
sundzie; udzieloną ona została Karmelicie Efferz, niegdyś proboszczowi 
S tralsundu, przez pew nego brata zakonnego, Polaka i brzmi jak  następuje;

„W  roku 1785, duia 16 Maja, Jerzy Johnston, pełnomocny Minister handlu 
K r ó l a  Angielskiego w Polsce, uwiadomił naszego Ojca Jana od św. Fran-

12
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Miłość bliźniego, jaka gorzała w piersiach - Szymona i otrzy
mana z Niebios łaska, pobudziły go do nowych żarliwych mo
dłów o wyjednanie u Boga, za przyczyną Najświętszej Maryi 
Panny, duchowych przywilejów dla braci Skaplerza świętego.

Pierwsza wielka obietnica Bogarodzicy—dziewicy, udzielona 
wraz z Skaplerzem, była tylko cząstką łask o jakie błagać 
nieprzestawał błogosławiony Szymon.

Najświętsza Panna wysłuchała jego modły i błagania gorące 
i uczyniła mu w powtórnem, świętgm objawieniu, zdarzonem 
w kilka lat później, nową obietnicę, dotyczącą wyłącznie za
konników Karmelu i członków bractwa Skaplerza świętego.

W  tym celu natchnęła Papieża Jana XXII, który wydał dnia 
3 Marca 1322 roku bullę, której osnowa jasno przekony
wa, że Matka Boga-człowieka i na niego przez swe objawienie 
niebiańską łaskę zlała:

Bullę tę, powtarzającą słowa Bogarodzicy, w dosłownym od
pisie u mieszczamy:
ciszka, którem u bardzo sprzyjał, że widział, dotykał i z uszanowaniem na 
własne ramiona włożył, całkiem do swej postawy przypadający, Skaplerz, na 
pół trzecia łokcia długości w obudwóch częściach mający, lo je s t:  od stro
ny piersi i pleców, szerokości zaś trzy czwarte łokcia, z otworem u góry, 
aby przez głowę mógł być wygodnie wkładany na ramiona. Jest on czar* 
niawy, czyli szary, w czarność przechodzącej barwy, ze szczególnej tkaniny, 
jakiej dotąd żaden jeszcze z najzręczniejszych sukienników naśladować 
nie potrafił. Włosy zdają się być z w ielbłąda, lecz jak  się przekonano nie 
mają własności wspommonej sierści. Ten Skaplerz, jak świadczy historya, 
przyniesiony z nieba przez N ajświętszą Maryą Pannę dla św . Symona 
Stock, Jeneralnego Przeora całego zakonu Karmelitów W Burdegal, które 
to miasto nazywa się teraz Burgfort. Do tego m iasta, przed reformacyą 
wielkie bywały zbiegowiska ludu Rzymsko-Kaiolickiego dla uczczenia 
wspomnionego Skaplerza, ale po spełnieniu reformacyi został, on na roz- 
kaz Biskupa Kantuaryjskiego przeniesiony do Clochester na 50 mil Angiel- 
skich od Londynu od’ągłego. Tenże Skaplerz zachowujc się tam dotąd, 
między innemi starożytnościami, w Królewskim Skarbcu rzeczonego miasta, 
jako tćż dwie przez tego Szymona Stock napisane i drukowane księgi: 
„O  chrześciańskiój cierpliw ości44 Temu Skaplerzowi do dnia dzisiej
szego szczególna oddawana jes t cześć przez niektórych nawet reformowa
nych, a osobliwie Prezbiieryanów, ponieważ wierzą oni, że niewiasty cię* 
żarne łatwiej porodzić mogą, kiedy tą  szatą okryte zostaną. Tego użycia 
Skaplerza atoli niepozwala im więcój teraźniejszy Arcybiskup i żądającym 
tego prezbiteryanom zwykł odpowiadać: ,',Pogardzacie wszelkiemi reli* 
„kw iam i Kościoła Rzymsko-Katolickiego; dla czegóż tedy okazujecie cześć 
„tej szacie, wierząc jakoby przez je j dotknięcie wychodziła ztam tąd jakaś 
>,siła zbawcza dla położnic)'*



»Jan Biskup sługa stug Bożych! Wszystkim i w szczegól
ności każdemu wiernemu Chrystusowemu, zbawienie i apostol
skie błogosławieństwo!«

lmo »Na pokornej modlitwie objawiła mi się Najswiętsza Ma
rya Panna z góry Karmelu i w te odezwała się słowa:

»0 Janie, o Janie, Namiestniku najmilszego mojego Syna 
Ja cię wybawię i oswobodzę od twych przeciwników i uczynię 
Papieżem. _ Za mojem pośrednictwem, z mojej łaski otrzymasz 
tę godność, bo ją  wyprosiłam u Syna mojego dla ciebie. Ocze
kuję więc od ciebie, w dowód wdzięczności, przychylnego, ze 
szczodrobliwością połączonego potwierdzenia świętego zakonu, 
przez Eliasza i Elizeusza na górze Karmelu założonego.«

2do »Aby każdy po uczynionej professyi, gdy zachowa re
gułę od mego sługi, Alberta Patryar.chy przepisaną, a -przez 
sługę mego Innocentego potwierdzoną, który jako prawdziwy 
Syna mego Namiestnik na ziemi, powinien był przyjąć co w nie
bie syn mój postanowił i rozporządził; to jest, że kto przetrwa 
w świętem posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, albo kto wstąpi 
do świętego zakonu, ten będzie zbawionym. A inni gdy z po
bożności przyjmą suknię świętego zakonu, gdy wzajemnie na
zywać się będą braćmi i siostrami mego zakonu, darowane mieć 
będą trzecią część kary za ich grzechy, licząc od dnia w którym 
przyjmą znaki świętego zakonu. Czystość właściwą tak w sta
nie panieńskim, wdowim, lub też w małżeńskim niezmiennie 
zachowywać powinni, jak to Matka, Kościół święty, zaleca. 
Bracia i siostry przysięgli temu zakonowi, od kary i winy będą 
uwolnieni w dzień, w którym zejdą z tego świata, i sprawiedli
wości Boskiej w czyscu prędzej zadosyć uczynią.«

3tio »Ja matka miłosierdzia zstąpię w sobotę po ich zejściu, 
uwolnię tych których znajdę w czyscu i wprowadzę ich na górę 
świętą życia wiecznego. Bracia i siostry obowiązani są odpra
wiać pacierze kanoniczne, wedle przepisu i ustawy danej przez 
Alberta; ci zaś którzy nie mogą zastosować się do rzeczonego 
przepisu, mają posty zachować w dnie wymienione, przez Ko
ściół święty nakazane, wyjąwszy słuszną przeszkodę. W  środy 
i soboty mają się wstrzymywać od mięsnych pokarmów, wyją
wszy dzień Narodzenia Syna mojego.®
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»PocZem owo widzenie zniknęło. -
4to »Ten więc święty odpust w całej swej mocy zatwierdzam

na zien.i, jak go w Niebie łaskawie udzielił Jezus Chrystus, dla
zasług swej Najświętszej Matki-Dziewicy. Przykazujemy więc 
wszystkim, aby się nikt nie ważył niniejszego naszego odpustu 
i  postanowienia świętokradzko zniewazać, albo uporczywie 
przeciwko niemu powstawać. A jeśliby kto pokusił się przeci
wnie postąpić, niechaj wie, że ściągnie na siebie gniew Boga 
Wszechmogącego i błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła.

»Dan w Awenionie dnia 3 Marca a papieztwa naszego 6 roku.«
Sobotni przywilej i bulla dopiero przytoczona, zatwierdzone 

zostaty dekretem Papieża, Pawła V, .roku 1613.
To podwójne objawienie się Najświętszej Panny świętemu 

Szymonowi, stwierdzone-niezaprzeczonym, dotykalnym dowo
dem, otrzymanym w Skaplerzu świętym i następne objawienie 
się Papieżowi, Janowi XXII, potwierdzone jego bullą, którą 
nadał przywileje świętemu zakonowi Karmelickiemu i bractwu 
Skaplerza świętego, wydało błogosławione na ziemi owoce, bo 
najznakomitsze osoby: potężni monarchowie, papieże, kardy
nałowie, biskupi, wielcy hetmani i dygnitarze państw, oprócz 
niezliczonych tłumów wszelkiego stanu i powołania ludzi, do 
bractwa Skaplerza świętego wpisywali się i gorliwie wypełniali 
przywiązane do tego obowiązki. Ich gorliwość w wierze i 
wiara w uzmysłowione dowody łaski Boga przekonywają, że 
wielką łaską Stwórcy byli obdarowani.

A jednak pomimo tak widocznego cudu, pomimo dobro
dziejstw przez wiernych za pośrednictwem tegoż cudu pozy
skanych, pomimo następnych cudów z noszenia Skaplerza świę* 
tego doznawanych, niedowiarstwo, nie wielu wprawdzie, za co 
Bogu dziękować nie przestajemy, stara się poddać w wątpliwość, 
że Skaplerz święty ofiarowany został przez Najświętszą Boga
rodzicę w objawieniu, i że to objawienie było w rzeczywistości.

Ale te ich sofistyczne rozumowania, surowej, duchownej 
krytyki, opartej na wierze krwią Przenajświętszą Chrystusa 
przed dziewiętnasto wiekami potwierdzonej i w sercach pra
wych chrześcian ugruntowanej, nigdy wytrzymać nie zdołają.

W  przebiegu tylu wieków niezliczone cuda za pośredni.



87

ctwem męczenników świętych i ludzi błogosławionych, Bóg 
czynić dozwalał na ziemi, aby za ich pomocą Kościół Syna JegO 
pomnażał coraz więcej wyznawców, odznaczających się n ie  
czczą nazwą chrześcian, ale cnotami i dobremi uczynkami, 
jakie wypełniać święta wiara nasza nakazuje.. Jeżeli więc Bóg 
pozwolit świątobliwie żyjącym ludziom, którzy żądze ciała 
zwalczać musieli i jako cieleśni upadkowi podlegać mogli, 
tworzyć cuda, dla czegożby nie miał pozwolić Matce swego 
Jednorodzonego Syna pośredniczyć w objawieniu Swej łaski, 
kiedy ta łaska z Jego nieograniczonem miłosierdziem ścisłe 
złączona, stanowi nowy dowód litości i pobłażania ułomno
ściom ludzkim?

Dzieje starego i nowego testamentu dają przykłady, dowoda
mi wsparte, o zdarzających się objawieniach, a każde objawie
nie jest cudem. Aniołowie objawiali się prorokom i wieszczym 
napełniali ich duchem; wieki następne wykazały nieomylność 
przepowiedni proroków, które wszystkie ziściły się w najdro
bniejszych nawet szczegółach. W  nowym testamencie Archa
nioł Gabryel objawił- się Najświętszej Pannie zwiastując Jej 
tajemnicę Wcielenia, Anioł nakazał świętemu Józefowi, aby 
się udał do Egyptu i Anioł ukazał się świętemu Piotrowi, któ
rego z więzienia uwolnił. Są to objawienia wszystko cudowne, 
my w nie wierzymy i wierzyć musimy, bo bez tej wiary nie 
byłoby religii Chrystusa. Religia zaś ta żyje w całej swej 
świetności, pod jej świętym sztandarem miliony ludów w naj
odleglejszych zakątkach ziemi wielbi Boga; missyonarze, świętą 
gorliwością rozkrzewiania wiary uniesieni, w pośrod hord 
dzikich, oddychających tylko krwią i mordem, niosą słowa 
miłości i jednają coraz nowych zwolenników dla Krzyża świę
tego. Na trupie jednego zamordowanego dla chwały Boga 
męczennika, wznosi się tysiące piersi, tysiące głosów namaszczo
nych na sługi prawdziwego Boga, w Trójcy świętej Jedynego, 
i tam, gdzie przed chwilą dzika nienawiść się gnieździła, krew 
męczeńska zwiastowała miłość i pokój i nieugięte czoła kornie 
pochyliła ku czci Boga chrześcian.

Przejrzyjcie dzieje chrystianizmu, przypatrzcie się bez u -  
przedzenia początkom, rozkrzewianiu się i wzrostowi tej reli-
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ze jej rozkwit na ziemi jest cudem, w który każdy, choćby nie 
chciał, wierzyć musi, bo cud ten przyznaje nawet spółeczność 
chrystianizmowi nieprzyjazna.

Dwunastu prostych ludzi, rybaków, bez znaczenia świato
wego, bez wyższego uksztąłcenia umysłowego, bez bogactw, 
bo wszyscy byli ubodzy; bez sity ziemskiej, jednem tylko sło
wem prawdy, jedyną tylko ducha Boskiego potęgą, przekształ
ca świat cały, obala ołtarze pogańskie, i na gruzach świata da
wnego, dzikiego, zmysłowego, na ruinach bałwanów pogań
skich greckich i rzymskich, wznosi Krzyż święty—znak zba
wienia.

Następcy apostołów i pierwszych rozkrzewicieli wiary Chry
stusa, rozlewają się jak potoki po całym świecie, z jednym 
orężem, ze słowem prawdy i miłości, i tem potężnem słowem 
nawracają na religię chrześciańską odwiecznych wyznawców 
Bramy, czcicieli słońca, ognia, żywiołów, i religie zmysłowe 
przekształcają cudownym sposobem na religię jedyną, praw
dziwą, czysto duchową—chrześciańską.

Bóg powiedział: »Będzie tylko jeden Pasterz i jedna ow
czarnia.«

Spojrzyjmy na wzrost religii chrześciańskiej, a niezawodnie 
przyznamy, że słowa Boskie w dowodach dotykalnych żyją i 
zamierzony cel osiągają, bo rok rocznie wzrasta liczba nawró
conych z rozmaitych innych religii, rok rocznie światło Ewan
gelii świętej rozlewa swe święte dary na ludy zamieszkujące 
najodleglejsze i prawie niedostępne zakątki ziemi.

Otóż to pełne sity i życia słowo prawdy, miłości i pokoju, 
cuda stworzyło, cud ten jest objawiony, dotykalny, samo nie
dowiarstwo przed nim milknąć musi. Jeżeli więc nawet zmy
sły nasze cuda spostrzegają i pojmują; jeżeli, jak to stwierdzają 
przykłady treściwie tu przywiedzione, miliony dzikich umy
słów w cuda te uwierzyły, dla czegóż więc my, wzrośli na ło
nie religii chrześciańskiej, przez nią szlachetnie wypielęgno
wani i ukształceni, nie mielibyśmy wierzyć w nowy cud obja
wienia się Najświętszej Maryi Panny i w Jej macierzyńską nad 
nami opiekę, przez którą ofiarowała nam, na znak łaski i przy
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mierzą, Skaplerz święty, i przywiązała do niego, dla tych co go 
noszą i wypełniają przepisane obowiązki, szczególniejsze przy
wileje duchowe?

W szelkie cuda przechodzą nasze pojęcie. Otóż więc to, 
czego pojąć nie możemy, żywą wiarą zastąpić należy, bo wiara 
nas uszlachetnia, wiara daje nam szczęscie najwyższe—żywot 
wieczny, wiara wreszcie zbliża nas do Boga, od którego zmy
sły i namiętności ciągle nas oddalają.

W iarą tylko, tym puklerzem nieprzebitym, zwalczyć mo
żemy żądze ciała i wyjść z tej najtrudniejszej walki okryci 
chwałą, ozdobieni palmą błogosławionych, opromienieni świa
tłem niebieskiem, duchowem, które oświeca drogę do życia 
wiecznego.

Aby więc nigdy niezapomnieć o najgłębszej czci, jaką Bogu 
jesteśmy winni, aby nigdy nie popaść w grzech śmiertelny, a 
w razie upadku aby z niego powstać, Bóg miłosierny dozwolił 
Matce Swego Jednorodzonego Syna, powierzyć na ręce czyste
go • sercem i duszą pustelnika—zakonnika, świętego Szymona, 
godło opieki nad nami Bogarodzicy Skaplerz święty.

Tyle łask, ile odebraliśmy i ciągle odbieramy od Stwórcy 
Wszechświata; tyle dowodów Jego bezprzestannej o dobro na
sze troskliwości i litości nad ułomnościami naszemi, ile codzien
nie z własnego życia czerpiemy, powinny być źródłem cnót, 
miłości Boga i bliźnich, i dobrych uczynków. Ale w wirze 
światowych zajęć jakże często zapominamy cośmy winni Bogu, 
jakże często obłąkani występnemi żądzami ciała, giniemy 
w roskoszach zakazanych, w rospuście i pohańbieniu godności 
istot przez chrzest święty uszlachetnionych; jakże często w tych 
upadkach gubiemy dusze nasze i plamiemy wielkość jej powo
łania! Jakże często brudne namiętności oszpecają serca nasze 
i zaszczepiają w nich trąd zepsucia, spodlenia, zezwierzęcenia, 
a tem samem zagłady wiekuistej!

A Bóg z wysokości niebios patrzy na czyny nasze i widzi 
każde zboczenie z drogi cnoty, każde zmazanie się grzechem 
śmiertelnym, każdy występek przeciw prawom Jego lub pra
wom ludzkim, które ścisła Jego i święta sprawiedliwość karać 
nakazuje.
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A Matka miłosierdzia, przez macierzyńską litość nad dzieć
mi jednego Kościoła, Jej Boskiemu Synowi poświęconego, 
dziećmi które kocha, choć tak często i tak ciężko upadają, 
wzruszona błaganiami świętego zakonnika, wyjednywa u Ojca 
Przedwiecznego łaskę, którą w uzmysłowionym dowodzie, 
W Skaplerzu świętym^ udziela wiernym w Chrystusie, aby to 
godło jej miłości i przymierza uprzytomniało każdemu obe
cność Boga, przypominało mu ciągle i zawsze właściwe obo
wiązki i chroniło go od złego.

Otóż sam cud i cel cudu wyjaśniony.
Pytamy więc raz jeszcze:' dla czegóż w ten cud, który jest 

dotykalnem znamieniem nieograniczonego miłosierdzia Boga
i wzniosłej nad nami opieki Przenajświętszej Maryi Panny, 
wierzyć nie mamy?

Mógłby jeszcze który z niedowiarków zarzucić, że Bóg dla 
zlania swej najwyższej i najdroższej łaski na ludzi, nie potrze
bował dawać znaku w dwóch kawałkach materyi wełnianej, a 
Królowa Nieba niepotrzebuje, aby Jej tym sposobem składać 
dowody czci, uszanowania i poLożności, gdy się Skaplerz po
święcony ciągle na piersiach i krzyżu nosić będzie.

Zarzut ten, tak swą powierzchowną gruntownością w oczy 
uderzający, gdy troskliwie zbadanym,, rozebranym i rozsądzo
nym zostanie, udowodni tylko słabość naszego pojmowania 
rzeczy duchowych, kiedy nie umiało nawet właściwie ocenić 
pozyskanego dobrodziejstwa, bo udzielenie Skaplerza świętego 
zmyslowie przekonywa o miłosierdziu Boga nad nami i o czu
waniu Najświętszej Maryi Panny nad życiem naszem i nad zba
wieniem dusż naszych.

Ołtarze czci Boga poświęcone, wonne kwiaty, jarzące świa
tła, dym z kadzielnic i wszystkie powierzchowne oznaki naszej 
miłości i wdzięczności dla Stwórcy i Dobroczyńcy naszego, nie 
dodają bynajmniej blasku Jego wielkości, chociaż są Mu miłe 
zapewne. Milsze mu jest wszakże skromne, pokorne, czyste i 
niewinne serce człowieka.

Lecz jakże mało jest serc takich na świecie? Jakże mało 
jest dusz takich, któreby umiały oderwać się od ziemi 
wtedy gdy ich zmysły świat ogarnia i wznieść się 'myślą do



Boga na skrzydłach gorącej, pełnej wiary i namaszczenia 
modlitwy!

Otóż dla ludzi, jako zbyt słabych, zbyt ułomnych, zewnę
trzne, na zmysły działające formy, są potrzebne, aby im przy
pominały bez przestań nie obecność Boga wszędzie i na każdem 
miejscu, a tem samem, aby ich odwodziły od grzechu, a skła
niały do pełnienia dobrych uczynków; bo ta pewność, że Bóg 
jest wszędzie, że wszystko widzi, że przenika każdą myśl naszą, 
'wtajemnicza się we wszystkie skrytości serc naszych, od wielu, 
bardzo wielu zdrożności nas chroni, przed upadkiem i zgubą 
nas zabespiecza.

A jednak pomimo tego, że wiemy o obecności Boga wszędzie
i na każdem miejscu, dla czego tak często o tej wielkiej i tak 
dla dobra naszego potrzebrfej prawdzie zapominamy? Dla czego 
częstokroć się zdarza, że o niej dotąd sobie nie przypomniemy, 
dopóki jaki wzniosły przedmiot, czci Boskiej poświęcony, zmy
słów naszych nie uderzy?

Otóż widziemy jak są potrzebne uzmysłowione dowody o 
istności .Boga, i tę potrzebę Bóg uznał, potwierdził, dozwo
liwszy, aby obrzędy Kościelne w formach zewnętrznych się od
bywały; aby na cześć Jego, znak zbawienia—Krzyż święty, 
symbol wiary naszej, wszędzie, gdzie tylko przedarło się świa
tło prawd ewangelicznych, był przedstawiany i wznoszony dla 
uprzytomnienia ludziom bytności Boga. Ztąd to spostrzega
my tyle obrazów, tyle statuy, tyle wizerunków świętych, zdolną 
artystów ręką lub tylko szczerą chęcią wiernego stugi Chry
stusa wypracowanych, zdobiących Kościoły, domy, pola i lasy, 
wszystko gdzie stopa ludzka dosięga, bo przed temi wyobraże
niami świętości, myśl ludzka się zatrzymuje, wybiega z ziemi
i wznosi się ku Niebu, do tej krainy wiecznego uszczęśliwienia.

Kiedy więc Najświętsza Panna, oprócz tylu łask poprzednich, 
nową łaskę na prośby błogosławionego Szymona wyjednała, 
Bóg miłosierny dozwolił ustanowić Skaplerz święty, aby ci, 
którzy go noszą na sobie, mieli zwróconą pamięć na tę udowo
dnioną, niezawodną prawdę, że Bóg patrzy na ich czyny, i aby 
strzegli się grzechu.

Miłość więc Najświętszej Królowej Nieba dla ludzi, iJó j
13
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troskliwa opieka nad potrzebami nnszemi czuwająca, ogarnęła 
myślą swoją ułomności jakim podlegamy, zgłębiła przeszkody 
ustrzeżenia s‘ę grzechu gdy pamięć w potoku zajęć światowych 
osłabnie, i aby tę pamięć ciągle utrzymywać, sposobem cudo
wnym utworzony Skaplerz święty udzieliła ludziom i nosić go 
kazała na cześć swoją. Łaski zaś i przywileje do tego godta 
przywiązane dla tego przyobiecała, aby biedna natura ludzka, 
jako zawsze sklonniejsza do złego jak do dobrego, zawsze wysta
wiona na upadek, a rzadko podnosząca się z niego, uległa wido-, 
kom wielkich nagród, jakie nas oczekują za noszenie Skaplerza 
świętego. Podwójna przeto obietnica dana przez Najświętszą 
Dziewicę, jest najdokładniejszym dowodem Jej macierzyńskiej, 
świętej dla nas miłości, skoro niepoprzestając na jednej łasce, 
przy udzieleniu Skaplerza swego danej, zlewa inne jeszcze łaski, 
aby tylko zachęcić ludzi do noszenia tego znamienia miłości i 
przymierza, a tem samem, aby to święte godło przypominało każ
demu noszącemu go, że Bóg jest obecny, jest zawsze przy nim
i patrzy surowem, lecz sprawiedliwem okiem sędziego na je
go czyny.

Otóż w jaki sposób należy tłumaczyć cud objawienia się 
Najświętszej Maryi Panny i ustanowienia Skaplerza świętego, 
jak również obietnic, podwojnie poczynionych dla członków 
bractwa, należącego do tego niebieskiego daru. Tłumaczenie 
to jest tak jasne, tak proste, tak zgodne z prawdą, tak przeko
nywające o nieograniczonem miłosierdziu Boga w Trójcy świę- 
tśj Jedynego i o miłości Najświętszej Maryi Panny dla wier
nych sług Chrystusa, że tylko trudna do pojęcia zatwardziałość 
w grzechu, może jeszcze nasuwać jakie wątpliwości.

Tam gdzie żyją tak dotykalne dowody o zdziałanym cudzie, 
gdzie cud ten nowe w następnych czasach wyrodzit cuda, a 
Wszystkie one wiarogodnemi 'dowodami są wsparte, wszelkie 
rozumowania niedowiarków, do pojęć światowych i materjal- 
nych jedynie zastosowane, ostać się nie mogą, bo przed głosem 
Boga, przed głosem prawdy, milknąć musi głos upadłego du
chowo człowieka, choćby go najsilniej krasomówskie ozdoby 
wspierały. W ierni chwilowo tylko zostaną odurzeni, gdy 
tych rozumowań słuchać będą, bo ich oczarują sofizmatami,
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jakiem i dowodzenia tak antireligijne, muszą być przepełnione, 
ale gdy się otrząsną z wrażenia, gdy spójrzą na Skaplerz święty, 
przypomną sobie natychmiast, że Bóg jest obecny, odejdą ze 
Wzgardą od przewrotnego i niebespiecznego kusiciela, i w m o
dłach gorących do Najświętszej Dziewicy zanoszonych, załączą 
dziękczynienie za dar im udzielony, odzyskają spokojność my
śli, pewność siebie, i pewność opieki, jaką nad nimi rozciąga 
Królowa Nieba.

Dziękujmy więc naprzód Bogu Wszechmogącemu, że ze
zwolił na zdziałanie cudu, który tak wielkie dla duszy czło
wieka pożytki sprowadził; dziękujmy dalej Najświętszej Pannie, 
że wyjednała ten dar Boży i że w cudownem objawieniu go 
udzieliła; dziękujmy zaś za to szczególniej, że należymy do 
liczby tych szczęśliwych, którzy w przywileje Skaplerza świę
tego uwierzyli i żeśmy w poczet członków tego bractwa wpi
sani zostali. Dziękujmy nakoniec świętemu Szymonowi, że 
modłami swojemi, przebiegi przestrzenie oddzielające ziemię 
od Nieba, dotarł do Tronu Królowej wybranych Pańskich, i że 
wyjednał dla nas ten dar drogi, z którego już tyle szczęścia na 
śmiertelników spłynęło.

Zastanówmy się teraz w pokorze nad znaczeniem podwój
nej obietnicy, danej przez Królowę Nieba, braciom i siostrom 
Skaplerza świętego.

Matka Boga przyobiecała naprzód, że kto Skaplerz święty 
nosić będzie, umrze pobożnie i uniknie ognia piekielnego.

Gdybyśmy brali te święte słowa w ich właściwem znaczeniu, 
nie byłoby potrzeby czynienia nad niemi uwag, ani rozbiorów, 
bo myśl w nich zawarta jest bardzo jasna, zrozumiała a tem sa
mem tłumaczenia, nie wymagająca.

Ale że wielu chrześcian, zapominając o godności przez 
chrzest święty nabytej, dla czczej chwaty, którą zdaje im się 
tylko, że pozyskują, lubi w przedmiotach wyższych nad myśl
i pojęcie ludzkie, rozumować i wynajdywać znaczenia spaczone 
w najprostszych nawet zdaniach, przeto wyjaśnienie to zdaje 
się być koniecznem.

W  słowach przytoczonych jest wyraźnie powiedziano, że 
kto Skaplerz święty nosić będzie umrze pobożnie. Otóż kto
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pobożnie umiera, nie umiera w grzechu śmiertelnym, a tem 
samem unika ognia piekielnego. Innego tłumaczenia nikt 
dawać nie ma praw a/bo  Bóg jest sprawiedliwy, i nie uwolni 
nikogo od kary, jeśli kto na nią zasłużył, czy będzie on człon
kiem Bractwa Skaplerza świętego lub nie. Ale właśnie Ska
plerz święty nadaje każdemu noszącemu go tę wielką łaskę, 
ie  nie umiera nagle, bez przygotowania, tylko schodzi z tego 
świata namaszczony świętemi Sakramentami na wieczną piel
grzymkę, oczyszczony szczerem wyznaniem swych grzechów
i głębokim za nie żalem, żal zaś za grzęchy jedna przebaczenie 
miłosiernego Boga, do życia wiekuistego drogę otwiera.

Takie jest rzeczywiste znaczenie pierwszej obietnicy Naj
świętszej Pa.nny bractwu Skaplerza świętego danej; łaska z niej 
spływająca jest widoczną, skoro człowieka strzeże od śmierci 
W grzechu śmiertelnym, a tem samem od potępienia wiecznego.

Bo nie dosyć jest być członkiem bractwa tego, nie dosyć 
mieć zawsze na sobie Skaplerz święty, potrzeba jeszcze prócz 
tego pełnić przywiązane, a przez Kościół nakazane obowiązki
i  pełnić dobre uczynki, do czego bardzo przyczynia się Ska
plerz święty, zachęcając i prowadząc do życia przykładnego, 
pobożnego, świątobliwego.

Powtóre: Królowa Nieba obiecała, że przyjdzie uwolnić 
z czysca każdego z członków bractwa w pierwszą sobotę po 
jego zejściu ze świata.

Łaska w tej powtórnej obietnicy uczyniona ma bardzo roz
gałęzione znaczenie i nastręcza rozmaite zapytania, a miano
wicie dwa główne:

Czy Najświętsza Panna ma władzę skrócenia czasu na męki 
czyscowe wyrokiem Boga sprawiedliwego naznaczone?

Czy też może niedopuścić, aby pełniący ściśle obowiązki do 
Skaplerza świętego przywiązane, umierali w grzechu tak cięż
kim, któryby wymagał dłuższej kary w czyscu nad czas od ich 
śmierci aż do pierwszej Soboty?

Na jedno i drugie zapytanie głęboka wiara dokładne udziela 
odpowiedzie.

Co do pierwszego. N ajśw ię tsza  P a n n a  je d n a ją c  u  B oga  p rz y 
w ile je  d la  cz ło n k ó w  b ra c tw a  S k a p le rz a  św ię teg o , w y je d n a ła



zarazem dla nich łaskę, przez którą ma moc uwolnienia z czy- 
sca każdego członka bractwa w dniu sobotnim, jako w dniu 
Jej czci poświęconym. Że zaś ścisła sprawiedliwość Boska nie 
może zezwolić na to, aby jedni za grzech wymagający tej samej 
kary, mniej cierpieli niż drudzy, dla tego że jedni byli człon
kami bractwa a drudzy nie, przeto wypływa z tego rozbioru 
odpowiedź na drugie zapytanie, to jest, że Najświętsza Panna 
czuwa troskliwie nad życiem każdego członka bractwa, aby 
nie schodził z tego świata w grzechu, któryby pociągał za so
bą karę dłuższą nad czas objetnicą Królowćj Nieba zakreślony, 
do czego również wiele się przyczyniają gorące modły człon
ków bractwa za zmarłym bratem lub siostrą zanoszone, a obok 
tego odpusty udzielone przez Papieżów, mocą nadanej im 
władzy, wyjednywają dla zmarłych braci i sióstr Skaplerza 
świętego nieograniczone miłosierdzie Boga.

Bozwiązanie więc pierwszej objetnicy Najświętszej Maryi 
Panny, stosuje się i do drugiej, bo obie z jednego płyną źródła, 
z macierzyńskiej miłości Bogarodzicy dla dzieci w Chrystusie.

Przejrzyjmy teraz pokrótce korzyści jakie przynosi należe
nie do bractwa Skaplerza świętego.

To co wyżej skreślone zostało, przedstawiło nam żywo przed 
oczy: ile łask, ile dobrodziejstw, ile błogosławieństw spływa na 
członków bractwa Skaplerza świętego, a wszystkie te łaski, 
dobrodziejstwa i błogosławieństwa są czysto duchowe. Duch 
zaś nie skrępowany występnemi żądzami, nie sponiewierany 
w. kale poniżających namiętności, nie zamknięty w ciasńem 
więzieniu upadku grzechowego, uzacnia, uszlachetnia czło
wieka i wznosi go wysoko w doskonałości chrześciańskiej, na
daje mu przewagę nad innemi ludźmi, którzy przez uleganie 
szpetnym skłonnościom, stracili wyobrażenie o tśj drugiej, 
wyższej, bo nieśmiertelnej połowie swojej istności i pojąć, nie 
mogą,-aby człowiek składał się z dwóch części, to jest z duszy 
i  z ciała, bo im życie zmysłowe, rozwiązłe i namiętne, u ź w ie -  
rzęca duszę. Ztąd też widzimy młodych starców tak bezsil
n y c h , tak niedołężnych, tak odrażających, że ich widok budzi 
litość i wzgardę ziarazem, bo czujemy, że te zwiędłe, zgrzybia
ł e ,  o szp eco n e  postacie ż y ły  tylko ciałem, o duszy z a p o m n ia ły  i
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dla tego tak przedwcześnie przekwitły, i taką suchą, taką 
martwą, a odstręczającą, nagą łodygą świecą.

Lecz kto żyje duchem, ten nie dojdzie nigdy podobnej smu
tnej ostateczności, staje się miłym Bogu i ludziom, pożytecznym 
spółeczeństwu, rozważnym w postępowaniu, przebaczającym 
urazy, łagodnym, cierpliwym, pokornym, pobożnym, a tem sa
mem zabespieczonym nawet przed nieprzyjaźnią drugich, bo wyż
szość jego ducha stwarza w nim.te wszystkie piękne przymioty.

W  tych kilku słowach przedstawiają się ogólne korzyści, 
spływające na braci i siostry Skaplerza świętego, lecz jeszcze 
rozbierzmy je pokrótce szczegółowo.

Najważniejszą korzyścią jest podwójny przywilej członkom 
bractwa nadany, to jest pewność pobożnej śmierci i nieomylna 
nadzieja pozyskania uwolnienia od męk w czyscu za grzechy.

Życie człowieka jest pielgrzymką na ziemi, jego przeznacze
niem są cierpienia; jest to pewnik każdemu znany, bo przez 
każdego doświadczany. A cierpienia do życia ludzkiego przy
wiązane, łagodzi, częstokroć nawet zupełnie umarza, żywa wia
ra, nadzieja przyszłego życia w wieczności i miłość Boga i bli
źnich. Te trzy najważniejsze cnoty chrześciańskie wyradzają 
dobre uczynki, które są przewodnikami do pozyskania najwyż
szego uszczęśliwienia, najdroższej nagrody,—zbawienia duszy.

Otóż z tej jedynej, szczegółowo przedstawionej korzyści pły
nie przekonanie, jak gorąco powinniśmy pragnąć należeć do 
stowarzyszenia zawiązanego na wyraźny rozkaz Królowej 
Nieba, tyle wieków istniejącego pod Jej Najświętszem przewo
dnictwem i Jej szczególną opieką otaczanego.

A właśnie ta dobroczynna opieka czyni członków bractwa 
Skaplerza świętego lepszemi, doskonalszemi i szczęśliwszemi 
od innych biednych wygnańców tej ziemi, których ślepota du
szy utrzymuje w obłąkaniu i niedozwala im dostrzedz tych 
wysokich dobrodziejstw, jakie spływają na ludzi czystą, wznio
słą i świętą wiarą uzacnionych.

Kto tylko szczerze Bogu zaufał, kto uwierzył świętej opiece 
Niepokalanej Dziewicy i przywdział Sltaplerz—znamię Jej za
konu, ten nigdy nie zwątpił o zbawieniu swej duszy i ustrzegł 
s ię  rospaczy wtedy nawet, gdy namiętności ciała popchnęły go
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w przepaść upadku grzechowego, bo wsparty łaskawy opieką 
Najświętszej Maryi Panny, prędko spostrzegł swój upadek, za 
grzechy szczerze żałował i pokutą na ziemi spełnioną, oczyścił 
się ze zmazy, którą serce swoje splamił.

Ludzie śmiertelni! czyż zapominacie, że pobyt wasz na tój 
ziemi jest chwilowy? Dokądże ta śmieszna duma, jaką jesteście 
nadęci i ta dziwna zarozumiałość was prowadzą? Czyż rozum 
wasz ma być wyższy, doskonalszy, od rozumów tylu świętych 
Pańskich, tylu Apostołów, Wyznawców, Męczenników, Patry- 
archów i Ojców Kościo.ła, którzy dla dobra następnych poko
leń, dla ugruntowania w sercach chrześcian żywej wiary, 
W zadziwiających, swym ogromem i bogactwem świętych.myśli, 
pracach, życie wyczerpali i pozostawili wiekowe, nieśmiertelne 
pomniki światła Bożego, jakie ich poświęcone czoła opromie
niało? Czyż myśl wasza ma być gruntowniejszą od ich myśli, 
czyż zdania wasze mają być potężniejsze, niewzruszeńsze od ich 
zdań, które poparte żostały dwoma wielkiemi głosami: głosem 
Boga w cudach zdziałanych i głosem Kościoła świętego? Gdzież 
was ta nagany godna duma i niepojęta zarozumiałość popro
wadzą? Czy nic widzicie na końcu drogi, którą z taką pewno
ścią przebywacie, ukrytej zgubnej władzy, grożącej zagładą 
duszom waszym? Czyż nigdy serca wasze nieprzemówią do was 
głosem wielkim i wzniosłym: »Niewierni, wątpiący! dla czego 
swoją niewiarą i wątpliwościami, nierozważnie rozgłaszanemi, 
wlewacie jad zepsucia, truciznę zgorszenia w serca niewinne, 
które bez waszych bezzasadnych rozumowań, nie byłyby się ni
gdy obląkaty, przeciwnie byłyby zachowały całą świeżość uczu
cia chrześciańskiego, całą potęgę miłości i bojaźni Boga, całą 
żywość wiary w prawdy objawione i nieśmiertelność duszy?

O! jeżeli jeszcze i nadal pozostawać będziecie w swej bea- 
rozumnej ciemnocie, jeżeli głos Boga i Jego cudów, głos Ko
ścioła i jego praw na powadze pisma świętego ugruntowanych, 
nie oświeci was i nie poprawi, wtedy przyjąć musicie od wszy
stkich wiernych sług Chrystusowych, tylko upokarzającą li
tość nad waszem obłąkaniem, nad waszym bezrozumem, bo 
nasza miłość bratnia nie odmówi wam nigdy litości, a przez nią 
modłów gorących do Pana nad Pany, aby okazał swe ojcowskie



nad wami m iłosierdzi i promień Swej świętej łaski zlał na wa
sze biedne, wiekuistem potępieniem zagrożone głowy.

Miłością bratni.), kierowani wołamy na was: Słuchajcie gło
su Boga. Niech ten glos potężny odezwie się w sercach wa
szych echem wyrzutu za niewdzięczność waszą, ciągle i upor
czywie Zbawcy naszemu okazywaną; niech zadźwięczy melo
dyjną pieśnią w ustach waszych i niech was skłoni do zawoła
nia ze łzami żalu, pokory i namaszczenia:

»Panie! głos Twój nie jest dla nas głosem wołającego na 
puszczy!«

Co godzina, co chwila, zbliżacie się do strasznej wieczności, 
bo dla niewiernych, dla wątpiących nawet, wieczność jest stra
szną, przerażającą! A od was tylko zależy abyście ją  widzieli 
dla siebie miłą, nęcącą, aby ukazywała się w niej dla was słod
ka nadzieja otrzymania nagrody za doczesne życie, ale życie 
pełne żywej wiary ozdobione dobrem i uczynkami.

Tę nagrodę objecują wam przywileje nadane bractwu Ska- 
plerza świętego i opieka Królowej Nieba, jeżeli duch Boży 
zstąpi na was i dozwoli że szczerze w te wielkie dary niebios 
uwierzycie.

Ojcowie święci, Namiestnicy Jezusa Chrystusa, nadaną im 
od Boga mocą rozwiązywania i zawiązywania, czyli rozgrze
szania i odpuszczania grzechów, lub wstrzymywania rozgrze
szenia grzesznikom, wyczerpali oniemal skarby odpustów dla 
obdarowania niemi członków bractwa Skaplerza świętego. 
Nabożeństwo więc. to zapewne jest Bogu miłe, kiedy natchnął 
Najwyższych stróżów praw swoich na ziemi, do tak obfitego 
szafowania łaskami niebieskiemi na korzyść stowarzyszenia 
Skaplerza świętego.

Krótki wykaz niektórych z tych odpustów zamieścimy, lecz 
ponieważ wiele osób to słowo: Odpust mylnie sobie tłumaczy, 
przeto przedewszystkiem wypada jego właściwe znaczenie do
kładnie wyjaśnić.

Naprzód wiedzieć potrzeba, że każdy grzech śmiertelny po
ciąga za sobą trojaki nieszczęśliwy skutek, który spływa na 
grzesznego człowieka, a mianowicie: winę obrażonego Majesta
tu Boskiego, karę za niego wieczną i karę doczesną; grzech zaś
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powszedni pociąga za sobą tylko winę i karę doczesną. Grze* 
chy wszelakiej natury, czy to śmiertelne, czy powszednie, czy 
pociągające za sobą karę wieczną, czy karę doczesną, tylko 
przez Sakrament pokuty mogą być zgładzone, wyjąwszy 
przypadek niemożności oczyszczenia się z grzechów przed spo
wiednikiem. W  takim razie żal szczery, serdeczny, połączony 
z pragnieniem przyjęcia Sakramentu pokuty przy pierwszej 
sposobności, znajduje u miłosiernego Boga uwzględnienie 
i przebaczenie.

Odpusty przeto, o jakich mówimy, oznaczają właściwie da
rowanie kary doczesnej, którą grzesznik w przyszłem życiu,, 
lub jeszcze na tym świecie, odnieść powinien.

Kary te w pierwszych wiekach Kościoła były bądź publiczne, 
bądź tajemne, większe lub mniejsze, stosownie do wielkości 
grzechów. Pokuta trwała lat kilka, kilkanaście, a nawet w wy
padkach ważnych, przez całe życie grzesznika, jak o tem prze
konać się można z dawnych soborów i pism ojców Kościoła. 
Kary publiczne dzieliły się na cztery stopnie:

lm o. Pobn.ifńk.bw plączących, którzy pod gołem niebem,przed 
drzwiami Kościoła, dokąd im, jako niegodnym, wejść nie było 
wolno, klęcząc w pokorze, polecali się modłom wiernych prze
chodzących, lub szczęśliwych wstępujących do świątyni Pańskiśj.

2do. Słuchających, w przedsionku Kościoła, wykładu nauk 
duchownych, ale którzy do Ofiary Mszy świętej, ani do modlitw 
publicznych należeć nie mieli prawa.

3tio. Leżących, którym wolno było znajdować się na modli
twach w Kościele, a nawet na Mszy świętćj do Ewangelii, pod
czas której, jako niegodni uczestniczyć przy odprawianiu świę
tych tajemnic, pokutnicy padali krzyżem na ziemię w pośród 
Kościoła, a wierni modlili się za nich do Boga,

4 to. Stojących, którzy otrzymywali uroczyste rozgrzeszenie, 
po czem wolno już im było znajdować się na Najświętszej Ofie
rze,'lecz nie byli przypuszczeni do Kommunii świętej, dopóki 
nie odprawili pokuty do tego stopnia przywiązanej. (*)

(*) Ktoby chciał m ieć bliższe w yobrażenie o dawnych pokutaoh w Koście
le, niech przeczyta krótk ie zebranie Kanonów pokutnych w  dziele X. Pou- 
geta  Tom III, karta 166.
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Ż tego lekkiegó poglądu na dawniejsze pokuty kościelne, 
którym ojcowie nasi z przykładną poddawali się uległością i 
/pokorą, można mieć wyobrażenie, jak  piękną, jak wzniosłą 
była ich wiara, jak silne przekonanie o ścisłej sprawiedliwości 
Boga i jak szlachetne ich dusze, kiedy umieli wzbić się nad pró
żność ziemską, i pamiętając że się zapomnieli, że zgrzeszyli, nie 
wahali się, nie wstydzili, wypełnić naznaczonej im pokuty, 
choć była ciężką, choć była jawną, publiczną.

Lecz jacyż też to byli ludzie w pierwszych wiekach chrze- 
ściaństwa? Jakiemiż to wielkiemi błyszczeli oni cnotami? Ja- 
kiemiż to darami szczodrobliwe uposażało ich niebo, właśnie 
za tę wzniosłą pokorę, za to uszanowanie praw Boskich, i praw 
spółeczeńskich.

Ale żeby takie dary otrzymać, potrzeba być wyższym nad 
drobne świata tego ponęty, potrzeba być silniejszym nad namię
tności ciała i potrzeba wreszcie martwić to ciało tak, aby duch 
Boży, w każdym człowieku żyjący, wzniósł się wysoko, w kra
je  nieśmiertelne, aby tam żył za życia doczesnego, gdzie żyć 
będzie niezawodnie wiekuiście, jeżeli grzechami ciężkiemi nie 
splami swego wysokiego powołania, nie poniży swej nieśmier
telnej duszy, a w razie upadku, jeżeli oczyści się przez żal szcze
ry i pokutę.

Spółcześni! rozważmy te słowa, zgłębmy je w pełnej przy
tomności umysłu, a potem zapytajmy: wielu z pomiędzy nas po
dobnie wielkich duchem ludzi naliczemy?

O! gorzka, koląca na to zapytanie nasunie się odpowiedź, 
wstyd czoła nasze zrumieni, serca przesycone namiętnościami 
ciągle zadowolanemi, splugawione w roskoszach zmysłowych, 
uśpione lub całkiem zamarłe z wyczerpania uciech zwierzęcych, 
ockną się i zadrzą w piersiach z przerażenia, z trwogi, bo uczu- 
ją  od razu całą wielkość przewinień, a myśl w ciągłym ruchu 
drobiazgowych zajęć rozproszona, skupi się i pojmie, że w życiu 
naszem nie duch Boży, ale ciało ziemskie przewodniczy.

Skarłowaciata i poniżona natura ludzka, dała popęd ca
łej społeczności do ubiegania się za chwilowemi, doczesnemi 
dobrami tego świata, a zapomniała o wieczności, gdzie dążyć 
powinna, bo po śnie zbyt krótkim, po śnie życia tego świata,
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ockniemy się w szyscy w  Sw lecie nieśmiertelnym, n jr z e m y  się 
nagle przed sądem ostatecznym, sądem Boga i zdawać musiemy 
rachunek z użycia ^arów, jakieśmy na świat z sobą przynieśli 
przy zawiązku życia, jakieśmy oddziedziczali ciągle przy jego 
rozkwicie i rozwoju, i jakieśmy z dobroci niebios bezprze- 
stannie otrzymywali w ciągu całego życia.

O biada nam! jeżeli występki przeważą dobre uczynki, bia
da! jeżeli nie zdołamy usprawiedliwić szafarstwa naszego!

A jednakże uchylamy się od pokuty za grzechy, którą mo
glibyśmy przebłagać obrażony Majestat Boski i miłosierdzie 

, Jego wyjednać!
Powodem złagodzenia kar pokutnych było, że w następstwie 

wieków, gdy zmalała gorliwość wiernych i zesłabła miłość do 
Jezusa Chrystusa, karność kanonów pokutnych wydawała 
im się za zbyt uciążliwą; wtedy to Kościół święty, ta czu
ła  i troskliwa matka o szczęście i zbawienie wieczne swych sła
bych dziatek, łagodniejsze ustanowił środki, prowadzące do 
uleczenia dusz Jego opiece powierzonych, a grzechami, niby 
trądem okropnym, porażonych; a czerpiąc z nieprzebranego 
skarbcu łask z zasług męki i śmierci Chrystusa Pana, z zasług 
Najświętszej Matki Jego i Wszystkich Wybranych Pańskich; 
z ich świętych modłów za nami, i  z ich obfitszych pokut niż 
nasze kary, na któreśmy zasłużyli; Kościół nadaną sobie z nieba 
mocą, jaką Chrystus Pan udzielił świętemu Piotrowi i Jego na
stępcom, aby wspomódz nas w naszem niedołęztwie i słabości, 
udziela odpusty, czylito, cobyśmy sami przez siebie dopełnić mu
sieli, on dopełnia przez zastosowanie do nas zasług Niebieskich 
ze skarbcu Kościoła.

Teraz kiedyśmy już znaczenie odpustu wyjaśnili, przystępu
jemy do wymienienia z nich niektórych do Skaplerza świętego 
przywiązanych:

lm o. Odpusty zupełne:
a) W  dzień przyjęcia Skaplerza świętego, nadany przez Pa

pieża Pawła V, bullą z dnia 30 Października 1606 roku.
b) W  dzień Najświętszej Maryi Panny Skaplerznej aż do 

o k ta w y  teg o  św ię ta , n a d a n y  p rz e z  P a p ież ó w : P a w ła  V , b u l la
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z dnia 30 Października 1606 roku i przez Benedykta XIV, bullą 
z dnia 17 Marca 1752 roku.

C) Każdego miesiąca w dniu obchodzenia processyi na cześć 
Siatki Boga, nadany przez Papieżów: Pawłrf V, bu llą  z dnia 3 
Sierpnia 1609 roku i przez Klemensa X, bullą z dnia 8 Maja 
1673 roku.

Uwaga. Aby odpustu tego dostąpić potrzeba koniecznie 
przyłączyć się do tej processyi; w razie zaś niemożności odwi- 
dzieć przynajmniej Kaplicę bractwa i westchnąć szczerze do 
Boga i Maryi Dziewicy; a gdyby i to dla nieprzewidzianych i od 
woli człowieka niezależnych przeszkód wypełnić było niepo
dobna, potrzeba odmówić godzinki do Najświętszej Bogarodzi
cy lub 60 razy Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie wraz 
z aktem skruchy i przedsięwzięciem spowiadania się i przyjęcia 
Przenajświętszego Sakramentu za pierwszą sposobnością.

d) W  godzinie śmierci, lecz trzeba sercem skruszonem 
wspomnieć przynajmniej Najświętsze Imie Jezus, jeżeli usta wy
mówić już nie będą mogły, bullą Pawła V z dnia 30 Październi
ka 1606 roku.

e) Każdym razem, kiedy inne bractwa dostępują odpustu 
zupełnego, bullami Papieżów: Syxtusa IV z dnia 28 Lutego 
1474 roku i Klemensa VII z dnia 12 Sierpnia 1530 roku.

f)  Bównież dostępują odpustu zupełnego ci wszyscy, którzy 
odwiedzają Kościół OO. Karmelitów w dni: ^Narodzenia, 
Niepokalanego Poczęcia, Ofiarowania, Oczyszczenia, Zwiasto
wania, Nawiedzenia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan
ny, bullą Papieża Klemensa X z dnia 8 Maja 1673 roku’ nada
nego.

gj W  dzień świętego Eliasza dnia 20 Lipca.
hj W  dzień świętego Alberta, Karmelity, 7 Sierpnia, bullą 

Papieża Klemensa X z dnia 14 Maja 1672 roku.
V Dnia 5 Maja, jako w dniu świętego Anioła męczennika, 

tąż co powyżej bullą.
' k j  Dnia 4 Lutego, jako w dniu świętego Andrzeja Korsyna, 

tąż samą bullą.
IJ W  dzień świętej Magdaleny de Pazis, 25 Maja, bullą Pa

pieża Klemensa X z dnia 11 Sierpnia 1670 roku.
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t j  W  dzień świętego Józefa, 19 Marca aż do oktawy, bullą 
Papieża Klemensa XIII z dnia 4 Lipca 1765 roku.

mj W  dniach: świętćj Teressy i świętego Jana od Krzyża. 
to) Cztery razy do roku, to jest: w Boże Narodzenie, w W iel

kanoc, w Zielone Świątki i w dniu Najświętszej Maryi Panny 
Skaplerznej, 16 Lipca, udzielaną bywa absolucya jeneralna i 
błogosławieństwo Papiezkie publicznie, z tym samym skutkiem 
jakby go wierni z rąk Ojca świętego odebrali, a to na zasadzie 
przywileju udzielonego zakonowi 0 0 .  Karmelitów, przez Ich 
świątobliwości, Papieżów: Benedykta X III,bullą z dnia 27 Marca 
1729 roku i Benedykta XIV, bullą z dnia 18 Sierpnia 1745 roku.

Ale aby dostąpić wszystkich wyżej wymienionych odpustów, 
potrzeba się wyspowiadać, przyjąć pokornie Przenajświętsze 
Sakramenta i modlić się gorliwie, stosownie do przepisów Ko
ścioła świętego.

2do. Odpusty czasowe, których dostępują: 
aj Członkowie bractwa Skaplerza świętego, gdy uczestniczą 

•przy niesieniu Najświętszego Sakramentu do chorego i modlą 
się za zbawienie duszy jego, lat 5 miesięcy 6 i dni 20.

bj Takiegoż samego odpustu dostępują ci członkowie bra
ctwa, którzy przyjmują raz w miesiąc Przenajświętszy Sakra
ment i modlą się na intencyą Kościoła świętego.

cj Trzysta dni odpustu za wstrzymywanie się od użycia po
karmów mięsnych w Środę.

dj Sto dni odpustu za każdym razem przyjęcia biednego 
W swym domu gościnnie, lub za ratowanie go w potrzebie, al
bo za wypełnienie miłosiernego uczynku tak dla duszy jak dla 
ciała bliźniego.

ej Czterdzieści dni odpustu za odmawianie codzienne siedm 
razy Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, na cześć 
Najświętszej Bogarodzicy.

Papież Klemens X pozwolił wszystkie te odpusty ofiarować 
za dusze wiernych zmarłych.

Jest jeszcze oprócz wyżej wymienionych, na których tu się 
ograniczamy, bardzo wielka ilość odpustów bractwu Skaple
rza świętego nadanych, a niezaprzeczoną jest prawdą, że wszy
stkie te nabożeństwa Duch święty zatwierdził.
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X, 3. Gan m e, w g lo śn e m  na ca ły m  chrześclańsklm iś wiecie 
dziele swojem pod napisem: »Zasady i całość religii chrześciań- 
skiej» (Catechime de Perseverance), aprobowanem przez Ojca świę
tego i przez osoby piastujące wysokie godności w hierarchii 
Kościelnej, powiedział:

»Uważanem byłoby za korzystne stowarzyszenie światowe, 
któreby swym wybranym członkom udzielało prawo powrotu 
do rodzinnego kraju, któreby uwięzionym wracało wolność, 
zadłużonym możność wypłacenia należytości, a takiem jest 
w najwyższym stopniu bractwo Karmelu.«

Owóż bractwo to przynosi wszystkie te korzyści pod wzglę
dem moralnym, bo pracuje bczprzestannie i usilnie nad szczę
ściem wiecznem bliźnich i prosi Boga o oświecenie niewier
nych lub wątpiących, i o zlanie na nich swej Przenajświętszej 
łaski, aby nią wsparci mogli otrzymać zbawienie wiekuiste.

Przytoczymy tu jeszcze jeden wyjątek z szacownego dzieła
X. J. Gaume:

»Nakoniec, powiada on, korzystnem jest jeszcze bractwo Ska-- 
pierza świętego z powodu udziału w zasługach i dobrych uczyn
kach, jakie bierze w jednym z największych zakonów Kościoła i 
wszystkich współbraci.

»Poznajcie zakon Karmelu składający się z zakonników 
Karmelitów i z zakonnic Karmelitanek, zakon szczytny poświę
ceniem i cnotami, który przetrwał już  tyle wieków.

»Gzy przeniknął kiedy wzrok wasz w głąb’ klasztoru Kar
melitanek, tych aniołów ziemskich, na które spoglądają anio
łowie z nieba, gdy już to zgromadzone na modlitwie w świąty
ni, już to zajęte pracą ręczną, albo też okryte ubogim habi
tem spoczywają na posłaniach, których sam widok przejąłby 
dreszczem wasze wypieszczone członki; a wszakże nie jedna 
z tych świętych zakonnic była ukochanem dzieckiem w domu 
zamożnych rodziców, nie jedna z nich była córą Królów. Ileż 
to skarbów łaski nagromadzają one codziennie, co chwilal A. 
W tych skarbach wspólny udział z niemi mieć możecie.

»Zobaczcie zakonnika Karmelitę, już to gdy jako Kapłan, 
poświęca na ołtarzu Ofiarę Baranka niewinnego, źrodło ła sk  
w sze lk ich ; ju ż  to  g d y  ja k o  p o k o rn y  p u s te ln ik  k lę c z y  w  ew ej
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c e l i ,  modli się i m a r tw i sw e c ia ło  d la  w y je d n a n ia  łask bliźnim; 
ju ż  to gdy jak  gorliwy missyonarz roznosi po wszystkich czę
ściach świata pochodnią Ewangelii i skrapia znojem i krwią 
swoją ziemię, którą zdobyt dla Jezusa Chrystusa.

»Policzcje, jeśli zdołacie, jego zastugi i zasługi jego towa
rzyszów od siedmiu wieków uskarbione. A- w tych zasługach 
wszelkiego rodzaju, w męczeństwach, mszach, czuwaniach, po
stach, łzach, modlitwie, w umartwieniach ciała, w pracy i po
święceniach, słowem we wszystkiem udział mieć możecie, jeże
li zostaniecie członkami bractwa Skaplerza świętego.

»Cóż jeszcze dodać można? Spójrzyjcie na ten świetny po
czet braci Karmelu, składają go Papieże, Biskupi, Kapłani 
Zakonnicy, Cesarze, Królowie, Książęta, wielcy i mali, bogacze 
i ubodzy, czoło Kościoła od siedmiu wieków; policzcie wszy
stkie ich dobre uczynki, a skoro godłem Karmelu ozdobieni je 
steście, powiedzcie sobie z ufnością: W  tych wszystkich dobrach 
i my udział mamy. Raz jeszcze powtarzam czy znacie zgroma
dzenie korzystniejsze i szacowniejsze?

»Ludzie ubiegający się o zaszczytne znaki, o te znaki hono- 
Towe, któremi was ozdabiają Królowie, pomyślcie tylko, że tu 
idzie o zaszczyt noszenia ozdób największej i najmilszej monar- 
chini. Wahacież się jeszcze, rumienicie się! O słabe dusze 
używajcież więc waszych ozdób światowych stowarzyszeń. Dla 
nas zaś chrześcian, dla ludzi szlachetnego serca i wzniosłego 
umysłu, pozostaną piękniejsze ozdoby, zaszczytniejsze barwy; 
dla nas dzieci Maryi służy barwa niebieskiej Matki naszej. 
Oby cnota zahartowana w walkach za wiarę, uczyniła nas go- 
dnemi tego zaszczytu.

»Ilekroć zwrócimy wzrok na nasz Skaplerz zapytajmy sami 
siebie: Czyjże to obraz? Cujus est imago hoec? Na wspomnienie 
Maryi przejmijmy się uczuciami godnemi Matki naszej, naśla
dując w tem przykład mądrego Bolesława IV, Króla Polskiego. 
Pan ten nosił na szyi we dnie i w nocy wizerunek ojca swego, 
chcąc go mieć niejako świadkiem swojego postępowania i prze
wodnikiem czynności swoich. Gdy miał wydawać wyrok, gdy 
s z t o  o  ważną sprawę, dotyczącą jego Królestwa lub sławy, spo
glądał naprzód n a  o b ra z  ojca, i  wymawiał te  p ię k n e  wyrazy:
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“Mój ojcze, nie dozwól abym się krwi twojej okazat niegodnym; 
nie dopuść izby usta moje wyrzekły słowa, albo ręka moja po
pełniła czyn niegodny Twego imienia i wysokiego stopnia na 
którym mnie umieściłeś.« Tak i wy na widok waszego Ska
plerza i obrazu Maryi na nim będącego, zawołajcie: O Matko 
moja! nie dozwól abym uczynił co niegodnego Twego imienia lub 
hańbiucego Twoje przybrane dziecię.

»Porównajmy teraz to bractwo ze wszystkiemi stowarzysze
niami światowemi o uczestnictwo w których ubiegają się ludzie 
nawet najdumniejsi. Wszystkich stowarzyszeń rycerskich, 
wszystkich legii honorowych, jakkolwiek one są szacowne, lu
dzie byli założycielami, a korzyść wynikająca z należenia do 
takiego towarzystwa należy na przepisanem noszeniu oręża, na 
jakiemś odznaczeniu małoważnem, lub na szczupłem wyna
grodzeniu pieniężnem przy końcu roku udzielanem. Jakież 
odmienne korzyści zapewnia dostojne bractwo Skaplerza świę
tego! Pod jakimkolwiek względem uważane zawsze nieskoń
czenie jest korzystniejsze od tamtych i szacowniejsze.

' »Szanowne przez swój początek. Bo założycielką jego jest 
najpiękniejsza, najmilsza i najpotężniejsza Królowa Marya.

"Szanowne przez swoją starożytność. Bo od siedmiuset 
blisko lat istnieje, pomimo licznych przeciwności i wstrzą- 
śnień.

»Szanowne z powodu członków je składających. Można 
bowiem wyliczyć w ich gronie tysiące: Papieżów, Kardynałów, 
Patryarchów, Biskupów, Kapłanów, Cesarzów, Cesarzowych, 
Królów, Królowych, szlachetnych rycerzy, sławnych uczonych, 
mężów którzy przez swoje cnoty i postępki byli dóbroczyńca- 
mi i zaszczytem ludzkości. Począwszy od Ludwika świętego, 
który na samejże górze Karmelu przyjął Skaplerz, aż do Lu
dwika XIV, który w obec najświetniejszego i najpolerowniej- 
szego dworu, będąc jeszcze w kwiecie wieku, przyjął godło 
Maryi, nie ma ani jednego prawdziwie znakomitego człowieka, 
któryby nie chciał dzielić tego zaszczytu. Do tego to szano
wnego zgtomadzenia wstępujemy, przyjmując chwalebną i świę
tą  barwę Karmelu.

»Szanownem jest nakoniec bractwo Skaplerza świętego



1 0 7

przez podwójne świadectwo, jakie mu oddały i oddają dotąd 
jeszcze dwa największe, jakie tylko istnieć mogą powagi: powa
ga samego Boga, który do nas przemawiał przez cuda,—powaga 
Kościoła, przemawiającego głosem Papieża.®

Pytamy teraz wspólnie z X. Gaume: Cóż jeszcze dodać mo
żna, gdy tyle łask, tyle przywilejów, tyle dobrodziejstw i bło
gosławieństw spływa na członków szanownego bractwa Skaple
rza świętego? A jest jeszcze jeden wielki zaszczyt, który wyma
ganiom najdumniejszego nawet człowieka zadosyć czyni i m iło
ści jego własnćj chlubnie dogadza.

Zaszczytem tym jest nazwa dana braciom Karmelu przez 
Najświętszą Pannę, mianującą ich wyraźnie w swych świętych 
i pełnych dobroci objawieniach: braćmi ukochanemi, najmil- 
szemi. Ileż z tej nazwy spływa zaszczytu, to każdy ocenić zdo
ła, gdy się zastanowi nad stopniem zajmowanym w krainie 
błogosławionych przez Królowę Nieba, nad Jej władzą, jaką 
posiada i nad wpływem świętym, jaki ma u Boga.

Aby więc otrzymać tę dostojną nazwę i mieć udział w przy
wilejach Skaplerza świętego, trzeba się zapisać w świetny po
czet braci Karmelu i wypełniać obowiązki przepisane, a miano
wicie:

lmo. przyjąć Skaplerz poświęcony z rąk upoważnionego do 
tego Kapłana;

2do. być wpisanym jako członek bractwa Skaplerza świętego- 
do ksiąg bractwa Karmelu kanonicznie ustanowionego;

3tio. nosić na ramionach Skaplerz, który powinien być su
kiennym, koloru ciemno-brązowego, we dnie i w nocy, 
w zdrowiu i w chorobie, za życia i przy śmierci, ale niewolno 
nosić go zaszytego w kieszeń albo suknią.

Te są obowiązki ogólne, niezbędne dla każdego z członków 
bractwa. Kościół nie wymaga ani modlitw, ani wstrzymywania 
się od pokarmów mięsnych, ani postów nadzwyczajnych; dosyć 
jest być dobrym chrześcianinem, łączyć z nazwiskiem sług Ma
ryi, cnoty religją Zbawcy naszego nakazane, być wyznawcą 
prawdziwej wiary, naśladowcą cnót Maryi i znajdować się 
w stanie łaski przy śmierci.

Ci co umieją czytać są obowiązani odmawiać codziennie
15
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modlitwy kanoniczne Kościoła, albo małe officyum do Naj
świętszej Maryi Panny. (*) W  razie ważnej przeszkody, odma
wianie to nie jest koniecznem, ale Kościół radzi zasięgnąć 
w tym przedmiocie zdania spowiednika, który ma prawo 
zmniejszyć ilość modlitw, zamienić odmawianie całego officyum 
na odmawianie codzienne: Zdrowaś Marya, W itaj Gwiazdo mo
rza (Ave, maris Stella) Wielbi dusza moja Pana (Magnificat), i 
Witaj Królowa Nieba fSalve, Regina) ,  które to modlitwy sta
nowią część nabożeństwa przepisanego dla zakonników Karme
litów i mają przywiązane do siebie odpusty.

Ci zaś, którzy nie umieją czytać, powinni zastąpić odmawia
nie małego officyum: lino. odmawianiem codziennem siedmiu 
pacierzy, a w Niedziele i święta koronki Skaplerznej; 2do. za
chowywaniem postów przepisanych od Kościoła; 3tio. poszcze
niem w Środy, oprócz Piątku i Soboty, wyjąwszy wtedy, gdy 
w który z tych dni wypadnie dzień Bożego Narodzenia. W ra
zie ważnej przeszkody zachowanie postu nie jest koniecznem, 
ale zawsze dobrze jest poradzić się w tem spowiednika, stoso
wnie do życzenia Stolicy Apostolskiej. Kongregacya bowiem
o odpustach ustanowiła:

»że trzeba żądać i otrzymać szczególną władzę do zmiany 
obowiązków, które mogą być zmienione co do Skaplerza świę
tego.®

Takie są obowiązki bractwa Skaplerza świętego. Nie masz 
nabożeństwa łatwiejszego, a zarazem szacowniejszego i przyno
szącego większe korzyści dla duszy, a nawet dla szczęścia ziem
skiego, za którem gonimy życie oniemal całe z taką usilnością, 
z taką gorącą żądzą, z takiem nieograniczonem pragnieniem, 
że częstokroć zapominamy o obowiązkach względem Boga i bli
źnich.

Dodać tu jeszcze wypada niektóre uwagi nad przytoczonemi 
wyżej obowiązkami, a mianowicie:

lmo. Ponieważ wpisanie się do bractwa jest rzeczą konie

(*) Osoby obowiązane odmawiać officyum, z powodu Jub z obow iązku 
stanu, z powodu uczynionego ślubu lub naznaczonej pokuty, odm aw iając je  
czynią zarazem zadosyć obowiązkom Skaplerza i pow tarzać go nie p o trze
b u ją .
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czną, powinniśmy przeto wpisać się w sam dzień przyjęcia 
Skaplerza świętego, aby mieć prawo do pozyskania zupełnego 
odpustu, nadanego przy wstąpieniu do bractwa;

2do. Gdy kto raz już prawnie przyjętym został, staje się na 
zawsze członkiem bractwa. W  razie zaś zgubienia lub zużycia 
Skaplerza, można wziąść samemu inny. Trzeba wszakże dać 
go poświęcić, na co niekoniecznie potrzeba Kapłana mającego 
moc przyjmowania do bractwa.

3tio. Ci, którzy bądź z niedbalstwa, bądź nawet z zachwiania 
się w wierze, przestali nosić lub odrzucili Skaplerz święty, mo
gą sami przywdziać go na nowo, a dostąpią odpustów, byle 
szczerze, serdecznie żałowali za grzechy i wypełniali wszelkie 
przepisane obowiązki.

Samo bowiem noszenie Skaplerza świętego, bez życia pobo
żnego i przykładnego, nie jedna zasługi i jest martwe, jak wiara 
bez dobrych uczynków.

Prawdziwy sługa Maryi powinien uczcić Jej świętą sukien
kę, którą z dobrej woli przywdział, życiem chrześciańskiem.

Marya chce, abyśmy mieli nadzieję otrzymania od Jej Syna, 
za Jej wstawieniem się, żywota wiecznego, lecz żąda obok tego 
od nas, abyśmy usiłowali naśladować Jej cnoty i byli przykła
dem dla drugich, których jeszcze świetne promienie prawdzi
wej wiary nie oświeciły i nie ściągnęły na nich zdroju łask, 
jakie żywa wiara i dobre uczynki jednają.

Owóż niech sukienka Maryi, jako szata czysta i święta, bę
dzie dla nas suknią pokoju wewnętrznego, pokoju sumienia 
i nadziei zbawienia, lecz zarazem niech będzie żywym przykła
dem dla drugich, dowodem widocznym, że słudzy Maryi, Jej 
sukienką przyozdobieni, nie schodzą nigdy z dróg sprawiedli
wości, pobożności i uszanowania praw Boską wolą Zbawiciela 
świata przepisanych. Niech ta zaszczytna suknia przekształca 
nas i z istot słabych, ułomnych, ziemskich, uczyni istoty, silne 
i zdrowe moralnie, niepokalane i czysto duchowe, i niech bły
szczy na nas jako szata niebieska, która tak pięknie, tak niepo
równanie stroi Maryę, naszą opiekunkę. Niech nas pobudza 
do oddawania najwyższej czci Bogu Wszechmogącemu, w Trój
cy świętej Jedynemu, do szanowania wszystkich praw Jego, do
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miłości nieograniczonej, petnćj namaszczenia, siły i wdzięczno
ści dla Stwórcy naszego i dawcy wszelkiego dobra; niech nas 
uczy pokory, zaparcia się samego siebie i posłuszeństwa świę
tym Boskim rozporządzeniom. Niech nas zachęca do łagodne
go postępowania z bliźniemi, do przebaczania uraz doznawa
nych i do kochania nawet nieprzyjaciół naszych. Niech strze
że naszych obyczajów, abyśmy od chwili przybrania się w su
knię Maryi, zachowali całą' świeżość uczuć czystych, niebiań
skich, niepokalanych i świętych, tych uczuć, jakie za życia 
ziemskiego Maryi, przepełniały Jej serce i rozlewały dobroczyn
ne skarby na spółeczność, która tak boleśnie, tak dotkliwie, 
tak ciężko Jej macierzyńskie serce poraniła. Niech nakoniec 
ta święta suknia wpływa na naszą wstrzemięźliwość, na ogra
niczenie się w żądzach, poprzestawanie na swojem, pokorne 
znoszenie przeciwności losowych, i niech nas skłania do cią
głych, usilnych starań o zbawienie wieczne dusz naszych, 
w zgiełku światowym tak niebespiecznie wystawionych na po
kusy i upadek pociągający za sobą potępienie!

Przekonanie naucza nas, że wszyscy, którzy mieli zaszczyt 
należenia do Jezusa i Maryi, jako wierni ich słudzy, byli spra
wiedliwi. Czyż więc my, przybrane dzieci Maryi, nie mieli
byśmy starać się o miano sprawiedliwych przez unikanie jedy
nie grzechów, kiedy grzechy są największemi niesprawiedli
wościami?

Używajmy więc tej świętej sukni jako zbroi przeciwko 
wszelkim nieprawośęiom, nieprzyjaciołom zbawienia.

Cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość, niech będą na- 
szemi przewodniczącemu gwiazdami w życiu, a możemy być 
najzupełniej pewni, że postępując utartą drogą przez te wznio
słe przewodniczki, dojdziemy niezawodnie do krainy błogosła
wionych i będziemy używać wiecznego szczęścia, jakiem się 
cieszą wybrani Pańscy, wierni słudzy Boga i Najświętszej Ma
ryi Panny.

Nieograniczone miłosierdzie Najwyższego Pana, Stwórcy 
Wszechświata, dało nam Maryę za Matkę! Maryę za Matkę! 
Ileż w tych słowach zawiera się szczęścia, radości i pociechy?! 
J a k ą ż  o n e  d u m ą  serca  nasze  napełniać powinny! Królowa
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Nieba, Bogarodzica, to Matka nasza, to święta, ukochana opie
kunka nasza, a więc my, Jej dzieci, Jej wychowańcy, jesteśmy 
dziećmi Niebal

Czyż więc wdzięczność nasza za to nieograniczone dobro
dziejstwo, czyż więc miłość nasza za tę wielką i wzniosłą mi
łość Boga, mają mieć ścieśnione granice?! Czyż mamy się stać 
niegodnemi, występnemi dziećmi względem ojca naszego w Nie
biosach, i szpetnością czynów w doczesnem życiu spełnionych, 
mamy się starać utracić to chlubne miano dzieci Nieba, jakiem 
nas Jego łaskawa, Ojcowska Opatrzność obdarowała?

O bracia najmilsi! wejrzyjcie sami w siebie, przerażajcie 
się gdy ujrzycie w sercach waszych straszny trąd zepsucia; zli
tujcie się sami nad sobą, aby dusze wasze nie ginęły marnie 
w wieczności, w mękach piekielnych, w cierpieniach pojęcie 
nasze przechodzących, kiedy możecie odziedziczyć szczęście 
wiekuiste, szczęście najwyższe, nieporównane, byleście w kró
ciutkiej życia tego pielgrzymce żyli podług praw Ewangelii 
świętej.

»0 dzieci moje! woła na nas głos Syna Bożego, niei zakrwa
wiajcie serca mojego nieprawościami waszemi, i nie odnawiaj
cie codziennie popełnianemi grzechami waszemi, ran ciężkich, 
jakie otrzymałem żyjąc w śród ftas, za winy wasze, dla dobra 
waszego, bo występki, jakiemi plamicie imie wyznawców moich, 
odnawiają codziennie moją .śmierć męczeńską, poniesioną 
z miłości dla was ńa haniebnym Krzyżu, który dziś przezemnie 
jest świętem godłem zbawienia.« (*)

Czyż na ten wielki głos Zbawcy naszego pozostaniemy mar
twi, głusi, nieczuli? Czyż ten święty głos do uszu naszycE nie 
dochodzi, serc naszych nie przenika?

O jeśli tak jest, jeżeli obłąkanie nasze ma trwać dłużej, da
lej, to dla zawstydzenia bezrozumnego uporu naszego, dla upo
korzenia tej nagannej i kary godnej dumy, dla udowodnienia 
nareszcie, że nasza niewiara, nasze powątpiewanie nawet, jest 
bezzasadne i śmieszne, przypomnijmy sobie jeszcze jeden głos, 

!' głos w ielki, głos potężny, głos samego Boga w cudach zdziała

li (*) Zasady i całość Religii Katolickiej, X, Gaume.
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nych za pomocą Skaplerza świętego, w cudach wspartych au- 
tentycznemi dowodami, które nie ulegają zaprzeczeniu.

Mamy błogą nadzieję, że pod potęgą tego głosu, z taką silą 
do wszystkich serc niewiernych lub wątpiących przemawiające
go, schylemy harde czoła nasze w pokorze i zawołamy ze łzami 
szczerego żalu i skruchy:

»Panie! przebacz nam, bośmy nie wiedzieli co czynili.®
Czujemy to w głębi serc naszych, że Bóg nie potwierdza ni

gdy cudami kłamstwa lub błędu, bo to sprzeciwiałoby się Jego 
świętości. A ze wszystkich ćwiczeń pobożnych, natchnionych 
ku czci Maryi, żadne widoczniej nie było potwierdzone głośne- 
mi cudami. Trzebaby pisać obszerne dzieła, gdybyśmy je* 
wszystkie przytoczyć chcieli, ograniczamy się więc tylko na 
k ilku faktach autentycznych, z których nie jeden sądownie 
udowodniony został i to z taką dokładnością, że przytoczymy 
na samem czele wyciąg ze spisanego w podobnej okoliczności 
protokułu, zamieszczonego w wspomnionem już nie raz przez 
nas dziele, X. J. Gaume:

I. Dnia 19 Sierpnia 1667 roku, na gruncie Brugelette, po po
łudniu, w obecności p. Maksymiliana de Sausse, hr. de Ma- 
staing, wielebnego ojca Józefa, przeora Karmelitów w Bru
gelette, ojca Barnaby od świętego Pawła, subprzeora, ojca 
Benata od świętej Teressy, ojca Tomasza od świętego Piotra 
i  t. d. stawili się: Wincenty Matthieu, przezwany w wojsku 
Maison Dieu, z pancernego pułku Księcia Następcy Tronu, Mi
kołaj Pierrot, przezwany La Plaine, trębacz z tegoż Pułku, i 
złożyli świadectwo, że pokłóciwszy się z sobą, rzeczony W in
centy Mattbieu strzelił do swego kolegi z pistoletu w odległości 
dziesięciu stóp; szczęściem jednakże kula trafiła w Skaplerz; 
dbznał więc on tylko lekkiej kontuzyi, lubo kula przeszyła 
kaftan i koszulę i spłaszczyła się na żywocie o trzy cale od 
bioder.

»Ludwik Amelot, pancerny wspomnionego pułku, rodem 
z Auxerre, widział wystrzał; Jan Cadot, pan na Orgeneuyille, 
z tego samego pułku, świadczył również, że widział Skaplerz 
przylepiony na miejscu dotkniętem kontuzyą. Chirurg zna
lazł kulę w koszuli. P. Brojart, wachmistrz, de Lestre, bry-
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gadyer, także byli świadkami; p. Tisancourt, wezwany na
świadka zeznał, że widział wystrzał; Księża kapelani hrabiego 
de Broglie i Margrabiego de Fervaques, widzieli kontuzyę i 
dziurę od ku li w kaftanie i koszuli.

»Zatem wspomnieni Wincenty Matthieu i Mikołaj Pierrot, 
przebaczywszy sobie wzajemnie i pocałowawszy się jako praw
dziwi chrześoianie, potwierdzili tę rzecz przysięgą., jak również 
obecni świadkowie, którzy widzieli kontuzyą, kulę spłaszczoną 
i dziury w kaftanie i koszuli; chwaląc Boga i Najświętszą; Pannę, 
za okazanie tak widocznego cudu Swojej Opieki, za pośredni
ctwem Skaplerza świętego.'

»Działo się dnia 20 Sierpnia 1667 roku.
»Podpisano: hr. de Mastaing, Matthieu przezwany Maison 

Dieu, Mikołaj Pierrot, Ludwik Amelot, J. Cadot, pan na Orge- 
neurille, Brojart, de Lestre, J. de Yisancourt, A. Heliaud, A. 
Aumonie, A. Yiomart, Kapitan lekkiej gwardyi Królowej.

»Brat Antoni 4u Pain, gwardyan Reformatów Chateau-Yilain, 
uznał powyższe zdarzenie za zupełnie prawdziwe.

»Dalej następują świadectwa, stwierdzone podpisami office- 
rów i pułkownika pułku; nareszcie świadectwo chirurga w tych 
słowach:

»Ja niżej podpisany, chirurg gwardyi J. O. Księcia Następcy 
Tronu, przyszedłszy opatrzyć Mikołaja Pierrot, trębacza, 
w przekonaniu, że jest ranionym, znalaztem kulę w jego koszu
li, która przebita kaftan i koszulę tegoż trębacza, zrobiwszy 
tylko lekką kontuzyę, co bez widocznego cudu stać się nie mo
gło, ponieważ kula ugodziła w sam środek brzucha.«

»podpisano: Nuet.«
II. W  roku 1622, w czasie oblężenia Montpellier przez Lu

dwika XIII, pewien żołnierz, zwany Beauregard Champion, 
podczas szturmu został ugodzony kulą w piersi. Nie ma wąt
pliwości że byłby zginął, gdyby go Opieka Najświętszej Maryi 
Panny przed nieochybną śmiercią nie była zasłoniła. Kula 
przebiwszy suknie, zatrzymała się i spłaszczyła na Skaplerzu, 
który na piersiach nosił, a jem u samemu nic nie uczyniła złe
go. Zdziwiony żołnierz nie umiał z początku wytłumaczyć 
sobie tego niepojętego zdarzenia, dopiero gdy oczom jego
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przedstawił się Skaplerz święty, nieprzebita zbroja, która cios 
śmiertelny od niego odwróciła, padł na kolana i ze łzami 
wdzięczności podziękował naprzód Królowej Nieba, poczem 
ten cud jawny, widoczny publicznie ogłosił. Wszyscy ci, któ
rzy go otaczali i widzieli całe to cudowne zdarzenie, opowie
dzieli je kolegom z uczuciem najgłębszego przekonania i na
maszczenia. Wieść o tem rozeszła się lotem błyskawicy po 
całem wojsku i doszła wreszcie do wiadomości Monarchy. 
Ludwik XIII, wzruszony, udał się na miejsce zdarzenia, a prze
konawszy się na własne oczy o tym jawnym cudzie, korzy swe 
królewskie czoło przed potęgą i miłosierdziem Króla Królów, 
oddaje najgłębszą cześć Najświętszej Paupie i natychmiast, na 
polu bitwy, zasłanem trupami, na ziemi krwią wojowników 
jego nasiąkłej, w śród nieustającego huku dział i szczęku oręża 
walczących, przywdziewa wobec całego wojska najpewniejszą 
zbroję—Skaplerz święty.

III. W  roku 1656, podczas missyi w Saint-Aulay, mieście 
Powiatu Saint-Onge, odprawianej' przez Księży Missyonarzy 
z Perigueux, około godziny lOtej wieczorem, wszczął się w je
dnym domu pożar, który szerzył się z niesłychaną gwałtowno
ścią. Lud biegł spiesznie na ratunek.

Pomiędzy ratującemi znajdował się pewien pobożny Ka
płan. Przypomniał on sobie, że przed dwudziestu laty podo
bny pożar w Perigueux został wstrzymany potężną siłą Ska
plerza świętego. Otóż odmówiwszy krótką lecz pełną wiary 
i żarliwości modlitwę, przywołał młodego człowieka wzorowej 
pobożności, który służył u Missyonarzy i rzekł mu:

»Weź twój poświęcony Skaplerz i rzuć go w ogień najgwał
towniejszy.

Młodzieniec nie badał przyczyn, tylko usłuchał głosu świą
tobliwego Kapłana, przecisnął się przez tłumy ludu i rzucił 
Skaplerz w największe płomienie, które natychmiast mocą Naj
świętszej Panny wzbiły się kłębami do góry, i ogieij w obec ca
łego zgromadzenia nagle zagasł.

Lud wzruszony tym dobroczynnym skutkiem, nie mógł o- 
derwać oczu od miejsca, na którym ten cud jawny i wielki był 
spełniony, a wiara jego i wdzięczność wzmogły się jeszcze, gdy
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na drugi dzień znaleziono w pośród zgorzeliska i gruzów Ska- 
plerz święty nienaruszony.

Przytomni temu zdarzeniu Kalwini, nie umiejąc, albo ra
czej nie chcąc pojąć łask Boga, objawianych na ziemi tak cudó- 
wnemi sposobami, nazwali młodego człowieka czarownikiem. 
Bo bezrozum i zaślepienie wolą przypisywać moc, zmysłami 
niepojętą, czarom nieistniejącym na świecie, jak uznać łaskę 
Boga, którego wszechmocność i miłosierdzie tak często na nas 
bywa zlewane, tak jasno nam się okazuje. Katolicy przeciwnie, 
korząc się przed potęgą wiekuistego Pana, uznali Jego nieo
graniczoną dobroć i łaskawość, uwierzyli że dozwolił być im 
naocznemi świadkami widocznego swego cudu i chwaląc Boga 
oddali zarazem cześć silę Skaplerza świętego.

IV. W  roku 1640, oddział wojska francuzkiego zmierzają
cy ku granicom Lotaryngii, spotkał nieprzyjaciela w przewyż
szającej sile. Przyszło do walki. Jeden z walczących żoł
nierzy został ugodzony kilkoma kulami w piersi, a mimo ran 
śmiertelnych, jakie otrzymał, nie umierał. Nieprzyjaciele 
zdumieni i rozjątrzeni zarazem tą szczególną trwałością życia 
człowieka mającego piersi strzaskane, usiłowali go dobić i  
zadawali mu bez litości ciosy gwałtowne w głowę i w piersi po
ranione. Ale daremne były ich barbarzyńskie usiłowania, 
nie mogli zgasić ostatniej iskry życia tlejącej w ofiarze ich sro- 
gości.

Raniony żołnierz mimo cierpień i wyczerpania sił, mówił 
do katów swoich głosem czystym, świeżym i jędrnym:

»Daremnie pastwicie się nademną, ja nie zejdę z tego świa
ta bez oczyszczenia się z grzechów i przyjęcia sakramentu po
kuty. Jestem dzieckiem Maryi, noszę na sobie Jej świętą su
knię, która mi daje siłę do oparcia się śmierci mimo waszej 
nieludzkości.«

Nienawiść nieprzyjaciół odbiegła gdy te słowa usłyszeli, żal 
ich przejął, oczy napełniły się łzami. Jak przed chwilą wysi
lali się na odebranie życia nieszczęśliwemu żołnierzowi, tak 
teraz pragnęli to życie utrzymać, choćby ponieść największe 
ofiary. Umierający błagał ciągle o Księdza. Rozbiegli się

16
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więc na wszystkie strony i nie zadługo wrócili z kapłanem 
którego zrządzeniem Opatrzności napotkali.

Umierający żył jeszcze, pomimo niezliczonej ilości ran 
śmiertelnych, a prócz tego posiadał całą przytomność umysłu 
i mógł gorącemu swemu pragnieniu zadość uczynić: to jest 
wyspowiadać się i otrzymać rozgrzeszenie.

Siła oporu samej nawet śmierci stawiona przy pomocy 
Skaplerza świętego; którą to siłę wzmocniła jeszcze wiara cier
piącego męczennika, jest nowem, świetnem świadectwem jego 
cudownej mocy. Uznali to mordercy Żołnierza, oddali hołd 
Maryi Dziewicy i łzami szczerego żalu skropili zwłoki czło
wieka, którego wiara ten piękny cud wywołała.

V. W Październiku 1653 roku, niejaki Leonard Tamin, cy
rulik , rodem z Oradour będący, w mieście Saint-Sunien, o sześć 
mil od Limoges odlegtem, został przeszyty szpadą w serce na 
dwa calę głęboko. Bana więc jego była śmiertelną, od razu, na 
miejscu odbierającą życie. Lecz właśnie w chwili gdy ten 
morderczy cios otrzymywał, polecił się łasce Najświętszej Maryi 
Panny, jako Jej dziecię, bo był członkiem bractwa Skaplerza 
świętego i miał tę suknię na sobie. Cudowną więc jego mocą 
zachowany został przy życiu, dopóki się nie wyspowiadał i nie 
przyjął świętych Sakramentów. Żył jeszcze dziesięć godzin 
po otrzymaniu swej śmiertelnej rany i miał czas nawet objawić 
swoją ostatnią wolę, bo sporządził testament.

Cud ten potwierdza autentyczne zeznanie X. Wikarego 
z Saint-Sunien, który Leonarda opatrzył świętemi Sakramen
tami, oraz zeznania kilku wiarogodnych świadków.

VI. Znałem, pisze ksiądz Boisieu, w dziełku o nabożeństwie 
do Maryi, pewnego człowieka znakomitego stanu, żyjącego je
szcze po dziś dzień, (*) który był rażony piorunem. Cała o- 
dzież wraz z koszulą zgorzała na nim. A.le ta gwałtowna i ni
szcząca iskra elektryczna ciała jego bynajmniej nieuszkodziła 
i uszanowała również Skaplerz święty, który miał na sobie 
w chwili uderzenia w niego piorunu.

VII. Następujący wypadek, pis/,e pewien Karmelita w roz-
(*) Dziełko to wydane byto jeszcze w roku 1849 czy w ięc'żyje do obe- 

cnej chwili nie wiemy.



prawie swej o Skaplerzu świętym, znany był wszystkim miesz
kańcom Paryża. Wielebna matka de Martine, Przełożona 
Królewskiego klasztoru w Montmartre, w dniu 8 Grudnia 1630 
roku, w obrębie murów klasztornych napadniętą została przez 
dwóch rozżartych brytanów z taką wściekłością, że oniemal jej 
nie rozszarpali. Pozbawiona wszelkiej obrony, została w krót- 
ce okryta głębokiemi ranami. Zęby brytanów powyrywały jej 
kawały ciała, a krew świeża, brocząca ich paszcze, pobudzała 
jeszcze ich wściekłość. Całe jej odzienie w kilku chwilach 
zamieniło się w szmaty krwią ociekłe. Jeden tylko Skaplerz 
święty, który przyciskała ciągle- rękami do piersi, ocalał, i ta 
święta suknia, jako tarcza nieprzełomna, wyratowała ją  z nie- 
ochybnej, widocznej a tak strasznej śmierci. Jak tylko roz
iskrzony wzrok zażartych brytanów padł na tę świętą sukienkę 
Maryi, srogość ich odbiegta, w oka mgnieniu złagodnieli i za
częli lizać rany, jakie sami zadali.

Zdarzenie to jest opisane według własnego zeznania Prze
łożonej, jako też Ksieni i dwóch starszych zakonnic.

VIII. Opiszemy tu jeszcze następujące zdarzenie, opowie
dziane przez pewną wiarogodną osobę:

»Rodzice moi, są jej słowa, wysłali mnie do małego semina- 
ryum w SS. w M. dla dokończenia w niem wychowania. Słu
chałem podówczas filozofii. W  dzień Wniebowzięcia Naj
świętszej Maryi Panny 1811 roku,, miałem szczęście być przy
jętym do bractwa Skaplerza świętego. Ponieważ obrządek 
ten odbył się dopiero wieczorem, przeto zajęty domowemi 
zatrudnieniami, nie miałem czasu odmówić siedmiu pacierzy, 
przepisanych członkom bractwa. Potem zapomniałem wypeł
nić ten obowiązek i dopiero przypomniałem sobie o nim wte- 
dy, gdym już leżał w łóżku i miałem gasić świecę.

»Ogarnęła mnie jakaś niepojęta trwoga, otóż pozostawiłem 
palącą się świecę, którą nierozważnie umieściłem w wezgłowiu 
łóżka, i zacząłem odmawiać zapomniane pacierze.

»Była wtedy godzina dziewiąta.
»Sen mnie morzył, odmawiałem więc pacierze tylko ustami, 

ale nie sercem i myślą, to też przed ich skończeniem bardzo 
twardo zasnąłem.
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»0 trzy kwandranse na dziesiątą przebudziłem się otoczony 
kłębami dymu i płomieni. Pokazuje się, żem usypiając trącił 
świecę, która padła na poduszkę i zapaliła ją. Materac i  po
duszka gorzały podemną, część łóżka od ściany była już obró
cona w zarzące się węgle, w pokoiku zaś moim było tyle dymu, 
że gdym drzwi otworzył dla wezwania ratunku, cały dom na
pełnił się nim w oka mgnieniu.

»Pożar z trudnością ugaszono, przez ciąg bowiem powietrza 
wzmógł się gwałtownie, ja  jednak bynajmniej nie zostałem 
uszkodzony, chociaż sam dym powinien mnie był udusić. 
Każdy, kto tylko oglądał na drugi dzień ślady pożaru, pozostałe 
na łóżku, pościeli i ścianach, dziwił się żem z takiego wido
cznego niebespieczeństwa wyszedł zdrów i cały.

"Wypadek ten, który mógł stać się dla mnie tak zgubnym, 
napełnił mnie niepojętym pokojem i powołał do złożenia naj
głębszych dziękczynień Najświętszej Pannie Skaplerznej, któ
rej cudowna opieka zachowała mi życie i przebaczyła niedbal
stwo w odmówieniu należnych Jej pacierzy. Chęć moją przy
jęła za uczynek, niech więc będzie cześć Jej łaskawości odda
wana po nieskończone wieki, a ja  odtąd żywą wiarą umocniony, 
cud ten za daną mi przestrogę uznaję i przyrzekam że nigdy już
o obowiązkach moich zapominać nie będę.«

Prócz tych niebespieczeństw, w jakich człowiek bardzo czę
sto znaleźć się może, a z których podaliśmy kilka wypadków, 
posłużyć mogących za przykład, że wpływ Skaplerza świętego 
jest niezmierny i cudowny, istnieją jeszcze inne, straszniejsze 
niebespieczeństwa, a temi są nasze własne namiętności. Ule- 
ganie im czyni człowieka bardzo nieszczęśliwym, bo gubi za
równo duszę jego i ciało.

Przytoczymy kilka przykładów zwycięztwa za wpływem 
Skaplerza świętego odniesionego nad temi niewidzialnemi, a 
ciągłemi towarzyszami naszemi, którzy jak najniebespieczniejsi 
nieprzyjaciele ciągną nas do złego i urągają naszemu upadkowi.

I. Pewien młody członek kongregacyi Najświętszej Maryi 
Panny, znajdując się przypadkiem w towarzystwie kilku osób 
rozwolnionych obyczajów, miał przed oczyma widoki tak dra-

* żliwe, że jego niewinność, jego skromność i czystość na ciężką
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p ró b ę  b y ły  wystawione. Nęcony urokiem nieznanej sobie ros- 
koszy, która go przez sympatyczny wpływ pod swą władzę po
ciągała; wabiony przez czarowną piękność, która jak szatan 
zastawiała sztuczne sieci na niewinność niedoświadczonego i 
ognistego młodzieńca, tracił zmysły i siłę tak potrzebną do o- 
parcia się namiętności ciała. Krew uderzała mu gwałtownie 
do głowy, krążyła przyspieszonym obiegiem wr żyłach, wrzała 
w sercu i spowodowała tak żywe jego bicie, że mu oniemal 
piersi rozsadzało.

•Obłąkany wzburzonemi namiętnościami, nieprzytomny so
bie, rozdrażniony i z sił wyzuty, byłby uległ zbuntowanemu 
sercu i zmysłom oczarowanym, byłby splamił swą niepokalaną 
niewinność ciała, gdyby przypadkiem, chwytając się za piersi 
dla przytłumienia gwałtowności bicia serca, nie był poczuł pod 
suknią Skaplerza świętego, który miał na sobie. Zaledwie 
dotknął się tej potężnej broni, Oczarowanie zmysłów zniknęło, 
przytomność umysłu wróciła, odzyskał spokój wewnętrzny, i 
łatwo już, bez wysileń, pokonał żądze, które nim tak niebespie- 
cznie władały.

A gdyby je był zadowolił, utraciłby na zawsze swą szacowną 
czystość, byłby splugawił rospustą swe nitewinne dotąd serce i 
byłby utracił .spokojność duszy, której godność w roskoszy 
zmysłowej zostałaby sponiewieraną.

Od tej chwili unikał nieskromnych towarzystw, strzegł się 
niebespiecznego rozdrażnienia namiętności i przed wszelkiemi 
pokuszeniami znajdował obronę w Skaplerzu świętym.

II. Święty Alfons Liguory opowiada następujące zdarzenie:
»Towarzysz mój, Kapłan bogobojny i świątobliwy, siedział 

pewnego dnia w konfesyonale i słuchał spowiedzi z zwykłą 
sobie uwagą.

»Nagle ujrzał wchodzącego do Kościoła młodego człowieka, 
przyjemnej powierzchowności, ale widocznie dręczonego taje
mnym niepokojem, zdradzającym toczącą się w gtębi jego du
szy walkę.

»Młodzieniec ten nie uczcił żadnym zewnętrznym znakiem 
świątyni Pańskiej, ale twarzą wybladłą, zmienionemi rysami, 
włosami w nieładzie i niepewnemi poruszeniami, dał poznać
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śledczemu oku Kapłana, że sercem jego miotają albo zgubne 
namiętności, albo straszna rospacz—rospacz bez nadziei.

»—Nieszczęśliwy! pomyślał Ksiądz z współczuciem; w tem 
młodem sercu zwątpienie się zagnieździło; albo szalone namię
tności, albo złe przykłady, wypędziły z niego wiarę, a bez wia
ry jakżeż źle na świecie! W tej młodej myśli ściera się trwo
ga z niepewnością lub występne zamiary, i tylko Wszechmocna 
ręka Boga może wyrwać duszę jego z otchłani wiecznej.

»I patrzył ciągle na młodego człowieka, i śledził ciągle 
wszystkie jego poruszenia i badał ciągle uczucia jasno malujące 
się na jego znękanej troską i rospaczą twarzy.

»Przypadkiem wzrok młodzieńca spotkał się z miłym, łago
dnym i pełnym zajęcia wzrokiem Kapłana. Ich spojrzenia raz 
skrzyżowane już się od siebie oderwać nie mogły.

»Magnetyczny i zachęcający wzrok Księdza posiadał jakąś 
pociągającą siłę i oddziaływał niezwyczajnie na młodego czło
wieka, który okazał widoczną chęć pomówienia z Kapłanem, 
ale również widoczną w nim była tajemna władza, która go od 
tego kroku odwodziła.

»Kapłan odgadł jego wahanie się, powstał zatem z miejsca, 
poszedł prosto do młodzieńca i rzekł:

»— Widzę, że cierpisz moralnie; jeżeli chcesz znaleźć ulgę, 
otwórz przedemną swe serce. Ja ubogi sługa ołtarza, będę 
twoim pośrednikiem u Boga. Miej nadzieję, On jest miłosier
ny i pobłażający.

»Młodzieniec wahał się jeszcze, ale tylko chwilę. Nagle u- 
iegł wyższej niż jego wóla władzy i odpowiedział drżącym ze 
wzruszenia głosem:

»— Dla mnie nie ma już nadziei, a jednak spróbuję poradzić 
się ciebie, inój ojcze. Ale opowiadanie historyi mojego życia 
zajmie wiele czasu, jeżeli więc łaska, proszę wysłuchać mnie 
na osobności.

»Kapłan poprowadził go do swej skromnej celi, ukląkł przed 
wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela świata i w tej pokor
nej postawie oczekiwał co mu powie młody grzesznik.

»Młodzieniec schylił czoło zadziwiony tą  wzniosłą pokorą 
sędziwego Kapłana, poczem naśladował dany sobie przykład,
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padł na kolana, złożył ręce jak do modlitwy i ze łzami w oczach, 
głosem łkaniem przerywanym, opowiedział swą historyę.

»— Ojcze mój! zakończył kryjąc twarz w dłonie, rospusta, 
mężobójstwo, bluźnierstwa i zadawalanie namiętności, słowem 
wszystkie moje haniebne czyny, jakie popełniłem, wszystkie 
zbrodnie jakich się w mojem krótkiem życiu dopuściłem, nie pły
nęły z niepohamowanych żądzy, tylko z zupełnego braku wiary 
i piekielnego, świętokradzkiego pragnienia znieważania Boga 
i  zaspokojenia mojej nienawiści do wszystkiego co jest święte i

V wielkie na ziemi i w niebie. Hańbiące godność człowieka rozu
mowania fałszywych filozofów, zaraziły mój umysł i wywołały tę

* zbrodniczą walkę z Władzą Najwyższego Pana, powiodły mnie 
do targania się na wszystko, co Mu jest miłe. Miałem krucy
fiks dany mi przez matkę, aby mnie strzegł od uchybień i bro
nił od skaz w życiu, odrzuciłem go przez wzgardę! A dziś ra
no, oh! zgroza o tem wspomnieć, przystąpiłem do stołu Pań
skiego w zamiarze spełnienia największej zbrodni, świętokradz

tw twa, bo chciałem podeptać nogami Hostyę świętą i gdyby nie 
przytomność' otaczających mnie osób, byłbym wykonał ten

a, czyn piekielny.
»To powiedziawszy drżącą ręką podał wzruszonemu Księdzu 

Przenajświętszy Sakrament, obwinięty kawałkiem papieru i 
$ gdy Kapłan z najgłębszą czcią kładł Hostyę przy krucyfiksie, 
et- młody grzesznik mówił dalej:

. »Tyle zbrodni popełnionych z rozmysłem, tyle zakamienia- 
ł łości w grzechach, tyle upodobania w złem i gorszącem życiu, 

zasiały w wyschniętem i zimnem sercu mojem zwątpienie, a- 
bym mógł kiedykolwiek dostąpić miłosierdzia Boga, którego 

tit tylokrotnie i tak ciężko obraziłem. Utrata zaś wszelkiej nadziei 
pozyskania przebaczenia, wyrobiła ze mnie zbrodniarza niego
dnego łaski, niegodnego, aby go ziemia nosiła i to właśnie by
ło powodem tej piekielnej chęci do wykonania czynu, który 

id obecnie na samą myśl o nim, do ostatniego kresu rospacz mo- 
r- ją  prowadzi. A jednak przechodząc w kilka godzin później 

około tego Kościoła, w którym ty, mój ojcje, miłą Bogu służ- 
» bę pełni sz, uczułem tak żywe wyrzuty sumienia, żal straconych 
|, dni niewinnych w pierwiastku życia mojego, tak głośno ode-



zwal się w mńj duszy, tak strasznie przemówił do serca, żem 
nieprzytomny sobie odważył się wejść raz jeszcze do świątyni 
Pańskiej, którą sama obecność moja plamiła. I co powiesz, 
mój ojcze, surowy i przenikający najtajniejsze myśli wzrok 
twój, krępował moją władzę, przykuwał mnie do miejsca, 
Z którego ruszyć się nie śmiałem, a głos duszy nieszczęśliwej 
wołał na mnie, że jeżeli ty nie dasz mi sposobu przebłagania 
Boga, to będę zgubiony na wieki, bo dla mnie nie było już na
dziei, a może i nie ma! ...Lecz i to błogie, choć zbyt wątpliwe 
przekonanie, nie byłoby mnie skłoniło do wyznania przed to
bą, mój ojcze, zbrodni moich; wstyd i nieufność pozyska
nia miłosierdzia Boskiego, byłyby mnie odpędziły od ciebie, 
gdybyś był sam do mnie nie przemówił i nie dodał śmiałości 
mojemu skalanemu sercu. Teraz klęczę przy tobie, teraz znasz 
już moje brudne, wiecznej kary godne życie, teraz zgłębiłeś 
już całą przepaść moich nieprawości, powiedz więc otwarcie: 
czy jest dla mnie jeszcze jaka nadzieja?

»-—Miłosierdzie Boga jest wyższe nad wszystko, odpowie
dział Kapłan z uczuciem politowania.

»I zaczął go badać czy nie spełnił wąwem życiu jakiego do
brego uczynku, któryby zmniejszył,wielkość jego przewinień, 
a który zapewne spowodował otrzymaną już łaskę, jaka się 
objawiła w chęci przyjęcia Sakramentu pokuty.

»;—■ Dobry uczynek! zawołał młody człowiek przerażony. O 
w życiu mojem tylko zbrodnie znaleźć można. Dla mnie nie 
ma już nadziei; jestem potępiony!

»— Czy nie 'uczyniłeś jakiej ofiary na cześć Najświętszej 
Bogarodzicy, badał dalej Kapłan, lub może wzywałeś Jej opie
ki i pomocy, bo takie nawrócenia bywają zwykle zrządzone 
dobrocią tej najłaskawszej Królowej Nieba, Matki naszej Naj
świętszej i Najlitościwszej.

»— Nie! odpowiedział młodzieniec ze łzami.
»—■ Pomyśl dobrze, dodał spowiednik.
»Młody człowiek zastanowił się, po chwili milczenia rozja

śniła się twarz jego,*wzniósł oczy do Nieba, a odkrywszy piersi 
rzekł:

»— Niestety! mój ojcze, wszystko com z dni niewinności mo
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jej zachowa?, jest ten oto Skaplerz. Bluźniłem Bogu, rzucałem 
się jak  dzikie zwierze na Jego prawa, targałem się zawzięcie na 
ludzi, których pokora i świątobliwość poniżały mnie, lecz te
go Skaplerza odrzucić od siebie nie miałem odwagi. Nosiłem 
go zawsze na sobie, i szanowałem znajdujący się na nim wize
runek, chociaż pełniąc zbrodnie spójrzeć na niego nie śmiałem.

»— Widzisz więc, rzekł sędziwy Kapłan z głębokiem prze
konaniem, że to święte godło przymierza, mimo całej rozciągło
ści zbrodni twoich, ustrzegło w końcu twą duszę od wiekuistego 
zatracenia. Biedny mój synu, dobroć to Najświętszej Ja n n y  
uprosiła ci tę łaskę, której dostąpiłeś. Ah! tak, Jej to cudo
wna opieka czuwać nad tobą nie przestawała, dowodem tego 
jest i to, że Kościół do którego, idąc za wewnętrznem natchnie
niem, wstąpiłeś, czci Bogarodzicy jest poświęcony. Miej na
dzieję nieszczęśliwa ofiaro przewrotności ludzkiej, ufaj, a ła
ska Boga cię uzdrowi.

» Młodzieniec na te słowa zalał się gorącemi łzami żalu i skru
chy, i  wzdychał głęboko. Poczem wspólnie z Kapłanem modlił 
się długo i gorliwie; wzruszenie opanowało go tak wielkie, że 
padł zemdlony przy nogach swego istotnego, duchowego dobro- 
broczyńcy.

»Było to ostatnie przesilenie łaski.
»Gdy odzyskał przytomność wyspowiadał się szczerze ze 

wszystkich grzechów, jakich w ciągu całego swego życia się do
puścił, i wypełnił z ścisłością naznaczoną sobie pokutę. Odtąd 
żyć zaczął przykładnie, spowiadał się często, a gdy wreszcie o- 
trzymał rozgrzeszenie, którego mu długo surowość Kapłana 
odmawiała, stał się jakby innym, zupełnie odrodzonym czło
wiekiem, którego życie wzorowe, cnotliwe, pobożne i pokory 
pełne, innym za przykład służyć mogło.

»Odzyskana wiara zmieniła jego postępowanie i z człowieka 
szkodliwego spółeczności, z grzesznika zatwardziałego, uczyni
ła  człowieka pożytecznego, dobrego i przykładnego.

»Cud to widoczny i wzniosły.
Cóż ten cud u  Boga wyjednało?
Oto Skaplerz święty, dwa kawałki materyi wełnianej, jak 

go wątpiący nazywają.
17
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Uznał to*i nawrócony młodzieniec, bo prosił swego prze
wodnika, aby rozgłaszał wszędzie wielkie miłosierdzie Boga, 
jakiego doznał za przyczyną Przenajświętszej Panny i Skaple
rza Jej poświęconego.

III. Czytamy w życiu księdza Franciszka Yepez, świątobli
wie zmarłego w roku 1617, przez księdza de Velasco napisane
go, że ten świątobliwy mąż miał sobie objawione, że duchy 
piekielne uskarżają się głównie na dwa rodzaje osób z powodu 
których znaczne ponoszą straty, to jest na tych, którzy przy
czyniają się do rozpowszechnienia nabożeństwa do Najświęt
szej Panny, i na tych co noszą Skaplerz święty. Z tych osta
tnich nie biorą nawet daniny dla siebie, bo prawie wszyscy są 
im wydzierani przez macierzyńską opiekę Przenajświętszej 
Bogarodzicy.

W tem objawieniu uderza zmysły nasze silna wiara świą
tobliwego Kapłana, która go poprowadziła w krainy nieśmier
telnych,' dla zbadania myśli synów piekła o mocy Skaplerza 
świętego. I tak jest rzeczywiście, że piekło skarży się na człon
ków bractwa Skaplerza świętego, bo zasłonięty tą opieką czto - 
wiek ma potężną tarczę przeciwko nagabaniom szatana. Nie 
śmiejcie się niedowiarki, powtarzamy szatana, który pod posta
cią zgubnych, godność ludzką hańbiących namiętności, w sercach 
naszych obiera sobie siedlisko i gangrenuje je , owrzadza spro- 
śnemi czynami, których się dopusaczamy z obrazą Boga i lu
dzi, z obrazą sumienia i praw spółeczeńskich. A od tych zgu
bnych zboczeń ochrania Skaplerz święty, bo sama myśl przy
wiązana do jego cudownej siły, strzeże od błędów, a naprowa
dza na drogę życia pobożnego i przykładnego.

Czytamy na innem miejscu w życiu tego świątobliwego mę
ża, że miał powtórne objawienie, potwierdzające pierwsze, iż 
trzema pobożnemi ćwiczeniami, zachowuje się serce ludzkie 
od skaz zepsucia, a mianowicie: wzywaniem Najsłodszego 
Imienia Jezus, wzywaniem opiekuńczego Imienia Maryi i no
szeniem Skaplerza świętego.

Jak więc małego potrzeba poświęcenia, aby osiągnąć z ni- 
czem porównać się niedające dobro, to widzieliśmy z przyto
czonych powyżej przykładów, które przedstawiliśmy pod po-
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stacią cudów mocą Skaplerza świętego zdziałanych, bo Bóg 
zwykle potwierdza cudami wszelkie pobożne ćwiczenia, które 
są Mu miłe.

Otóż te cuda spowodowały Papieżów do nadania tylu odpu
stów dla bractwa Karmelu, bo opisane wypadki i tysiące in
nych im podobnych, udowodniły jawnie, że Bóg świetnemi 
objawieniami i cuda mi potwierdził obietnice Najświętszej Ma- 

i ryi Panny i zacność nabożeństwa Skaplerza świętego. (*) '
Nie zaniedbujmy więc, najmilsi bracia, my wszyscy, którzy 

mamy szczęście być już członkami bractwa Skaplerza świętego 
i  jesteśmy tą pełną zacności i zasługi suknią przyodziani, wy
pełniać gorliwie obowiązki dla nas przepisane; nie zapominaj
my ćwiczeń pobożnych, starajmy się być przykładem dla bli
źnich naszych, bądźmy cnotliwemi, cierpliwemi, łagodnemi i 
skłonnemi do darowania uraz; pamiętajmy, że to życie docze
sne, choćby najdłużej trwało, jest niczem w porównaniu 
z wiecznością, gdzie nas oczekuje nagroda za stosowanie się do 
zasad świętej Ewangelii, lub kara za nieuszanowanie praw Bo
skich, których jedyną a tak szlachetną, tak wzniosłą podstawą 
jest miłość Boga i bliźnich.

[. Kochając Boga, kochać będziemy bliźnich naszych, szanu-'
jąc Jego święte prawa, stosować s,ię będziemy i do praw ludz
kich, a czystością naszych obyczajów, surowością naszego ży
cia, ścisłem przestrzeganiem naszego postępowania i czynów, i 
wypełnianiem naszych powinności, jednać sobie będziemy; wza
jem ną miłość spółbraci naszych, których łono tak często nie
zgoda rozdziera. I zachęcimy ich lym sposobem do naśladowa
nia naszego przykładnego, pobożnego, świątobliwego życia, i 
położymy za pomocą Skaplerza świętego takie zasługi, że one 
otworzą nam podwoje Nieba, i poprowadzą na łono Boga, aby
śmy wspólnie z Najświętszą Maryą Panną i wybranemi Pańskie- 
mi, używali wiekuistego szczęścia i abyśmy zawsze i bezprze- 
stannie wielbili Boga, w Trójcy świętej Jedynego, Matkę Prze
najświętszą Chrystusa, i świętą moc Skaplerza.

(*) Ktoby chciał mieć wyobrażenie o niezliczonej ilości cudów za pomo
c ą  Skaplerza św iętego zdziałanych i poznać je  szczegółowo, niech odczyta 
w yborne dzieło pod napisem: Manuel de Scapulaire, przez p. Sambucy, str. 
100 i następne, jako też, Specu/arum Carme/itarum.
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S P O S Ó B

Zaprowadzenia Bractwa Skaplerza świętego 
§ •/. O Założeniu Bractwa.

Jedynie tylko zakonowi Karmelitów służy prawo zapro
wadzania bractwa Skaplerza świętego, które swój początek od 
tego zakonu bierze. Jeżeliby przeto który z XX. Proboszczów 
chciał mieć to bractwo, powinien naprzód wspólnie z parafia
nami swemi podać prośbę do właściwego biskupa o pozwoleń ic 
zaprowadzenia tego bractwa w kościele swoim, jeśli w nim nie 
ma innego bractwa, naprzykład Rożańcowego, bo w takim razie 
bractwo Skaplerzne już nie może być zaprowadzone, a to na 
mocy dekretu, świętego zgromadzenia kardynałów super indul- 
gentiis: »Ut dum de novo instituitur in aliąuo loco confraterni- 
tas, non sit alia similis in ipso et in alio loco ad tria milliaria 
propinquo prius erecta« Uzyskawszy pozwolenie od biskupa 
należy załączyć je przy prośbie do księdza Generała Karmelitów
0 pozwolenie zaprowadzenia i potwierdzenia bractwa Skaplerza
1 wymienić w niej kto będzie Promotorem tego bractwa, czy on 
sam, czy inny jaki kapłan, któremu dana będzie władza poświę
cania Skaplerzów i przyjmowania do bractwa, i tę prośbę potrze
ba powierzyć księdzu Prowincyałowi lub też najbliższemu 
Przeorowi, który ją. prześle do Rzymu.

Bractwo Skaplerza powinno być zaprowadzone przy ołta
rzu lub w kaplicy, gdzie jest obraz Najświętszej Panny Ska- 
plerznej; również powinna być przygotowana chorągiew bra
ctwa z obrazem Najświętszej Panny Maryi podającej Skaplerz 
świętemu Szymonowi Stock; księga, w którą się wpisze data 
założenia bractwa, oraz pozwolenie pozyskane od księdza bi
skupa i księdza Generała; nakoniec zapiszą się wszyscy wstę
pujący do tegoż bractwa, a następnie to, co się w niem pamięci 
godnego trafi; to jest: wybory urzędników, zapisy i fundusze 
bractwu nadane i t. p. Prócz tego ma być książka dochodu i wy
datków i obraz do noszenia. Po otrzymanem pozwoleniu od 
księdza Generała, ksiądz Proboszcz poprzednio będzie miewał 
do swoich Parafian stosowne nauki o Skaplerzu, o jego pożyt
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kach, przywilejach i odpustach, o powinnościach osób mających 
się do bractwa wpisać; tym sposobem przysposobi lud do nabo
żeństwa, objaśni, że dla tego to bractwo chce zaprowadzić, aby 
dla'reszty parafian było wzorem dobrych obyczajów, skromno
ści, pobożności, gorliwości o chwalę Boga i zbawienie bliźnich, 
a tem samem zachętą do ich tak doczesnego, jak i wiecznego 
uszczęśliwienia. Po takiem przygotowaniu wyznaczy im dzień 
niedzielny, albo też jaką uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
w czasie której dopełni solennego zaprowadzenia bractwa i 
zaleci tym, którzy się do niego wpisać pragną, aby poprzednio 
wyspowiadali się i  przyjęli kommunję świętą, jeżeli chcą do
stąpić odpustu zupełnego, jakiego kościół Boży wpisującym się 
w to bractwo udziela.

§ 3. Obrzęd zaprowadzenia bractwa.
W  dzień zaprowadzenia bractwa, jeżeli w tym kościele nie

ma obrazu Najświętszej Panny Skaplerznej, to się o niego nale
ży wystarać i umieścić w właściwem miejscu w bliskości Ko
ścioła. Ksiądz Proboszcz poprzednio przygotuje dostateczną 
ilość Staplerzy i Koronek, jeśliby ich parafianie jeszcze nie 
mieli, i odśpiewa »Veni creator spiritus,« z modlitwą zwyczaj
ną, poczem uda się w processyi po obraz, śpiewając litanją do 
Wszystkich Świętych. Następnie obraz poświęci i wprowadzi 
go do kościoła śpiewając wraz z ludem Litanją Loretańską, lub 
inne pieśni, a umieściwszy obraz w obranym ołtarzu, poświęci 
Skaplerze i Koronki i przyjmować będzie do bractwa Skaplerza, 
według spósobu w tej książce na stronnicy 133 wyrażonego. 
Potem nastąpi solenna Msza święta śpiewana, podczas której 
kaznodzieja, przeczytawszy ludowi i wytłomaczywszy otrzymane 
pozwolenia tak od księdza biskupa, jako i od księdza Generała, 
mieć będzie kazanie o zacności, pożytkach i powinnościach 
bractwa. Po mszy świętej odbędzie się solenna z najświętszym 
Sakramentem processya, którą zakończy śpiewanie hymnu 
»Te deim Laudamus.«

§ 3. O Urzędnikach bractwa.
Pierwszym urzędnikiem i głową bractwa będzie sam ksiądz 

Proboszcz, jako Promotor. Rada bractwa składać gig ppwinna
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z rad męzkićj 1 leńskićj; każda z nich ma urzędników, którzy oo 
rok, lub co trzy ląta będą obierani, a mianowicie:

1. Starszego brata, czyli Przeora, na którego powinien być 
wybrany człowiek nieposzlakowanych obyczajów i życia pobo
żnego. Jego obowiązkiem jest starać się o dobre utrzymanie oł
tarza bractwa, o światło, o przyzwoite i regularne odprawianie 
nabożeństw brackich, śpiewanie koronki i zachowanie We wszy- 
stkiem należytego porządku. U niego ma być jeden klucz od 
skrzyni przeznaczonej na skład papierów i zapisów funduszo
wych bractwu uczynionych, tudzież od kassy bractwa.

2. Młodszego brata, czyli Podprzeora, którego obowiąz
kiem jest wyręczać we tfszystkiem starszego brata, gdy on sam 
dla ważnej przyczyny obowiązku tego wypełnić nie może. U 
niego ma być drugi klucz tak od skrzyni, jakoteż od kassy.

3. Czterech konsyliarzów z głosem doradczym co do spra
wunków kościelnych i funduszów bractwa. Do nich należy 
także napominanie nieobyezajnych w bractwie, i zachęcanie ich 
do poprawy i bojaźni Bożej. W  razie nieposłuszeństwa powin
ni o tem zawiadomić starszych braci, a jeżeliby i tych przestrogi 
nie skutkowały, przedłożyć księdzu Promotorowi, jako głowie 
bractwa, który nie widząc poprawy, wykreśli upornych z księ
gi. Dwaj starsi przeto wszystko powinni działać, względem 
bractwa, za wiedzą czterech konsyliarzów.

4. Dwóch prokuratorów, do których należy zawiadowanie 
zbieraniem kwesty brackiej i sumienne jej zapisywanie, tudzież 
zapisywanie wszelkich przychodów i wydatków, pilne zaciąga
nie do książki bractwa tego wszystkiego, cokolwiek za pieniądze 
bractwa do kościoła sprawionem zostało. U nich ma być trzeci 
klucz tak od skrzyni, jakoteż od kassy bractwa. Przy wy
borze powinni złożyć zapewnienie, że będą wiernie, pilnie, 
porządnie i sumiennie sprawować obowiązki swoje.

5. Dwóch marszałków, którzy mają pilnować porządku 
n a  processyach, i przy assystencyi młodzieży lub innych osób 
ze świecami podczas, nabożeństwa.

6. Dwóch kantorów czyli śpiewaków, którzy wyręczają 
się na przemiany, śpiewają pieśni i modlitwy podczas Koronki,
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a to w zastępstwie księdza promotora, kiedy on jest zajęty słu
chaniem spowiedzi lub innym parafialnym obowiązkiem.

7. Dwóch zakrystyanów, których obowiązkiem jest ubierać 
ołtarz bractwa na większe święta i rozdawać światło na processyi 
braciom i siostrom.

8. Opiekuna całego bractwa, który, jeżeliby kiedy nie mógł 
być na sessyi, zażąda od prokuratorów wykazu przychodu i wy
datków, jakoteż opinii o zachowaniu się całego towarzystwa, aby 
przy wizycie biskupiej lub dekanalnej mógł zdać sprawę o sta
nie bractwa tak, jak ksiądz Proboszcz zdaje sprawę o stanie ca
łej parafii. Opiekunowi ma być powierzona pieczęć hractwa.

9. Dwóch infirmaryuszów, którzy mają się dowiadywać czy 
z bractwa nie jest kto chory, a to dla tego, aby bractwu polecić 
odmawiać modlitwy, oraz jeżeli chory jest ubogi, aby mu nieść 
pomoc w słabości z kassy bractwa, w czem mają się udać do 
pierwszych starszych braci lub prokuratorów; wreszcie na 
wypadek śmierci, aby dla nich wcześnie zaprosić księdza, a po
tem obmyślić przyzwoity pogrzeb.

10. Do noszenia krzyża i chorągwi obiera się młodzieńców 
tyle ile potrzeba, ci nazywają się chorążemi.

Dla płci żeńskiej również są wybierane:
11. Przeorysza, czyli starsza siostra, na którą powinna być 

wybrana poważna i cnotliwa niewiasta; ta rządzić ma innemi 
siostrami i pilnować między niemi porządku, mieć nadzór nad 
bielizną kościelną do bractwa należącą, k tó rą . sama zamyka 
w osobnej skrzyni brackiej.

12. Młodsza siostra czyli podprzeorysza, która ma dopomagać 
starszej siostrze i wyręczać ją , jeśli tego zachodzi potrzeba.

13. Cztery assessorki do pomocy dwóm pierwszym.
14. Chorążyna i panienki obrazowe, które mają nosić na pro-1 

cessyach obraz i chorągwie, jeżeli te się znajdują.
15. Assystentki, które towarzyszą przy obrazie podczas pro

cessyi ze świecami.
§ 4. O Elekcyach bractwa, osobliwie o Elekcyi pierwssśj 

po zaprowadzeniu bractwa.
Gdy już będzie najmniej sto osób obojej płci do bractwa 

wpisanych, wtedy ksiądz Proboszcz wyznaczy dzień na pierwszą
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elekcyę urzędników, oraz wyjaśni.jak potrzebnym jest dla każde
go towarzystwa urząd, któryby czuwał nad dobrem towarzy
stwa. Zatem w dzień oznaczony, jeżeli zakrystya jest za szczupła, 
stawia się przed kościołem stół czysto nakryty, na nim obraz 
lub krucyfix, zapalone świece, książka bractwa, pióro i kała
marz. Tu bractwo zgromadzone oczekuje, a ksiądz Proboszcz 
z zaproszonemi gośćmi, ubrany w komżę i stułę, przed ołtarzem 
wielkim zacznie: »Veni Creator« odśpiewa jedną strofę klęcząc, 
resztę idąc do stołu na miejsce elekcyi. Po zakończeniu Veni 
Creator modlitwą stosowną, zasiada i sam na pierwszej elekcyi 
obiera przeora i podprzeora bractwa, resztę zaś urzędników, jak 
się mówiło wyżej, ci dwaj wybrani obierają, zawsze jednak po
legając na zdaniu księdza Proboszcza. Po każdym wyborze u- 
rzędu ksiądz Proboszcz lub zaproszony kaznodzieja powie nau
kę o szacunku władzy, którą to naukę poprzedzi zapis w na
stępujący sposób:

W Imię Ojca iSyna i Ducha świętego Amen.
Na wieczną pamiątkę, ku większej chwale Boga i na cześć 

Najświętszej Maryi Panny, otrzymawszy pozwolenie piśmienne 
od Najprzewielebniejszego księdza NN. Jenerała zakonu 0 0 .  
Karmelitów, widymowane przez JWgo księdza biskupa Dye- 
cezyi NN. za czasów na stolicy Apostolskiej siedzącego Jego 
świątobliwości Papieża NN. za szczęśliwie nam panującego 
Monarchy NN. za Arcybiskupa NN. JM. księdza biskupa 
NN. i Proboszcza tutejszej parafii NN. zaprowadziliśmy uro
czyście bractwo Skaplerza Najświętszej Panny Maryi z góry 
Karmelu, któremu to bractwu na dzisiejszej elekcyi, wezwawszy 
pomocy Ducha świętego, obraliśmy na urzędników nastę
pujące osóby:

Na Przeora bractwa NN.
» Subprzeora NN.
» Pierwszego konsyliarza NN.
» Drugiego » NN.
» Trzeciego' » NN.
» Czwartego » NN.
» Pierwszego Prokuratora NN.
» Drugiego » NN. i  t. d.
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Tak gdy się wszystkich zapisze, jak się mówiło w paragrafie 
, o urzędach, nastąpią podpisy.
, Miejsce N. dzień, miesiąc i rok.

Zaproszony kaznodzieja i obywatele Ksiądz Proboszcz N. 
j obecni NN. Opiekun bractwa N.
i Tu się da pieczęć bractwa.

Po nauce, kaznodzieja odczyta zapis elekcyi, a nowo obrani 
zakrystyanowie rozdadzą światło; wtedy ksiądz Proboszcz za
prowadzi cały urząd przed wielki ołtarz, gdzie wybrani prze
łożeni z mężczyzn i niewiast krzyżem leżeć, a wszyscy śpiewać 
będą zaintonowany przez księdza Proboszcza hymn »7te deum 
Laudamus.* Zakończy się wszystko pokropieniem wodą świę
coną, lub ucałowaniem Relikwi świętyc h.

§ 5. O Sessyach bractwa.
Sessye czyli narady są dwojakie: jedne na których wybie

rają się nowi, lub potwierdzają dawni urzędnicy; drugie zwy
czajne, dotyczące potrzeb bractwa.

Tak na jednych, jak na drugich mają być.wszyscy obe
cni, i tak radą, jak przykładem swoim zachęcać się do zgody 
i tego wszystkiego, co się tyczy chwaty Roskiej i dobra powsze
chnego bractwa; nie powinni zatem nic ważniejszego przedsię
brać bez naradzenia się na sessyi i bez poprzedniego porozu
mienia się z miejscowym księdzem Proboszczem, któremu we 
wszystkiem mają być posłuszni, i dawać z siebie drugim parafia
nom wzór uległości i szacunku ku Pasterzowi swojemu, mają
cemu zdać za nich kiedyś ścisły rachunek Panu Rogu.

$ 6. O Spienianiu w kościele.
Ponieważ wszyscy wpisujący się do bractwa Skaplerza świę

tego obowiązani są w niedziele i święta odmawiać Koronkę do 
Najświętszej Panny Maryi, zatem słuszna i sprawiedliwa jest 
rzecz, aby bracia i siostry Skaplerza świętego, jako synowie i  
córki duchowne błogosławionej Maryi Panny, w niedzielę i 
święta uroczyste wspólnie śpiewali w kościele koronkę'Skaple
rza świętego, już to aby dostąpili odpustu, już to aby zachęcali 
innych dobrym przykładem swoim do nabożeństwa ku tćj naj-
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dostojniejszej Krolowej Nieba, i zjednania Jćj wielowładnćj 
opieki tak w życiu, jak i przy śmierci; albowiem wiedzieć po
trzeba, co naucza święty Paweł, że nabożeństwo o tyle jest le
psze i więcej Boskie, o ile więcej może być wszystkim wspólne., 
Otóż mając raz na zawsze wyznaczoną sobie przez księdza Pro
boszcza pewną godzinę, czyli to rano, czyli po południu, na 
śpiewanie koronki, wszelkiej przyktadać powinni pilności do 
zadość uczynienia temu obowiązkowi, w przeciwnym ^bowiem 
razie należy ich z księgi wymazać, a na ich miejsce innych, pil
niejszych wybrać; gdyż przez takie lekkomyślne zaniedbywa
nie modlitw, psułby się tylko, porządek nabożeństwa kościel
nego. ' •

$ 7. O Żałobnych Nabożeństwach.
Ponieważ wszyscy wpisujący się do bractwa Skaplerza świę

tego przyjmują uczestnictwo we wszelkich przywilejach, mo
dlitwach, ofiarach, mszach świętych i innych dobrach ducho
wnych, jakie się w całym zakonie Karmelitów odprawiają, 
przeto zaraz po zaprowadzeniu bractwa tego, na pierwszej ses- 
syi, za zgodnym porozumieniem się braci z księdzem Probo
szczem, będą raz na zawsze wyznaczone i  w książkę bractwa 
wpisane dnie, ile razy do roku i kiedy ma się odprawić żałobne 
nabożeństwo za dusze zmarłych braci i sióstr Skaplerza świętego, 
za które to nabożeństwa mają bracia należytość księdzu Pro
boszczowi zapłacić z kassy bractwa, i jaknaj pilniej przestrze
gać, aby te nabożeństwa regularnie odprawiane były; aby nie 
zaciągali odpowiedzialności przed Bogiem za zaniedbanie dusz 
współbraci swoich, w mękach czyscowych ratunku od nich wy
glądających.

Otóż gdy ksiądz Proboszcz w taki sposób bractwo zaprowa
dzi i urządzi, wtedy następca jego potrzebuje tylko mieć upo
ważnienie przyjmowania do bractwa.

A. M. D. G. B. Y. M. H.
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny przed przyj ecie m 

Skaplerza świetego.
Święta Maryo, Matko Boża, Najświętsza Panno! ośmielam 

się, grzesznik niegodny, wybrać Cię za Matkę, Orędowniczkę
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Panią i Pośredniczkę moją; postanawiam i śhibuje nigdy w mi
łości Twojej nie ostygnąć, nie dopuścić się żadnej niedbałości 
w Twej służbie, nie popełnić, ani dozwolić popełnićjakiej obra
zy przeciw Tobie; w dowód czego zapisuję imie moje w listę 
dzieci i  czcicieli Twoich, i przyjmuję na siebie Twoją sukienkę, 
Skaplerz święty. Proszę Cię o Pani święta! z głębokości serca 
mojego, abyś mnie za służebnika Twego znać, we wszystkich 
sprawach moich prowadzić i w śmierci przemożną przyczyną 
Twoją pocieszyć naj łaskawiej raczyła, przez Pana naszego Je 
zusa Chrystusa, Syna Twojego, któremu z Ojcem w jedności 
Ducha świętego niech będzie cześć, chwała i dziękczynienie. 
Amen.

Uwaga, Podczas modlitw kaptana do braclw a przyjm ującego odmów: 
O jczenasz, Zdrowaś Marya, W ierzę w Boga, Antyfonę: Pod Twoją obro
nę, i , , 0  Pani moja, św ięta Marya” i t. d. Patrz po Koronce Skap lerznej.

O B R Z Ę D
przyjmowania do bractwa Skaplerza świętego Najświętszej 

Panny Maryi z  góry Karmelu i błogosławienia Skaplerza.

Persona recipienda genufle- 
ctat ante altare majus, vel ante 
altare Beatae Yirginis Mariae et 
tunc Superior, vel alius Frater 
de licentia Superioris habens 
ad collum Stolam incipiat Ana. 
y>Suscepimus Deus. «

Psalmus 47.
Magnus Dominus et laudabi- 

lis nimis: in civitate Dei nostri 
in monte sancto ejus.

Fundatur exultatione univer- 
sae terrae mons Sion: la tera A- 
ąuilonis, civitas regis magni.

Deus in domibus ejus cogno- 
scetur: cum suscipiet eam.

Quoniam ecce reges terrae 
congregati sunt: convenerunt in 
unum. > ,

Ipsi yidentessit admirati sunt,

Osoba chcąca się wpisać w 
bractwo Skaplerza świętego ma 
klęknąć przed ołtarzem Panny 
Maryi, a ksiądz mający moc 
przyjmowania do bractwa, u- 
brany w stułę, zaczyna Anty
fonę: »Przyjęliśmy Boże.«

Psalm 47.
W ielki Pan i chwalebny bar

dzo: w mieście Boga naszego, 
na górze świętej jego.

Funduje się z radością wszyst
kiej ziemi góra Syon: strony pół
nocne, miasto króla wielkiego.

Bóg w domu jego będzie po
znany: kiedy je obroni.

Albowiem oto królowie ziem
scy zgromadzili się: zeszli się 
wespół.

Ci ujrzawszy tak zdziwili się,
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conturbati sunt, commoti sunt: 
tremor approhendit eos.

Ibi dolores ut parturientis: in 
spiritu yehementi conteres na* 
ves Tharsis.

Sicut audmmus, sic yidimus 
in civitate Domini virtutum in 
ciyitate Dei nostri: Deus funda- 
vit eam in aeternum.

Suscepimus Deus misericor- 
diam tuam: in medio templi 
tui.

Secundum nomen Tuum De
us, sic et laus tua in fines terrae: 
justitia plena est destera tua.

Laetetur mons Sion, et exul- 
tent filiae Judae: propter judi- 
cia tua Domine.

Circumdate Sion, et comple- 
ctimini eam: narrate in turri- 
bus ejus.

Ponite corda yestra in yirtute 
ejus: et distribuite domos ejus, 
u t enarretiś in progenie altera.

Quoniam hic est Deus, Deus 
noster in aeternum, et in sae- 
culum saeculi: ipse reget nos 
in  saecula.

Gloria Patri etc.
Psalmus Ł33-

Ecce quam bonum, et quam 
jucundum: habitare fratres in 
unum.

Sicut unguentum in capite: 
quod descendit in  barbam, nar- 
bam Aaron.

Quod descendit in oram ve- 
stimenti ejus: sicut ros Hermon, 
qui descendit in montem Sion.

Quoniam illic mandayit Do- 
minus benedictionem: et yitam 
usaue in  saeculum.

Gloria Patri etc.
Ana. Suscepimus Deus mi-

zatrwoiyli się, wzruszyli się: 
drżenie ie popadło.

Tam boleści jako rodzącej: 
wiatrem gwałtownym, pokru
szysz okręty Tarsis.

Jakośmy słyszeli, takieśmy 
widzieli w mieście Pana Zastę
pów, w mieście' Boga naszego: 
Bóg je ugruntował na wieki.

Przyjęliśmy Boże miłosier
dzie Twoje: w pośród kościoła 
Twego. . ..

Jako Imie Twoje Boże, tak i 
chwała Twoja na końce z ie m i: ' 
sprawiedliwości, pełna jest pra
wica Twoja.

Niech się weseli góra Syon, a 
niech się rozradują córki Judz
kie: dla sądów twoich Panie.11

Obstąpcie Syon, a obejmijcie 
je: opowiadajcie na wieżach je- 
go.
A Włóżcie serca wasze w moc 

jego: a rozłóżcie domy jego, 
abyście opowiadali w arugiem 
pokoleniu.

Żeć ten jest Bóg, Bóg nasz na 
wieki, i na wieki wieków: ófi 
nas będzie rządził na wieki.

Chwała Ojcu i t. d.
Psalm 432.

Oto jako dobra, a jako wdzię
czna rzecz: mieszkać z braćmi 
współem.

Jako olejek na głowi e, który 
spływa na brodę, brodę: Aaro- 
nową.

Który spływa na kraje odzie
nia jego: jako rosa Hermon, 
która zstępuje na górę Syon.

Albowiem tam przykazał Pan 
błogosławieństwo: i żywot aż na 
wieki.

Chwałą Ojcu i t. d.
Antyfona. Przyjęliśmy Boże
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misericordiam tuam, in medio 
templi tui. Secundum nomen 
tuum  Deus, sic et laus tua in 
fines terrae: justitia plena est 
dextera tua.

Kyrie elejson. Christe elejson.
Kyrie elejson. Pater noster.

V. Et ne nos inducas in tenta- 
tionem.

R. Sed libera nos a malo.
V- Salvum fac servum tuum.
R. Deus meus sperantem in te.

Y. Mitte ei Domine auxilium 
desańcto.

R. Et de Sion tuere eum.
V. Nihil proficiat inimicus in 

eó.
R. Et filius iniquitatis non ap- 

ponat nocere ei.
V. Domine exaudi orationem 

meam.
K. Et clamor meus ad te ve- 

niat.
V. Dominus yobiscum.
R. E t cum spiritu tuo.

Oremus.
Suscipiat te Christus in nu- 

mero Fidelium sUorum, et nos 
licet indigni te suscipimus in 
orationibus nostris. Concedat 
Tibi Deus perUnigenitumsuum, 
mediatorem Dei, et bominum, 
tempus bene yivendi, locum 
bene agendi, constantiam bene 
perseyerandi, et ad aeternae vi- 
tae haereditatem feliciter per- 
yeniendi. Et sicut nos hodie 
fraterna charitas spiritualiter 
jungit in terris, ita aivina pie- 
tas, quae dilectionis est auctrix, 
et am atris nos cum iidelibus su- 
is conjungere dignetur in coelis.

miłosierdzie Twoje, w pośród 
kościoła Twego. Według imie
nia Twego Roże, tak i chwała 
Twoja na krańce ziemi, spra
wiedliwości pełna jest prawica 
Twoja.
Kyrie elejson. Chryste elejson.

Kyrie elejson. Ojcze nasz.
V. 1 nie wódź nas na poku

szenie.
R. Ale nas zbaw odezłego.
V. Zbaw Panie sługę twego.
R. Roże mój nadzieję mającego 

w Tobie.
V. Spuść mu pomoc Panie 

z miejsca świętego.
R. A z Syonu racz go chronić. 
V. Niechaj nic nie zyska nie

przyjaciel na nim.
R. A syn nieprawości niech 

mu nie śmie szkodzić.
V. Panie wysłuchaj modły mo

je.
R. A wołanie moje niech do 

ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.

Módlmy się.
Niech Cię przyjmie Chrystus 

w poczet wiernych swoicn, a 
my chociaż niegodni przyjmu
jemy Cię w modłach naszych. 
Niech ci Bóg pozwoli, przez Je- 
dnorodzonego swego pośredni
ka Boga, i ludzi czas do dobrego 
życia, miejsce do dobrze czy
nienia, stałość ku dobremu wy
trwaniu i szczęśliwemu dziedzi
ctwa wiecznego osiągnieniu. 
A jak nas dzisiaj braterska mi
łość duchownie łączy na ziemi, 
tak Bóg najłaskawszy, który 
jest sprawcą miłości chrześcian- 
skiej i w niej upodobanie ma,
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Per eundem Christum Dominum 
nostrum. B. Amen.

Oremus.
Adesto Domine supplicatio- 

nibus nostris, et hunc famulum 
tuum, quem in tuo sancto nomi- 
ne, ad participationem omnium 
bonorum spiritualium, et fra- 
ternitatem recipimus hujus sa- 
crae religionis, Beatae Genitri- 
ci tuae Yirgini, et Matri Ma- 
riae specialiter dedicatae, bene 
dicere + digneris: et praesta, ut 
te largiente, 'devotus in Eccle- 
sia persistere yaleat cum au- 
gmento yirtutum: atąue suffra- 
giis hujus modi sacri Ordinis 
adjutus, yitam percipere merea- 
tu r ąeternam. Per Christum 
Dominum nostrum. R. Amen. 

Deinde comersus ad Habitu/m 
dicat.

V. Ostende nobis Domine mi- 
sericordiam tuam.

R. Et salutare tuum da nobis.
Y. Domine Deus yirtutum con- 

yerte nos.
R. Et ostende faciem tuam, et 

salvi erimus.
Y. Domine exąudi orationem 

meam.
R. Et clamor meus ad te ve- 

niat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Suppliciter te Domine, roga- 

mus ut super hunc habitum ser- 
vo tuo imjjonendum benedictio 
•f tua benigna descendat, u t sit 
benedictus f  atąue diyina yir- 
tute procul pellantur hostium 
nostrrum visibilium, et in vi-

niech nas z wiernymi swemi 
złączyć raczy w niebie. Przez 
tegoż Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

Módlniy się.
Wejrzyj na prośby nasze, Pa

nie, a tego sługę Twego, które
go w Twem świętem imieniu 
przyjmujemy do uczestnictwa 
wszystkich dóbr duchownych i 
braterstwa tego świętego zako
nu błogosławionej Rodzicy Two
jej, Pannie i Matce Maryi szcze
gólnie poświęconego, racz po
błogosławić + i spraw to, aby 
za udziałem łaski Twojej nabo
żnie zachować się mógł w ko
ściele z pomnożeniem cnót, a 
modlitwami świętego zakonu 
wsparty, żywot wieczny otrzy
mał. Przez Chrystusa Pana na
szego. Amen.

Poświęcenie Skaplerza.
V. Pokaż nam Panie miłosier

dzie Twoje.
R. A zbawienie Twoje daj nam. 
V. Panie Boże zastępów na

wróć nas.
R. I pokaż twarz Twoją, a zba

wieni będziemy.
Y. Panie wysłuchaj modlitwę 

moją.
R. A głos mój niech do Ciebie 

przyjdzie.
V. Pań z wami.
R. I z duchem Twoim.

Módlmy się.
Pokornie Cię Panie prosimy, 

spuść na tę suknię (Skaplerz), 
którą sługa Twój wdziać ma, 
błogosławieństwo f  Twoje, aby 
była poświęcona; ł  Boską mocą 
daleko niech będą odpędzone 
nieprzyjaciół naszych wido-
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sibilium tela naąuissima. R. A- 
men.

Oremus:
Caput omnium fidelium De

us, et humani generis Salvator, 
hunc habitum, quem propter 
tuum , tuaegue genitricis virgi- 
nis Mariae ae Monte Carmeli a- 
morem, atque devotionem, ser- 
vus tuus est delaturus, destera 
tua sanctifica, f  et hoc, quod 
per ilum mystyce datur intel li
gi, tua semper custodia, corpo- 
re  et animo seryetur; et ad re- 
munerationem perpetuam cum 
Sanctis omnibus felicissime per- 
ducatur. Qui vi vis et regnas in 
saecula saeculorum. R. Amen.

Oremus.
Creator, Conseryator, et Sal- 

vator omnium, largitor huma- 
nae salutis Deus, et dator gra- 
tiae spiritualis, benedictionem 
+ tuam super hunc habitum 
immitte, u t <[ui eum gestayerit, 
coelesti yirtute munitus, fidem 
integram spem firmam, et cha- 
ritatem desideratam teneat, et 
a te nunquam separari permit- 
tas. Qui yivis, et regnas in 
saecula saeculorum. Amen.

Beinde aspergat aquam bene- 
dictam super habitum, et postea 
ipsumimponat personae recipien- 
ti dicens:

Accipe yir devote hunc habi
tum benedictum, precans san- 
ctissimam Yirginem: ut ejus 
meritis, illum perferas sine ma-j 
cula, et te ab omni adversitate 
defendat, atque ad yitam perdu- 
cat aeternam. R. Amen.

mych i niewidomch sidła naj- 
ochydniejsze. Amen.

Módlmy się.
Głowo wszystkich wiernych 

Boże, i ludzkiego rodzaju Zba
wicielu, poświęć prawicą Two
ją  tę suknię, którą sługa Twój 
z miłości ku Tobie i dla pobo
żnego uczczenia najdostojniej
szej Rodzicielki Twojej, Maryi 
Panny z góry Karmelu, nosić 
będzie, prawicą Twoją poświęć 
jf a to, co przez nią mistycznie 
się rozumie, pod Twoją strażą 
ciało i duszę jego niech zabes- 
piecza i do nagrody wiekuistej 
ze wszystkiemi świętemi szczę
śliwie go doprowadzi, który 
żyjesz i królujesz na wieki wie
ków. Amen.

Módlmy się.
Stworzycielu, Rządco i Od

kupicielu wszystkich, sprawco 
ludzkiego zbawienia, Boże i 
dawco łaski duchownej, na tę 
suknię spuścić racz błogosła
wieństwo f  Twoje, aby, który 
ją  nosić będzie, niebieską mocą 
uzbrojony, wiarę niezłomną, 
nadzieję mocną i miłość pożą
daną zachował, i nigdy od Cie
bie odłączony nie Tbył. Który 
iżyjesz i królujesz na wieki wie
ków. Amen.

Potem pokropiwszy Skaplerz 
\świecona wodą, wdziewa go oso
bie ‘ odbierajać^j mówi:

Bierz mężu pobożny ten Ska
plerz pobłogosławiony, prosząc 
Najświętszej Panny, abyś za po
mocą jej zasług, mógł go nosić 
bez zmazy i aby cię od wszel
kich broniła przeciwności i do 
żywota wiecznego doprowadziła. 
Amen.
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Deindedicat: I Dalśj mówi ksiądz:
Ego ex potestate mihi tradita, Ja władzą mi daną i udzielo- 

et concessa, suscipio ac recipio ną, przyjmuję Cię do uczfestni-
te ad perticipationem omnium 
orationum, disciplinarum, prer 
cum, suffragiorum, eleemosyna- 
rum, jejuniorum, vigiljarum, 
Missarum, Horarum canonica- 
rum, ac caeterorum bonorum 
spiritualium, quae passim die, 
noctuquae (cooperante miseri- 
cordia Jesu Christi) a Religio- 
sis totius nostrae sacrae religio- 
nis peraguntur. In nomine Pa- 
tris et Filii, et Spiritus Sancti. 
R. Amem.

Postea signo Crucis benedicens 
personom, recipientem dicat: 
Benedicaft f  te Conditor coeli 

et terrae, Deus omnipotens, qui 
te eligere dignatus est ad bea 
tissimae Yirginis Mariae de 
Monte Carmeli societatem et 
confraternitatem: quam preca- 
mur ut in hora obitus tui con- 
terat caput serpentis, qui tibi 
est adversarius; et tandem tam- 
quam yictor, palmam et coro- 
nam sempiternae haereditatis 
consequaris. Per Cbristum Do- 
minum nostrum. R. Amen.

ctwa wszystkich modlitw, próśb, 
przyczyn, jałmuzn, postów, wi
gilii, mszy, godzin kanonicz
nych i wszystkich dóbr ducho
wnych, k tó re ' się zwykle we 
dnie i w nocy przez Zakonni
ków całego naszego Zakonu 
świętego sprawują. WImie Ojca
i Syna i Ducha świętego. Amen.

Błogosławiąc osobę biorąca 
Skaplerz mówi:

_ Niech cię błogosławi Stworzy
ciel nieba i ziemi, Bóg Wszech
mogący, który cię raczył wy
brać do Zgromadzenia i Brater
stwa Najświętszej Maryi Panny 
z igóry Karmelu, którą prosimy, 
aby w godzinę zejścia twego 
z tego prawdziwego padołu pła
czu, węza głowę starła, który 
twoim jest nieprzyjacielem, a 
potem jako zwycięzcę z laurem
i koroną do wiecznego dziedzi
ctwa wprowadziła. Przez Chry
stusa Pana naszego. Amen.

Deinde aspergatur persona recipiens aqua benedicta. Si 
mulier recipienda sit, yel plures simul recipiendi sint, mutetur 
genus et numerus. Sacerdos postquam habitum Confratribus 
imposuerit, inscribat eorum nomina et cognomina in libro 
Confraternitatis, ad moneatque eos, qualis esse debeat habitus, 
et quod illum gestare debeant non in cingulo vel pera, sed no
men Jesus in  pectore et nomen Maria in scapulis, diu noctuque, 
et de allis officiis superius alligatis.ad quae haec Confraterni- 
tas obligatur, u tin  yita et in mortis articulo consequantur ple- 
nariam Indulgentiam a multis Summis Pontificibus concessam.
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MODLITWA
do Najświętszij Panny Maryi po przyjęciu Skaplerza.

O święta Mar jo , Matko Boga mego! chociaż ze wszystkich 
sług Twoich jestem najniegodniejszy, ufny jednak w wielkość 
miłosierdzia Twego i pobudzony serdecznem pragnieniem Two
jej pomocy, jakom Cię wybrał sobie w przytomności mego Anio
ła Stróża i wszystkiego' dworu niebieskiego, za Panią, za Matkę
i Orędowniczkę moją, tak spraw, proszę, o Panno, błogosławio
na, łaski pełna! iżbym w służbie Twojej wiernie, chętnie i przy
kładnie do śmierci wytrwał, nigdy Cię nie obrażał, i przeciw 
Najświętszemu lmieniowi Twemu żadnego ubliżenia nie cier
piał, a' tę sukienkę dziś przyjętą, to jest: Skaplerz Twój świę
ty, zawsze miał w poszanowaniu. Niech wszystek, o Matko mi
łosierdzia! do Ciebie należę. Niech pełnienieniem wszystkich 
przykazań Syna Twojego i Jego kościoła świętego zasługuję 
statecznie przed Tobą na wszelką pociechę w smutkach, na 
wszelkie wspomożenie w niebespicczeństwach, na ratunek w po
trzebach, abym zawsze Twoją przyczyną i modlitwą u  Syna 
Boskiego zasilany i bespieczny, otrzymał wszelkie błogosławień
stwo w życiu, śmierć szczęśliwą i dostąpił żywota wiekuistego, 
gdziebym Tobie, królowo niebieska! wiecznie dziękował i  
wspólnie z Tobą wychwalał Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego, który z Ojcem i z Duchem świętym, Bóg w Trójcy 
Przenajświętszej żyje i królóje po wszystkie wieki wieków 
Amen.

Ta dołącz modlitwy za kościoł święty, za zgodę panów chrzęści' 
ja ń 9kich i za nawrócenie heretyków.

Uwaga. Każdy w dzień przyjęcia Skaplerza dostępuje odpustu zu
pełnego, ale nim do przyjęcia Skaplerza świętego przystąpi, powinien 
pierw&j uczynić spowiedź z całego życia, i po kommunii świętej od
mówić na intencyę kościoła świętego siedm Ojcze nasz, tyleż Zdrowaś 
Marya,< dodając po każdem odmówieniu Chwata Ojcu, a na końcu 
W ierze w  Boga.

Błogosławienie Koronki.

V. Adjutorium nostrum in no-lY. Pomoc nasza w Imieniu Pa- 
mine Domini. • na.

19



R. Qui fecit coelum et terram.

V. Bominus'vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremm.
Omnipotens et miserięors 

Deus, qui propter nimiam cha- 
ritatem tuam, qua dilexisti nos, 
Filium tuum Dominum no- 
strum Jesum Christum, pro re- 
demptione nostra de coelis in 
terram descendere, et de Bea- 
tissimae Yirginis utero, Angelo 
nunciante carnem suscipere vo- 
Juisti, u t nos criperes ae pote- 
state diaboli; obsecramus im- 
mensam clementiam tuam, ut 
hanc coronam in honorem et 
laudem, eiusdem genitricis filii 
tui, ab Ecclesia tua fideli dica- 
tam, benedicas f  et sanctifices 
f  eique tantam infundas virtu- 
tem Spiritus sancti, ut quicun- 
que eam portaverit, vel dixerit, 
yel in domo reverenter tenue- 
rit, ab omni hoste et facturis, 
semper et ubique in hoc saeculo 
liberetnr, et in esitu suo, a 
Beatissima Virgine et omnibus 
Sanctis, tibi plenus bonis ope- 
ribus praesentari mereatur. Per 
eundem Christum Dominum 
nostrum. Amen.

Aspergatur.

R. Który stworzył niebo i zie
mię.

V. Pan z wami.
B. I z duchem Twoim.

Módlmy sie.
Wszechmogący i ‘miłosierny 

Boże, któryś z wielkiej miłości 
Twojej, jaką umiłowałeś nas, 
Syna Twojego, Pana naszego Je
zusa Chrystusa, dla odkupienia 
naszego z nieba na ziemię ze
słać i z Najświętszej Panny ży
wota za zwiastowaniem aniel- 
skiem ciało przyjąć dozwoliłeś, 
abyś nas wybawił z mocy sza
tańskiej; prosimy nieskończo
nego miłosierdzia Twego, abyś 
koronę na honor i chwałę tejże 
Rodzicielki Syna Twego, przez 
kościół Twój wierny ofiarowa
ną, pobłogosławił f  i poświęcił 
f i  jej taką. moc Ducha święte
go wlać raczył: aby ktokolwiek 
ją  przy sobie nosić, lub odma
wiać, albo w domu z uszano
waniem trzymać będzie, > od 
wszelkich nieprzyjaciół i pod
stępów zawsze i wszędzie w tem 
życiu uwolniony i przy skona
niu swoiem przez Najświętszą 
Pannę i wszystkich Świętych 
Tobie, pełen dobrych uczynków, 
przedstawionym być zasłużył. 
Przez tegoż Chrystusa Pana na
szego. Amen.

I pokropić.
Forma absolucyi jenerałnśj.

czyli zupełnego rozgrzeszenia o«i winy i kary, które 
bractwa Skaplerza świętego, UłogOfłławion&j Panny 
Slaryi z góry Karmelu, przy śmierci ma być dawane.

Dieto Cofiteof, ab infirmo sil Gdy słaby, albo kto inny 
potest, vel ab aliis: subjungit w jego imieniu, zmówi powsze- 
Confesarius Misereatur et JjKw-|chną spowiedź, (Confiteor). spo-
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gentiam, postea absolute di- 
cit:

Dominus noster Jesus Chri- 
stus Dei filius, qui omnia mi- 
rabilja tormenta pro peccatori- 
bus subiit, u t eos ad vitam re- 
Yocaret, qui salyat omnes, et 
neminem vult perire: nec mor- 
tem peccatorum sed vitam sem- 
per inquirit; ipse nunc sua piis- 
sima misericordia te respiciat, 
avertat omnem iram, et indi- 
gnationem atque per indulgen- 
tissima misericordiae suae vi- 
scera tibi remittat universa de- 
licta, inquitates tuas, et quas 
cumque poenas ex rigore ju- 
stitiae suae debitas. Ego autem 
ipsius Domini nostri Jesu Chri- 
sti 'indignus famulus et mini
ster, ex auctoritate sanctorum 
Apostolorum Petri et Pauli, ac 
sanctae Romanae Ecclesiae, et 
ex privilegiis per summos Pon- 
tifices concessis fratribus, et 
confratribus sanctissimae Ma- 
tris Mariae de monte Carmelo 
in quantum possum et debeo, 
declaro te consequi indulgen- 
tiam plenariam, et remissionem 
omnium peccatorum tuorum, 
si tamen bac yice ex yita migra- 
veris, alias eamdem tibi reser- 
vo indulgentiam pro ultiipo 
articulo mortis tuae, in nomi- 
ne Patris, et F ilii, et Spiritus 
sancti. Amen.

Itern invocatis pnus augustis- 
sirnis nominibus Jesu, et Mariae 
ore, aut corde, et suffragantibus 
meritis, ac intercessionibus eo- 
rum, nec non omniwm Sanctorum, 
atgue Sanctanm Dei:

Ego eadem auctoritate, tibij

wiednik zmówiwszy zwykle Mt- 
sereatur i Indulgentiam dalej 
mówi co następuje:

Pan nasz Jezus Chrystus, Syn 
Bozy, który się na mękę i 
śmierć okrutną, ofiarował dla 
grzeszników, aby ich do stanu 
łaski wrócił, który wszystkich 
zbawja, a nikogo gubić nie chce, 
który nie śmierci, lecz życia 
grzeszników zawsze pragnie, 
niech się przez swoje Najświęt
sze miłosierdzie teraz nad tobą 
zlituje, niech wszelką niełaskę 
Bożą odwróci, i przez wnętrzno
ści swego niewysłowionego mi
łosierdzia, niech ci odpuści 
wszystkie grzechy i występki 
twoje i wszelakie kary, które 
ci podług surowej Jego spra
wiedliwości przynależą. Ja zaś, 
niegodny ' sługa Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, ile z mocy od 
śś. Apostołów Piotra i Pawła i 
od świętego Rzymsko-katolic
kiego kościoła otrzymanej, ja- 
koteż z przywilejów bractwa 
Najświętszej Panny Maryi z gó
ry Karmelu, od najwyższych 
Pasterzów nadanych, o ile mogę
i powinienem, oświadczam ci, ze 
dostępujesz zupełnego wszy
stkich twych grzechów odpu
szczenia, jeżeli teraz ze świata 
zejdziesz; jeżeli cię zaś Pan Bóg 
nadal przy życiu zachowa, za
trzymuję ci to odpuszczenie na 
ostatni moment życia twego. 
W Imie Ojca i Syna i Ducha 
świętego. Amen.

Po wspomnieniu Najświęt
szych Imion Pana Jezusa, Pan
ny Maryi i toszystkich ich zasług
i pośrednictw:

Tąż samą mocą oświadczam
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dispenso super omni negligen- 
tia, si quam contraxisti, istum 
sacrum Habitum deferendo, et 
declaro, ac significo te creatu- 
ram Dei fore absolutam hic, et 
ante tribunal Domini nostri Je- 
su Christi ab omnibus poenis ti- 
bi in purgatorio debitis propter 
peccata, quae contra bonitatem 
Dei vivi et veri commisisti, te- 
que manifesto restitutam illi in 
noceutiae, qua in baptismo per 
sacrum Salvatoris lavacrum in- 
duta fuisti; in nomine Patris, et 
F ilii, et Spiritus śancti. Amen.

Oremus.
Dominus noster Jesus Chri- 

stus Pater misericordiarum et 
consolator peccatorum, qui di- 
xit: Nolo mortem peccatoris, 
sed magis u t convertatur, et yi- 
vat; nec yenit yocare justos, sed 
peccatores ad poenitentiam: i- 
pse sua ineffabili misericordia, 
et solita pietate, ad veram cor- 
dis contritionem te yocet, et 
gratiam devotae poenitentiae 
ińspiret, u t digne remissionem 
negligentiarum tuarum acqui- 
rere, et indulgentias hujus san- 
cti Carmelitici habitus obtine- 
re, atque cum electis ejus ad ae- 
terna gaudia yaleas feliciter 
peryenire, qui cum Patrae et 
Spiritu sancto yiyit, etc.

Oremus.
Adesto, Domine, supplicatio- 

nibus nostris, et istam Creatu- 
ram ad tuam sanctissimam ima- 
ginem creatam, tuo proprio 
sanguine redemptam, tua pro-

ci i oznajmuję, że pomimo 
wszelkiej opieszałości, jeżeli się 
jakich, zostając w bractwie Ska
plerza świętego Najświętszej 
Panny Maryi, dopuściłeś, od 
wszystkich kar, które cię w czy- 
scu za grzechy przeciw dobroci 
żywego i prawdziwego Boga po
pełnione czekają, jako stworze
nie Boskie, tu i przed majesta
tem Boga uwolnionym jesteś, i 
że ci się ta sama niewinność 
wraca, którąś przez Pana Jezu
sa, Zbawiciela, otrzymał był na 
chrzcie świętym. W Imie Ojca, i 
Syna, i Ducha świętego. Amen.

Módlmy sie.
Pan nasz Jezus Chrystus, oj

ciec miłosierdzia i pocieszyciel 
grzeszników, który powiedział: 
nie chcę śmierci grzesznika, ale 
owszem żądam, aby się nawró
cił i żył i bogobojne wiódł ży
cie; który nie sprawiedliwych, 
lecz grzeszników do pokuty 
wzywa: niech cię sam przez 
swoje niewysłowione miłosier
dzie i nieskończoną świętość, do 
prawdziwej serca twego skru
chy pobudzi, niech ci użyczy 
łaskę szczerej pokuty, ażebyś 
godnie mógłodpuszczenie twych 
opieszałości otrzymać, i żebyś 
przez ten odpust Skaplerzny 
osiągnął wspólne z wybranemi 
uczestnictwo radości wiecznych; 
który z Bogiem Ojcem i Du- 
chem świętym żyje i królóje na 
wieki wieków. Amen.

Módlmy sie.
Przyjm Panie prośby nasze, 

racz pobłogosławić tę, na Two
je podobieństwo stworzoną, isto
tę, którąś Twoją własną krwią 
odkupił, którąś przez Twoją
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videntia ineffahili conservatam,|niewysłowioną Opatrzność do- 
gubernatam, custoditam, et sal-,tychczas utrzymywał, rządził, 
vatam quam nos in tuo sancto strzegł i zbawiał, którą w Two- 
nomine ad participationem o-jem świętem Imieniu, do ucze- 
mnium bonorum spiritualium stnictwa wszystkich dóbr ducho- 
et fraternitatem recepimus, be- wnych i do bractwa naszego 
ne f  dicere digneris, et praesta, przyjęliśmy; użycz, ażeby Cię 
u t te largiente, devote Te dili-ipodług Twoich obietnic wie- 
gat, Te ąuaerat, Te inveniat, ad cznie miłować, szukać, znaleźć 
Te tendat, et suffragiis hujus Cię, ku Tobie postępować mo- 
sancti Ordinis beatae Yirginis'gła; aby przez wstawienie się 
Mariae adjuta, yitam percipere tego świętego Najświętszej Pan-
mereatur aeternam. Per Chri- 
stum Dominum nostram 

Maria Mater gratiae, Mater 
misericordiae, Tu hanc ab ho 
ste protege, et hora mortis su- 
scipe.
Y. Ora pro ea sancta Dei Ge- 

nitris.
R. Ui digna efficiatur promis- 

sionibus Christi.

Oremus.
Defende, quesumus Domine, 

beata Maria semper, yirgine in- 
tercedente, istam ab omni adver- 
sitate creaturam tuam, et toto 
corde tibi prostratam, ab ho- 
stium propitius tuere elementer 
insidiis. Per Christum Domi
num nostrum.

In omni tribulatione, et an- 
gustia sucurrat tibi Pia Yirgo 
Maria. Amen.

Pax et Benedictio Dei omni-* 
potentis, Patris, et Filii, et Spi
ritus Sancti desccndat super te, 
et maneat semper. Amen.

ny Maryi zakonu, zasłużyła o- 
trzymać życie wieczne. Przez 
Chrystusa Pana naszego.

Maryo, Matko łask, Matko 
miłosierdzia, Ty ją  strzeż od 
nieprzyjaciela i przyjmij w go
dzinę śmierci.
V. Módl się za nią święta Bo

ża Rodzicielko.
B. Aby się godną stała obietnic 

Chrystusowych.
Módlmy się.

Panie! prosimy Cię, przez po
średnictwo Najświętszej Panny 
Maryi, broń to stworzenie Two
je, które Cię całem sercem u - 
wielbia, od wszystkich przeci
wności, i strzeż je  miłościwie 
od zasadzek nieprzyjacielskich. 
Przez Chrystusa Pana naszego.

W  wszelkiem utrapieniu i u- 
ciśnieniu niech Ci pomocną bę
dzie Najświętsza Panna Marya.

Pokój i błogosławieństwo Bo
ga Wszechmogącego, Ojca i Sy
na i Ducha Świętego, niech 
zstąpią na cię i niech wiecznie 
z tobą zostaną. Amen.

Uwaga. Tę absolucyą czyli rozgrzeszenie dać, ja k  i do bractwa oka- 
plerza św iętego przyjmować, może nietylko kaptan z zakonu Karmelitów, 
ale także i inny., jeżeli na to ma moc i pozwolenie od Jenerała tegoż zakonu. 
Lecz gdzie je s t zaprowadzone to bractw o, zw ykle księża Promotorowie
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m ają udzieloną stosowną do tego moo i pozwolenie, bez którego każdy 
kapłan, świecki, zakonnik, a nawet Karmelita, któryby nie miał nadanej 
sobie mocy od właściwej władzy, nieważnieby św ięcił Skaplerze i przyj 
mował do bractwa; wszyscy przeto przez nieupoważnionego kapłana przy
jęc i, nie byliby w bractwie, a tem samem nie mogliby byc uczestnikami
łask , przywilejów i odpustów bractwu temu nadanych.

Zakon bowiem Karmelitów posiada w tej mierze bulle, przez św ię tą  
Stolicę Apostolską nadane, o czem czytelnik przekonać się może z kronik i 
przywilejów Karmelitów, skazujących na pokutę tych wszystkich, którzy 
nie m ając wyraźnego pozwolenia św ięcą Skaplerze, i przyjm ują do bractwa; 
wielka bowiem w tym przedmiocie wyrządza się dobru powszechemu krzyw
da, a nawet oszukanie. Nemo enim dat, auod non habci.

Dla tych więc, którzy m ają moc i władzę, od zwierzchności zakonu 
Karmelitów sobie udzielone, przywiedliśmy sposób przyjmowania do bra
ctwa, błogosławienia Skaplerza i jeneralnego rozgrzeszenia przy śmierci.

O MODLITWIE.

Najskuteczniejszym sposobem otrzymania laski, jest modli
twa. »Proście, a będzie wam dano« powiedział Chrystus (Ł uk.
XI, 9), i sam nauczył nas jak modlić się mamy: modlić się 
z wiarą, z nadzieją, z miłością, modlić się z pokorą, z wytrwa
łością: »kołaczcie a będzie wam otworzono« modlić się jako 
dziecię do ojca z ufnością, z prostotą, z umiłowaniem woli Je
go, z umiłowaniem wszystkiej dziatwy Jego, bliźnich naszych, 
a z upragnieniem chwały Jego; tak modlić się, jako Chrystus 
nauczył nas, dając nam modlitwę »Ojcze nasz i t. d.« Ta mo
dlitwa jest wszelkiej modlitwy nauką i treścią. Modlitwa Pań
ska, »Ojcze nasz,« jest najprzedniejszą ze wszystkich modlitw
i najskuteczniejszą, bo nam ją  sam Chrystus zostawił i dał 
w nićj niejako klucz do serca Ojca naszego, który jest w nie- 
biesiech. Modlitwa ta przez usta Chrystusowe, z nieba pomię
dzy nas zstąpiła, aby nas szczerze modlących się ku Niebu po
dniosła. Nie ustawajmy więc w rozmyślaniu tej modlitwy, 
która razem jest dla nas nauką; nie ustawajmy wołać do Boga 
tą modlitwą Zbawiciela naszego, a zbawi nas, a da nam wszy
stko, co tylko nie sprzeciwi się zbawieniu naszemu.

Drugą najpowszechniejszą, a po modlitwie Pańskiej najprze
dniejszą modlitwą, jest »Pozdrowienie Anielskie.« Pierwsza
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część tśj modlitwy, składa się z wyrazów Archanioła zwiastu
jącego Maryi, iż ma być Matką Bożą. Druga z słów św. Elżbie
ty. Trzecia została natchnioną Kościołowi świętemu na sobo
rze Efezkim.

W  modlitwie Pańskiej oddajemy cześć najwyższą Bogu sa
memu i Jego samego wzywamy prosząc o łaskę i o miłosierdzie. 
W  Pozdrowieniu Anielskiem oddajemy cześć należną Matce 
Bożej i wzywamy Ją, aby się za nami modliła do Syna swojego. 
O! jak skuteczna być musi modlitwa Matki do Syna, a jeszcze 
Matki Bożej do Syna Bożego. O! jak żarliwa musi być modli
twa Matki za dziećmi swojemi; a myśmy wszyscy dziećmi Maryi, 
bo ona Matka nasza, a Matka z serca samego Boga, który nas 
tak  kochał, iż umierając za nas, Matkę swoją dał nam za Mat
kę, gdy rzekł uczniowi: »Oto Matka twoja« (Jan, XIX, 27) Ma- 
rya Matka nasza! cóżby nam dzieciom swoim odmówić mo
gła? czegożby nam u Boga, Syna swojego wyjednać nie mogła? 
Wzywajmy ją  więc we wszystkich troskach i potrzebach naszych. 
O! Matko Boża! Tyś Matka nasza, módl się za nami grzesznemi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej!

Módlmy się też do Aniołów Bożych: bo oni są domownicy 
Boży (Ps. C II, 20), a stróżowie nasi (Mar. XVIII, 10), cieszą 
nas, upominają nas (Tob. XII, 6), radują się z pokuty grze
szników (Łuk. XV, 10), modlitwy nasze Bogu ofiarują (Objaw. 
VIII, 3), niewinne wyzwalają (Dzieje XII, 7), dusze dobrych 
zanoszą do Nieba (Łuk. VI, 22).

Módlmy się do świętych Pańskich, bo oni równi są Aniołom
i są Synami Bożymi (Łuk. XX, 36), słyszą modlitwy nasze 
(Objaw. V, 8), modlitwy nasze Bogu ofiarują (Objaw. V, 8,
VIII, 3), modlą się za nami (Jerem. XV, 1, Objaw. VI, 10).

Módlmy się za bliźnich naszych żyjących, jako nas upomina 
Apostoł święty, mówiąc: »Módlcie się jedni za drugimi, abyście 
byli zbawieni;« (Jak. V, 6). Proszę tedy najpierwej, aby były 
czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania za 
wszystkich ludzi (I, Do Tym. II, 1) »Ktokohviek modli się za 
drugich,« mówi święty Grzegorz »tem samem modli się za sie
bie: a im żarliwiej modli się za drugich, tem więcej wysługuje 
sobie łaski i miłosierdzia Bożego.« A nie masz milszej modli
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twy uszom Stwórcy, jak modlitwa za nieprzyjaciół; bo przez to 
naśladujemy Zbawiciela naszego i słuchamy głosu Jego: al
bowiem przykazał nam, mówiąc: »Miłujcienieprzyjacioływasze, 
dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści; a módlcie 
się za prześladujące i potwarzające was.« (Mat. V, 44).

Módlmy się też za umarłych, albowiem Pismo Boże mówi: 
»Swięta i zbawienna jest myśl, modlić się za umarłych, aby byli 
od grzechów rozwiązani« (II Mach. XIII, 46). A sobor Try
dencki temi słowy nas uczy: »Jest czyściec, w nim zatrzymane 
są dusze pokutujące, którym modlitwy wiernych, a szczegól
niej ofiara mszy świętej, wielką ulgę przynosi.« (Sob. Trydenc. 
Ses. XXV).

Nakoniec, pamiętajmy zawsze na te słowa Chrystusowe: »Iż 
się zawżdy modlić potrzeba, a nie ustawać (Łuk. XVIII, 1). 
Czuwajcie; a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę (Mat. 
XXVI, 41). A przeto czujcie, modląc się na każdy czas« (Łuk. 
XXI, 36). Dla tego Apostoł święty woła do nas: »Bez przestan
ku się módlcie; we wszystkiem dziękujcie; albowiem ta jest wo 
la Boża w Jezusie Chrystusie, ku wam wszystkim.« (Tess. V, 18).

Jeśli dobra jest modlitwa pasza, to jest: jeśli modlim się 
z wiarą, nadzieją, miłością i skruchą; jeśli życie nasze jest 
W zgodzie z modlitwą naszą, to jest: jeśli czynimy wolę Ojca 
naszego, który jest w niebiesiech, zawsze wysłucha nas. »I o co- 
kolwiekbyśmy prosili, weźmiemy od Niego, »mówi Jan święty, 
bo przykazania Jego chowamy, i to co się przed Nim upodobało 
czynimy.« (I, Jan, III, 22). Jeślić przeto modlitwa nasza nie za
raz wysłuchana, lub też wcale niewysłuchana w tem o co pro
simy; nie ustawajmy, lecz owszem przyczyniajmy modlitwy na
szej: albowiem sam Chrystus upewnia nas, mówiąc: Któryż 
z was Ojca prosi o chleb, iżali mu da kamień? Albo o rybę, iżali 
miasto ryby poda mu węża? (Łuk. XI, 11). A przeto, w każ
dej modlitwie, jako św. Hieronim naucza nas: »Niewątpliwie 
spodziewać się mamy, iż Bóg da nam albo to o co Go prosimy, 
albo też co lepszego.«

»Bóg nie może nie słyszyć próśb naszych, bo jest« mówi 
Augustyn święty. Nie może też niewysłuchać nas, bo jest Oj
cem. Lecz jako Bóg wie czego nam potrzeba; a jako Ojciec,
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wie w czem ku naszemu dobru ma nas wysłuchać. Bóg nie 
wysłuchuje nas czasem dla dobra naszego, to jest: nie wysłu
chuje nas wtedy, kiedy Go prosimy b rzeczy szkodliwe zbawie
niu naszemu. Przeto kiedy prosicie o rzeczy doczesne, proś
cie z rozsądkiem, a z bojaźnią proście; Bogu poruczając potrze
by wasze, Który jako najlepszy lekarz wie co wam ku zbawieniu 
pomódz, a co zaszkodzić może. Jeśli Bóg opóźnia dary swoje, 
zaleca je przez to, nie zaś je odmawia; to czego się dłużej pożą
da nabywa ceny. Cóż odmówi synom proszącym, kiedy ich bez 
prośby synami uczynił, i bez prośby, początkiem wszelkiego do
bra, początkiem wiary udarował? Ojcze nasz! bądź wola Twoja, 
Tyś Bóg mój, bądź wola Twoja, Tyś Ojciec mój, bądź wola 
Twoja. Amen.«

Tak kończmy modlitwę wszelką.
----------- 9 C -------

POBOŻNE URZĄDZENIE
Codziennych spraw prawdziwego chrześcijanina*

Chrześcijanin pobożny ocknąwszy się rano ze snu, zaraz 
myśli niepotrzebne odrzuca; Boga sobie obecnego przypo
mina; serce swe i myśli do Niego obraca; uważa w niebie świę
tych: jak Mu służą! jak Go kochają! A nic z nikim nie mówi, 
póki nie odda tego, co powinien Bogu.

IV stają c:

Modli się, lub westchnienia pobożne czyni, wstaje prędko, 
ochotnie, odważnie. Pokłon Bogu czyni najgłębszy aż do zie
mi twarzą, o błogosławieństwo prosi, modlitwy ranne pobożnie 
odmawia, intencyą czyni, przypomina sobie, któremu z świę
tych dzień dzisiejszy ma ofiarować.

U b i e r a j ą c  się :

Przez pobożne westchnienia, albo modlitwy krótkie, serce 
swe do Boga podnosi.

&  m ie s z k a n ia  s w e g o  w y c h o d z ą c *

Przeżegna się, wodą się święconą skropi, o błogosławieństwo 
Jezusa i Maryi prosi:

20
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Do Kościoła idąc:

Uważa: kto? dokąd? i na co idzie? że grzesznik przed Bo
ga, poddany przed pana, stworzenie przed Stwórcę swego idzie,' 
aby sobie od Niego łaskę, pomoc i ratunek uprosił:

Uszy świętej słuclia:

Z skromnością przykładną, z żywą_ wiarą i pokorą, z pod
niesieniem serca, o błogosławieństwo prosi na dalsze zabawy.

Odprawując powinności przez dzień:

Intencyę odmawia, czyni je ochotnie, wesoło, wiernie, jak 
dla samego Boga, żeby się przypodobał Jemu.

<5dy się trafią geście:

Zabawia się cnotliwie, strzeże się mów i zabaw przeciwnych 
wierze, pobożności i cnocie.

ł*o wieczornym posiłku:

Modlitwy i rachunek sumienia nabożnie odprawia. Pokłon 
Bogu oddaje, dziękuje Mu za ten dzień. Wspomina sobie, któ
remu z świętych dzień jutrzejszy ofiarować. Poleca siebie 
Bogu i świętym Jego, o błogosławieństwo prosi, wodą święconą 
siebie i pościel pokrapia.

liładąc się na łóżku uważa:

Jakoby głowę wspierał i zasypiał pod nogami Jezusa, pod 
krzyżem; albo w Betleemskiej szopce, i t. d. według świąt i 
czasu.

Tudzież rozważa:

Wszystkich w Niebie świętych, jako Boga wychwalają, i do 
nich serce podnosi. Czyni wreszcie westchnienia pobożne, ja- 
kieby chciał czynić konając; odnawia w sobie wiarę, nadzie
ję, miłość ku Bogu i t. d. i t.d. Czyń pobożnie i ty chrześcijani
nie! a tem samem uczynisz dobrze sobie; gdy należność twoją 
dobrze oddasz Bogu.

Modlitwy poranne po obudzeniu się:

Jezus, Marya, Józef!
W Imie Ojca i Syna i Ducha śwętego. Amen.
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Boże, Boże mój, do Ciebie się budzę w tym poranku. Chwal 
duszo moja Pana, i wszystko, co we mnie jest, błogosław świę
temu Jego Imieniowi. Zbierzcie się wszystkie siły moje ku 
czci i chwale Boga, bo uczynił z nami miłosierdzie i doczekać 
nam dał dnia dzisiejszego.

Wstając:

W Imie Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy, Ojca, który 
mnie stworzył, Syna, który mnie odkupił i Ducha świętego, 
który mnie poświęcił, wstaję ze snu: Bogu w Trójcy jedynemu 
niech będzie cześć i chwała na wieki. Ciebie Boga Ojca nie- 
zrodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha święte
go Pocieszyciela, świętą i nierozdzielną Trójcę, całem sercem i 
usty wyznawamy i błogosławiemy; Tobie niech będzie cześć i 
chwała na wieki wieków. Amen.

TOyśli:

Jam spał i twardom zasnął; i wstałem bo Pan obronił mnie.
Bano będę rozmyślał o Tobie, boś był pomocnikiem moim. 

Chwała Ojcu i t. d.
M O D L I T W  1.

O Boże! pierwszy czasów początku, wszystkie życia mojego 
chwile Twoją niech będą własnością. Obym Cię dziś tyle 
uczcić i wychwalić zdołał, ile Cię wszyscy obrażą grzesznicy. 
O! Stwórco świata, oświeć oczy moje, abym nie zasnął snem 
śmierci wiecznej. Odbierz mi raczej życie, a zachowaj łaskę 
Twoją. Zlituj się nademną Boże, bo w Tobie ufa dusza moja. 
Amen.

MODLITWY
H

przy ubieraniu się, np. biorąc obówie:

O Panie niech chodzę drogą ścisłą przykazań Twoich pro
wadzącą do Nieba, nie drogą szeroką prowadzącą do piekła.

Umywając się:

Obmyj mnie Panie z nieprawości moich, i z grzechów moich 
oczyść mnie.

Przez ową pokorę Twoją o Jezu! kiedyś uczniom Twym no-



gi obmywa!, obmyj mnie najdroższą krwią Twoją, abym Ci 
się podobał.

Zczesując głowęi
Panie! kieruj tak umysłem moim, abym pamiętał zawsze 

na obecność Twoją i śmierć moją, na sąd Twój straszny i wie
czną mękę piekielną, a rozum mój zwracaj zawsze ku chwale 
Twojej.

Suknię biorąc*

Przybierz mnie Panie w szatę niewinności i duszę moją 
w dobre uczynki.

Ody wkładasz lub zdejmujesz z siebie* lub całujesz 
Skaplerz albo medalik z wyobrażeniem Kajświęiszej 

IW ary i Panny, mów:

Maryo! Matko miłości, Matko przedziwnej litości, broń mię 
od czarta srogiego, przyjmij mię w dzień zejścia mego.
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MODLITWY POKANNE.
Uwaga, Udając się na modlitwę, myśl o tem, źe idziesz oddawać cześć 

najwyższą Bogu, i rozmawiać z Nim samym o sprawie najważniejszej, o 
sprawie zbawienia twojego. Przygotuj w ięc serce Twoje, wzbudzając 
w  niem cześć i miłość Bożą.

Przyszedłszy na miejsce modlitwy, uklęknij przed Majestatem Bożym, a 
pokłoniwszy się Jemu w głębi duszy tw ojej, z w ielką ufnością, uważnie i 
pobożnie odmawiaj następujące akty i modlitwy:

W  Imie Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.
Stawmy sie pobożnie przed Bogiem w Trójcy świeUj jedynym, 

tu i wszędzie obecnym. Czcijmy Go i uwielbiajmy z głębi duszy 
naszij.

O Boże! w Trójcy świętej jedyny, wierzę mocno, że jesteś 
obecny wszędzie i na tem miejscu; upadam przed nieskończo
nym Majestatem Twoim, wielbię Cię, wysławiam i cześć Ci naj- 
większą całem sercem składam. Chwała Ojcu, i Synowi, i Du
chowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wie
ki wieków. Amen.
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Dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa Jego t  za to 
że nas zachował tój nocy, abyśmy mu lepiij służyli.

Dzięki Ci składam, o Boże mój, za wszystkie dobrodziejstwa 
Twoje, a mianowicie, żeś mnie stworzył, żeś mnie odkupił, 
żeś ustanowił Najświętszy Sakrament, żeś własną Matkę dat mi 
za Matkę, Anioła za stróża, Świętych za opiekunów, żeś mnie 
do wiary świętej katolickiej powołał, żeś mnie pomimo grze
chów moich od potępienia wiecznego zachował i pomimo nie
wdzięczności mojej dobrodziejstwami Twemi darzyć nie prze
stawał, i że mi dajesz jeszcze dzień dzisiejszy, abym Cię lepiej 
poznał, więcej pokochał i wierniej Ci służył.

Ofiarujmy Panu Bogu duszę, ciało i wszystkie sprawy nasze.
O Boże dobroci i miłosierdzia, od którego wszystko mam co 

mam, wszystko Ci ofiaruję i poświęcam Tobie. Ofiaruję Ci du
szę i ciało, rozum i wolę, zmysły i serce, wszystkie uczucia i 
pragnienia moje. Ty mną rządź i sprawuj dzisiaj i przez wszy
stkie dni żywota mojego. Ofiaruję Ci wszystkie myśli, mowy, 
uczynki i cierpienia moje, i łączę je  na zawsze z uczynkami i 
cierpieniami Jezusa i Maryi, abyś je mile przyjął, a mnie bło
gosławił.

Prośmy Boga o łaski potrzebne do unilmienia grzechu i pełnie
nia cnoty.

O Panie i Boże mój, Stwórco i Odkupicielu, radbym Cię 
nigdy, a w szczególności dnia dzisiejszego, niczem nie obra
zić, a owszem we wszystkiem i przez wszystko Tobie się podo
bać. Ale znam skłonność moją do złego, a niemoc do dobrego,
i dla, tego błagam Cię o łaskę skuteczną, abym się nigdy, a 
W szczególności dnia dziesiejszego, żadnego nie dopuścił grze
chu, lecz owszem zawsze i we wszystkiem wolę Twą wypełniał,
i z nią się zawsze, a zwłaszcza w przeciwnościach, najserde
czniej zgadzał. Spraw to, o Panie! bym na wzór Jezusa, Syna 
Twego, a Mistrza mojego, stał się cichym i pokornym, posłu
sznym i skromnym, cierpliwym i miłosiernym, pracowitym i o 
Twą chwałę gorliwym.

Prośba do Boga o łaskę dostąpienia wszystkich odpustów w dmu 
dzisiejszym.
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Błagam Cię jeszcze, o Boże wielkiego miłosierdzia, o łaskę 
dostąpienia wszystkich odpustów, na które bądź modlitwą, 
bądź umartwieniem się, bądź mitosiernemi Uczynkami mogę 
dziś zasłużyć. I ofiaruję Tobie te dary miłosierdzia Twego na 
zadośyć uczynienie za grzechy moje i na ratunek dusz w czyscu 
będących, tych^właszcza, które najbardziej potrzebują pomo
cy, i za które szczególniej modlić się winienem.

Módlmy się za wszystkich.

Błogoisław Boże Kościołowi Twojemu i Ojcu świętemu N. 
Błogosław zwierzchnikom naszym duchownym i świeckim. 
Błogosław rodzicom, krewnym, dobrodziejom, przyjaciołom i 
nieprzyjaciołom naszym. Błogosław ojcu mojemu duchowne
mu. Błogosław wszystkim. Zbaw lud Twój, o Panie, i  bło
gosław dziedzictwu Twojemu, i rządź je, i wywyższaj je  aż na 
wieki (Ps. XXVII, 9),

Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Parnie.

O Niepokalanie Poczęta Bogarodzico Dziewico, Pani naj
łaskawsza i Matko najmilsza. Oto ja  dziecię Twoje i sługa 
Twój, pragnę cały dnia dzisiejszego do Jezusa i do Ciebie na- 
leżyć. I dla tego ofiaruję Tobie oczy moje, uszy moje, język 
mój, myśl moją, serce moje, i całego siebie Tobie ofiaruję. 
Polecam Ci duszę i ciało moje, i wszystkie sprawy moje. Ty 
mnie prowadź, Ty mnie wspieraj,' Ty mnie ochraniaj od wszel
kiego złego; a nadewszystko strzeż i broń we mnie tak Ci dro
giej i pożądanej czystości mojej.

Pobłogosław mi, o Córko Ojca Przedwiecznego i nie dozwól, 
abym m iał kiedy myślą obrazić dobrego Boga mojego.

Pobłogosław mi, o Matko Syna Przedwiecznego, i nie do
zwól, abym miał kiedy mową obrazić dobrego Boga mojego.

Pobłogosław mi, Oblubienico Ducha świętego, i n ie dozwól, 
abym  miał kiedy uczynkiem lub opuszczeniem dobrego uczynku 
obrtizić dobrego Boga mojego.

Pobłogosław mi, o Matko moja, i spraw, abym Boga w Trój
cy je dynego, tak dobrego i miłosiernego, całem sercem kochał,
i dru< gich do tej miłości pobudzał. Amen.
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Niech będzie błogosławione Niepokalane Poczęcie Najświęt
szej Panny Maryi.

Ofiarowanie się świętemu Aniołom stróżowi.
Aniele Boży, Stróżu mój, mnie Tobie z Opatrzności Boskiej 

zleconego, racz dnia dzisiejszego strzedz, rządzić, bronić i do 
żywota wiecznego doprowadzić. Amen.

Polecenie się świętemu Patronowi, którego imie nosimy.
Święty Patronie mój, który mnie imieniem Twojem uza- 

cniasz, a przykładem nauczasz, czuwaj nademną, broń mnie i 
módl się za mną, ażebym zdołał, jak  Ty, służyć Bogu na ziemi 
1 zasłużyć na to, aby Go z Tobą wychwalał w Niebie na wieki 
wieków. Amen.

Modlitwa Pańska.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się Imie Twoje: 
przyjdź królestwo Twoje: bądź wola Twoja jako w niebie, tak 
i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj: i 
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino
wajcom. I nie wwodź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode- 
złego. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Panny.
Zdrowaś Mary a, łaski pełna: Pan z Tobą: błogosławionaś 

Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twego 
Jezus. Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami, grzeszne- 
mi, teraz i w godzinę śmierci.naszej. Amen.

Skład Apostolski,

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwórzyciela nieba
i ziemi. I w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego, Pana nasze
go, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Pan
ny, umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, um arł i po- 
grzebion. Zstąpił do piekłów: trzeciego dnia zmartwychwstał: 
wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogą
cego: z tamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę 
w Ducha świętego, Święty kościół powszechny, Świętych obco
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wanie, grzechów odpuszczenie, ciata zmartwychwstanie, żywot 
wieczny. Amen.

Przypomnienie Przykazań Boskich i  Kościelnych.
Dziesięcioro Bożego Przykazania.

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egip
skiej z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przedemną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremna.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów przeciwko bliźniemu twemu fałszywego świa

dectwa.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10. Ani będziesz pragnął domu jego, ani sługi, ani służebni
cy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Będziesz miłował Pana Boga Twego, ze wszystkiego serca 
twego, i ze wszystkich sił twoich. A bliźniego twego jako siebie 
samego.

Pięć Przykazań Kościelnych.

1. Postanowione od Kościoła Bożego dni święte święcić.
2. Mszy świętej w dni święte z uczciwością i nabożeństwem 

słuchać.
3. Nakazane w pewne dni posty i od niektórych pókarmów 

wstrzymywanie zachować.
4. Przynajmniej raz w, rok około wielkiejnocy, spowiadać 

się i kommunikować w własnej parafii, albo w innej za dozwo
leniem własnego Pasterza. >

5. Dziesięciny kościelne wiernie Pasterzom swoim oddawać.

Siedm Sakramentów.

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Pokuta. 4. Przenaj
świętszy Sakrament Ciała i Krwi Chrystusowej. 5. Kapłan-
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stwo. 6 . Małżeństwo. 7. Ostatnie pomazanie Olejem świę
tym.

Siedm grzechów głównych.
1. Pycha. 2. Łakomstwo. 3. Nieczystość. 4. Gniew.

5. Zazdrość. 6 . Obżarstwo i pijaństwo. 7. Lenistwo w służ
bie Bożej.

Piec Eondycyi do Pokuty świetćj.
1. Bachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne 

przedsięwzięcie poprawy życia. 4. Spowiedź szczera. 5. Za- 
dosyć uczynienie Bogu i ludziom.

Cztery Prawdy.
1. Że jest Bóg. 2. Że jest sprawiedliwy. 3. Że jest jeden 

Bóg we trzech osobach. 4. Że Syn Boży stał się człowiekiem 
dla naszego zbawienia.

Prócz tego wiedzieć należy: że dusza ludzka jest nieśmier
telna i łaska Boska do zbawienia potrzebna.

Istotne powinności chrześcijańskie.
Zbawiciel naucza ich następującemi słowy:
1. Jeżeli mnie kto naśladować chce, niech się zaprze sie

bie samego, niech weźmie krzyż swój, i idzie za mną.
2. Uczcie się odemnie, albowiem ja jestem cichy i pokor

nego serca.
3. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, czyńcie dobrze tym, któ

rzy was nienawidzą, a módlcie się za tych, którzy was prześla
dują i obrażają.

4. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, po tem 
poznają was, że uczniami moimi jesteście, jeżeli wzajemnie 
miłować się będziecie, jak ja  was umitowalem.

Sprawiedliwość Chrześcijańska.
1. Chroń się złego. 2. Czyń dobrze. 3. Usiłuj coraz bar- 

dziśj stać się podobnym Bogu, Ojcu Twojemu Niebieskiemu.
Cnoty Boskie czyli teologiczne.

1. W iara. 2. Nadzieja. 3. Miłość.
Cnoty kardynalne, czyli główne.

1. Bostropność. 2. Wstrzemięźliwość. 3. Sprawiedliwość.
4. Męztwo.

21



156

Cnoty moralne siedmiu grzechom przeciwne.
1. Pokora. 2. Szczodrobliwość. 3. Czystość. 4. Miłość.

6 . Mierność. 6 . Cierpliwość. 7. Pobożność, .albo pilne ćwi
czenie się w służbie Bożej.

Najprzedniejsze dobre uczynki.
f .  Modlitwa. 2. Post. 3. Jałmużna, albo miłosierdzie.

Uczynki miłosierne co do duszy.
1. Grzeszące napomnieć i karać. 2. Nieumiejętne nauczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Modlić się za bliźnich. 5. 
Strapionych pocieszać. 6 . Krzywdy cierpliwie znosić. 7. U- 
razy chętnie darować.

Uczynki miłosierne co do ciała.

J, Łaknących nakarmić. 2. Pragnących napoić. 3. Na
gich przyodziać. 4. Podróżnychw dom przyjąć. 5. Więźniów 
pocieszać. 6 . Chorych nawiedzać. 7. Umarłych grzebać.

Ośm błogosławieństw.
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest kró

lestwo niebieskie.
2. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię.
3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą po

cieszeni.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do. 

stąpią.
6 . Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 

będą.
7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem Synami Bożymi 

nazwani będą.
8 . Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla spra

wiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Trzy rady Ewangeliczne.

1. Dobrowolne ubóstwo.* 2. Dożywotnia czystość. 3. Zu
pełne posłuszeństwo duchownemu przełożonemu.
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Grzechy cudze.

1. Radzić do grzechu. ' 2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech. 4. Pobudzać do grzechu. 5. Pochwa
lać grzech drugiego. 6 . Zamilczeć grzechy cudze przed zwierz
chnością. 7. Grzechu nie karać. 8 . Czynić się uczestnikiem 
grzechu. 9. Uniewiniać grzech cudzy.

Grzechy przeciwko Duchowi świętemu.

1. Grzeszyć zuchwale w nadzieję miłosierdzia Boskiego.
2. Rospaczać albo wątpić o łasce i miłosierdziu Roskiem. 3. 
Sprzeciwiać się uznanej chrześcijańskiej prawdzie. 4. Braciom 
łaski Boskiej nie życzyć i zazdrościć. 5. Przeciw zbawiennym 
natchnieniom być zatwardziałego serca. 6 . Umyślnie pokutę 
zaniedbywać aż do śmierci.

Grzechy wołające o pomstę do Boga.

1. Umyślne zabójstwo, 2. Grzech sodomski, albo nieczy. 
stość przeciw przyrodzeniu. 3. Uciśnienie ubogich, wdów i 
sierot. 4. Zatrzymanie zapłaty służącym, robotnikom i naje
mnikom.

Ostateczne rzeczy oczekujące człowieka.

1. Śmierć. 2. Sąd Boży. 3. Piekło i 4. Królestwo Nie
bieskie.

AKTY CNÓT TEOLOGICZNYCH.
Które każdy człowiek ściśle i pod grzechem obowiązany je s t  wzbu. 

dzać: 1. przyszedłszy do użycia rozum u; 2. w  natarczywych pokusach, aż 
odstąp ią ; 3. sposobiąc się do przyjęcia Sakramentów św iętych; 4. w nie- 
bespieczeństw ie śm ierci. Zbawiennie je s t wreszcie wzbudzać je  najczęściej, 
ile można w życiu. Benedykt XIII, a potem Benedykt XIV, dnia 28 Stycznia 
1756 roku nadali 7 lat odpustu za każde pobożne ich odmówienie, gdyby zaś 
k to co dzień przez m iesiąc je  powtarzał, dostępuje zupełnego odpustu 
w  dzień przez siebie wybrany, gdy wyspowiadawszy się, kommunję św iętą 
p rzyjm ie, równie jak  w  godzinę śm ierci. Powyższe odpusty z wyroku 
wspomnionych Papieży można ofiarować na ratunek dusz w czyscu zatrzy
m anych. Do tego można użyć następnych, lub podobnych modlitw:
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Akt Wiary.
Wierzę mocno, że Bóg jest tylko jeden w naturze, a troisty 

W osobach: Ojciec, Syn i Duch święty. Że tenże Bóg będąc 
najdoskonalszym i sprawiedliwym Sędzią, nagradza dobrym, a 
złych karze. Że Syn Boski stał się dla naszego zbawienia czło
wiekiem; umarł za nas śmiercią boleśną na krzyżu, i jest przy
tomny w Najświętszym Sakramencie pod przymiotami chleba i 
wina. Że dusza ludzka jest nieśmiertelna i łaska Boska do 
zbawienia potrzebna. Wierzę to wszystko, cokolwiek Bóg obja
wił i przez święty Bzymski katolicki kościół do wierzenia po
dał. Dla tego zaś wierzę, iż to Bóg objawił, który jest wieczną 
prawdą i mądrością samą, który ani omylonym być, ani omylić 
nie może.

Akt Nadziei.

Wszechmogący Boże i nieskończenie miłosierny Ojcze! spo
dziewam się od Ciebie z mocną ufnością, przy Twojej łasce, a 
mojem z nią współpracowaniu, odpuszczenia grzechów, wszel
kich środków do zbawienia potrzebnych,. łaski przetrwania 
w dobrem do końca, i samego wreszcie uszczęśliwienia wieczne
go. Spodziewam się zaś tego dostąpić przez pośrednictwo naj- 
nicwinniejszej męki Jezusa Chrystusa Syna Twego, z którą 
wszystkie sprawy moje i usiłowania jednoczę na wdzięczną Ci 
ofiarę. Tę nadzieję moję opieram na nieomylnych obietnicach 
Twoich, który będąc nieskończenie rzetelny i wszechmocny, 
chcesz i możesz ich dotrzymać.

Akt Miłości.

Boże mój i wszystko! kocham Cię całem natężeniem serca i 
wszystkich sił moich. Jesteś początkiem i końcem wszystkiego, 
obsypujesz dobrodziejstwy dzieła rąk Twoich, ale ja bez wzglę
du na moje własne szczęście, kocham Cię dla Ciebie samego i 
Twoich nieskończonych przymiotów miłości najgodniejszych, 
boś Ty jest sam w sobie i względem nas ludzi dobrem najwyż- 
szem, ku któremu wrodzonej miłości żadne rozumne stworze
nie odjąć nie może. Z tejże Samej pobudki kocham Twoje
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przykazania, bliźnich moich, nawet nieprzyjaciół, jak siebie 
st samego. Pragnę być z Tobą przez miłość na zawsze złączonym, 

pełnić Twoją wolę i statecznie wzbraniać przystępu do serca mo
jego marnym skłonnościom.

ilt
|- Akt Skruchy.
i i

To mnie najwięcej zasmuca, mój Boże, iż popełniwszy tak wie
le grzechów, jeszcze za nic dostatecznej nie uczyniłem pokuty. 
Ja  nędzny, Ciebie Boga najwyższego, Twojemi własnemi dara
mi, mimo Twoich natchnień, w czasie do chwały Twojej i zba
wienia mego pozwolonym, w ręku Twych noszony troskliwie, 
dla najpodlejszej rzeczy, z ciężką niewdzięcznością, mnóstwem 
najobrzydliwszych grzechów, złośliwiem obrażał. Jeśli te po
budki nie kruszą twardości serca mojego, jakże się oprzeć tej 
niepojętej dobroci, z którą mię dotąd znosisz i sprawiedliwą 

P1, zatrzymujesz karę? Trwożysz mię tylko postrachem sądów 
Twoich, a ich ścisłości doznać jeszcześ mi nie dopuścił. Te u- 
wagi tak mię zawstydzają-, iż z boleści i pomieszania umrzeć- 

1111 bym powinien. Bzucam się tedy ze łzami do stóp miłosierdzia 
® Twego; jest ono bez granic i miary; nie chcesz śmierci mojej, 
») boś mnie najdroższą krwią Twoją odkupił. Wejrzyj na me 

udręczenie, boć ścieśnionem od żalu sercem boleję, i żem Cię, 
najwyższe dobro, którego nad wszystko już teraz miłuję, obra
żał. Żałuję zaś nie dla tego tylko, że grzechy są zgubą moją, 
ale najwięcej, że są obrazą Twojej dobroci nieskończonej. Brzy
dzę się niemi nad wszystko złe na świecie, i wolę umrzeć, niż 
Ciebie obrażać. Wyrzekam się wszelkich okazyi do grzechów, 
oraz mocno stanowię: życie moje poprawić, prawdziwą poku
tę czynić, i wypełniać wszystko, cokolwiek do utrzymania z To- 

« bą doskonałej przyjaźni, jako Bogiem moim, potrzeba, choćby 
mię to najwięcej kosztować miało. Utwierdź te przedsięwzię
cia, a grzechy moje odpuść z miłosierdzia Twego. Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą i z Duchem 
świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

k Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i
zawsze i na wieki wieków. Amen. (powtórzyć trzykrotnie)
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A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boskie i przy
czynę Najświętszej Maryi Panny niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym. Amen.

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Jezu usłysz nas.
Jezu wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,
Synu Odkupicielu świata 

Boże,
Puchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże, 
Jezu Synu Boga żywego,
Jezu jasności Ojcowska,
Jezu śliczności światła wie

cznego,
Jezu Królu chwały,
Jezu Słońce sprawiedliwości, 
Jezu Synu Maryi Panny, ' 
Jezu przedziwny,
Jezu Boże mocny,
Jezu Ojcze przyszłegowieku, 
Jezu wielkiej Rady Aniele,
Jezu najmężniejszy, '
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cich y i pokornego serca, 
Jezu miłośniku czystości,
Jezu miłości nasza,
Jezu Boże pokoju,
Jezu dawco żywota,
Jezn przykładzie cnót,
Jezu dusz żarliwości,
Jezu Boże nasz,
Jezu ucieczko nasza,
Jezu Ojcze ubogich,
Jezu skarbie wiernych,
Jezu dobry pasterzu,
Jezu św iatłości prawdziwa, 
Jezu mądrości wieczna,

L I T A N I A
0 Najsłodszem Imienia Jezns.

Jezu dobroci nieskończona, 
Jezu żywocie i drogo nasza,

Odpuść

Wysłu-

Jezu wesele Aniółów,
Jezu mistrzu Apostołów, 
JezudoktorzeEwangelistów, 
Jezu męztwo Męczenników, 
Jezu światłości Wyznawców, 
Jezu czystości Panieńska, 
Jezu korono wszystkich 

świętych,
Bądź nam miłościw, 

nam Jezu.
Bądź nam miłościw, 

chaj nas Jezu.
Od wszelkiego złego,
Od grzechu każdego,
Od sideł szatańskich,
Od powietrza, głodu, ognia 

i wojny,^
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnienia 

Twego,
Przez tajemnicę świętego 

wcielenia Twego,
Przez narodzenie Twoje, 
Przez dzieciństwo Twoje, 
Przez najświętsze życie Two- 
3  j e.
Przez prace Twoje,
Przez mękę i krwawy pot 

Twój,
Przez krzyż 

Twoje, “
Przez mdłości Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój, 
Przez z m a rtw y c h w s ta n ie  

Twoje,

csB

opuszczenie
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Przez wniebowstąpienie Twoje, 
Wybaw nas Jezu.

Przez radość Twoją, Wybaw 
nas Jezu.

Przez chwalę Twoją, Wybaw 
nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami Panie,
Jezu usłysz nas.
Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste' elejson, 

Kyrie elejson.
ANTYFONA.

Wszelki, któryby wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.
Niech będzię imie Pańskie błogosławione, teraz i na wieki 

wieków.
V. Panie wysłuchaj modlitwy moje,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś chwalebnem i prze- 

dziwnem imieniem Jezus najmilszego, jedynego Syna Twego, 
Odkupiciela naszego mianować raczył, dajże nam miłościwie, 
abyśmy tegoż błogosławionego Zbawiciela naszego, chwalebnie 
wielbiąc na ziemi, mogli z nim szczęśliwego towarzystwa wie- 
kuiście zażywać; który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

INNE MODLITWY.
do Imienia Jezus.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: proście a weźmiecie, szu
kajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzono: pro
simy Cię pokornie, racz nam dać uczucie Twojej Boskiej m iło
ści, abyśmy Cię całem sercem i uczynkiem kochali i chwalić 
Ciebie nigdy nie przestawali.

Boże, któryś chwalebne imie Jezusa Chrystusa, Syna Twego, 
Pana i Zbawiciela naszego, dla wiernych uczynił słodkiem i  
przyjemnęm, a dla złych duchów strasznem i okropnem: daj 
miłościwie, aby wszyscy, którzy to imie pobożnie na ziemi wiel
bią, w tem życiu mieli słodką pociechę, a w tamtem wieczną
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przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i 
króluje w jedności Ducha świętego, Bóg na wieki wieków. A- 
men.

Westcbnienie do Serca Jezusowego.
Serce Jezusa wszechmocne, błogosław mnie:
Serce Jezusa najczystsze, oczyść innie.
Serce Jezusa najświętsze, poświęć mnie.
Serce Jezusa jedynie ukochane, do miłości Twojej zapal mnie. 
Serce Jezusa najmiłosierniejsze, użal sięnademną.
Serce Jezusa najłaskawsze, pociesz mnie.
Serce Jezusa najsłodsze, w nieskończoną dobroć Twoją ukryj 

mnie.
Niech w Tobie żyję i umieram, w Tobie zostaję i mieszkam, 

niech Cię kocham na wieki.

Ofiarowanie się Sercu Jezusowemu.

Oto ja NN. dla zawdzięczenia Tobie i dla zadosyć uczynienia 
za wszystkie niewierności moje, oddaję Ci serce moje, i cały 
się najzupełniej Tobie ofiaruję, o Jezu najmilszy! i za pomocą 
Twoją postanawiam nigdy już nie grzeszyć.

Modlitwa za konających.
(do odmawiania Irzy razy dniem)

O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz naszych, zaklinam Cię 
na konanie Przenajświętszego Serca Twojego, i na boleści nie
pokalanej Matki Twojej, oczyść krwią Twoją przenajdroższą 
Wszystkich całego świata grzeszników, w tej chwili konających 
i dziś umrzeć mających. Amen.

O Serce Jezusa konające, nad konającemi się ulituj!
Spoddanie się ISosUiej Opatrzności*

Cóż mi się dzisiaj zdarzy, o Boże mój!? Nie, wiem. To je
dno wiem, iż nic mi się nie zdarzy, czego Ty od wieków nie 
przewidziałeś. Dosyć mi na tem, Panie mój; dosyć mi jest na 
tem. Uwielbiam wyroki Twe przedwieczne i niezbadane; pod
daję się im z całego serca dla miłości Twojej. Chcę wszystko,
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czego chcesz; przyjmuję wszystko co dajesz, i  wszystko Tobie o- 
fiaruję, łącząc tę niegodną ofiarę, z ofiarą Jezusa Chrystusa, Pa
na i Odkupiciela mojego. Błagam Cię Boże w imie Jego Prze- 
nkjświętsze i przez Jego zasługi nieskończone: o cierpliwość i do
skonałą uległość ku wszystkiemu czego chcesz i co dopuścisz. 
Niech najsprawiedliwsza, najwyższa i najsłodsza wola Boga mo
jego, stanie się i wypełni we wszystkiem; niech będzie uwielbio
na i na wieki chwalona. Amen.

Pobożne Westchnienia na każdy dzień.
Życie krótkie, a śmierć pewna,
Lecz chwila śmierci niepewna. *
Jedną tylko duszę mamy,
Co będzie, gdy postradamy?—
Bóg nas widzi, bo jest wszędzie,
Sprawiedliwy, sądzić będzie,
A według sprawy człowieka,
Niebo lub piekło nań czeka.—
Jeśli stracisz czas napróżno,
Przy śmierci będzie zapóźno.
Wszystko mija, prędko minie,
Jedna wieczność wiecznie płynie.

(Zastanów się codzień nad jednem  z tych wspomnieć).

Pieśń Poranna.

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie niebo, ziemia, morze,
Tobie śpiewa żywiół wszelki,
Bąiiź pochWalon Boże wielki.

A człowiek, który bez miary,
, Obsypany Twemi dary,

Coś go stworzył i ocalił (odkupił)
A czemużby Cię nie chwalił.

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,

22
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Do mego Pana na niebie,
I szukam Go koto siebie.

Wielu snem śmierci popadli,
Co się -wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię Boże chwalili.

Salve Regina.
Witaj Królowa, Matko miłości,
Witaj nadziejo życia słodkości,
Witaj Marya, Matko jedyna,
Matko nas ludzi, Salve Begina.

Nędzne my dzieci Ewy wzdychamy,
. Do Ciebie Matko, płacząc wołamy,

Niech nas wspomoże Twoja przyczyna,
Na tym padole, Salve Begina.

O! Pośredniczko, rzuć Twe wejrzenie 
Łaskawe na nas, przyjmij westchnienie.
Pokaż nam Matko, Twojego Syna,
W  górnej krainie, Salve Begina. Amen.

Anioł Pański.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła] z Ducha 

świętego. Zdrowaś Marya i t. d.
Oto ja służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według 

słowa Twego. Zdrowaś Marya i t. d.
A słowo stało się Ciałem, i mieszkało między nami. Zdro

waś Marya i t. d.
Y. Módl się za nami święta BożaBodzicielko.
B. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze 

aby, którzyśmy za zwiastowaniem Anielskiem, wcielenie Chry
stusa Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały 
zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem świętym żyje i kró
luje na wieki wieków. Amen.

(Każdego razu po tej modlitwie, dołącz następujące):
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Modlitwy za dusze zmartych.

A ci, którzy juz dni swoje skończyli,
I ów straszliwy termin odprawili,
Niech mają pokój, bez zmazy poczęta,

Panienko święta;
Niech mają pokój, pokój pożądany,

Jezu kochany.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci, na wieki wieków. 
Amen.

Psalm 42,9.

Z głębokości wołałem ku Tobie Panie: 1 
Panie wysłuchaj głos mój.
Niech będą uszy Twoje nakłonione, na głos modlitwy mojej. 
Jeśli będziesz uważał nieprawości Panie, Panie któż wytrzyma? 
Albowiem u Ciebie jest ubłaganie, i dla zakonu Twego czeka

łem Cię Panie.
Czekała dusza moja na słowa Jego, i nadzieję miała dusza moja 

w Panu.
Od straży porannej aż do nocy, niechaj nadzieję ma Izrael 

W Panu.
Bo u  Pana jest miłosierdzie, i obfite u Niego odkupienie.
A On odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości jego.
Wieczny odpoczynek racz im dać i t. d.
V. Od wrót piekielnych:
R. Wybaw Panie dusze ich.
V. Niech odpoczywają w pokoju,
R. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
R. A Wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Boże Stworzycielu i Odkupicielu wszystkich wiernych, racz 

dać duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenie wszystkich 
grzechów, aby przez pokorne nasze prośby dostąpiły przebacze
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nia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wie
k i wieków. Amen.
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają wpokoju. Amen.

Anioł Pański odmawia się rano, w południe i wieczór, klęcząo; leci od 
soboty wieczór do niedzieli wieczór, włącznie, odmawia się stojąo. 
t Odmawiający Anioł Pański codziennie może zyskać 100 dni odpustu za 

każdy raz, a odpust zupełny raz w miesiąc po odbytój spowiedzi i kommu- 
nii św iętej. Odpusty te nadane przez Ojca świętego Benedykta XIII, 10 
Stycznia 1725 roku. Ofiarować je  można i za dusze zmarłych.

Przez czas wielkanocny, to je s t:  od południa wielkiej soboty, do połu
dnia soboty przed św iętą Trójcą w łącznie, zamiast Anioł Pański, odmawia 
się, stojąc, następująca:

ANTYFONA.
Królowo Nieba, wesel się, Alleluja.
Albowiem któregoś w żywocie Twym nosić zasłużyła, Alleluja.' 
Zmartwychwstał, jak  powiedział, Alleluja.
Błagać za nami B.oga, Alleluja.
V, Baduj się i Wesel, o Panno Maryo! Alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się.
Boże, który przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana na

szego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczyłeś: daj nam prosi
my, abyśmy przez Matkę Jego, Maryę Pannę, dostąpili radości 
żywota wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA
przed zaczęciem każdego Nabożeństwa.

Otwórz Panie usta moje do chwalenia imienia Twego! O- 
czyść serce moje od wszystkich próżnych, złych i niepotrze
bnych myśli. Oświeć mój rozum i zapal we mnie uczucie, abym 
godnie, pobożnie i uważnie to nabożeństwo NN. mógł odprawić 
i przed obecnością Boskiego Twojego Majestatu wysłuchanym 
być zasłużył, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie wszechmogący, łącznie z Boską intencyą Chrystusa



Pana, z jaką On Ciebie żyjąc na ziemi chwalił: ofiaruję Ci te 
modły moj e niegodne.

Wezwanie Ducha świętego.

Przyjdź Duchu święty, racz napełnić serca Twoich wiernych,
i Twojej miłości ogień w nich racz zapalić, któryś przez rozma
itość języków, wszystkie narody w jedność wiary zgromadził.
V. Spuść Ducha Twego, a będą. stworzone.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się.
Niech będzie z nami, prosimy Cię Panie, łaska Ducha święte

go, któraby serca nasze oświeciła, i od wszelkiego złego broni
ła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się. j

Chwała Ojcu i t. d.
Po skończeniu nabożeństw a mów następujący modlitwę, k tóra według* 

zdania O. S. Leona X, ma ten przywilej, że roztargnienia w czasie nabożeń
stwa miane z ułom ności, wynagradza.

Najświętszej i nierozdzielnej Trójcy, ukrzyżowanego Pana 
naszego Jezusa Chrystusa naturze ludzkiej; przebłogosławionej i 
najchwalebniejszej zawsze Panny Maryi dziewictwu i płodno
ści, i wszystkich świętych uczestnictwu, niech będzie wieczna 
cześć, chwała i pokłon od wszelkiego stworzenia, a nam grze
chów wszystkich odpuszczenie, na wieki wieków. Amen.

Błogosławione wnętrzności, które nosiły Syna wiecznego 
Ojca.

I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana. Oj
cze nasz, i t. d. Zdrowaś Marya i t. d.

Zaczynając ja ką  robotę.
Panie Boże mój! ofiaruję Ci tę sprawę (albo pracę) moją, 

na chwałę Twoją, użycz mi proszę błogosławieństwa Twego.
Spójrzyj Panie Boże na nas i na dzieła rąk naszych; użycz 

błogosławieństwa Twego i kieruj je  na chwałę Twoją i zbawien
nie dusz naszych, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
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Po pracy.
Tobie cześć i chwała wieczny Boże, żem za pomocą Twoją 

ukończył tę moją pracę, która niech Ci będzie przyjemna, 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Przed jedzeniem.
X)czy wszystkich, w Tobie Panie nadzieję mają, a Ty dajesz 

pokarm ich w czasie potrzebnym. Otwierasz Ty rękę Twoją i 
napełniasz wszystko co żyje błogosławieństwem. Chwała Ojcu.

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson. Ojcze nasz i t. d.
Błogosław Panie nas i te dary Twoje, które z Twojej szczo

drobliwości pożywać mamy. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

Po jedzeniu.
Niech Cię chwalą Panie wszystkie dzieła Twoje: a Święci 

Twoi niech błogosławią Tobie. Chwała Ojcu i t. d.
Dzięki Tobie czynię wszechmocna Opatrzności, za te Twoje 

dary, któremi z Twego błogosławieństwa posiliłem grzeszne cia
ło moje; tak proszę, pokrzep łaską Twoją świętą, duszę moją na 
wierne służenie Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dusze wiernych zmarłych przez miłosier dzie Boskie niech 
odpoczywają w pokoju. Amen.

Ojcze nasz i t  d. Zdrowaś Marya i t. d.

Kiedy spostrzeżesz, żeś Boga obraził.
Otom Cię znowu obraził Boże mój, żal mi, bo Cię kocham

i godnego wszelkiej miłości kochać więcej pragnę. Żal mi, 1 
żem Cię Boga mego obraził; dla samej jedynie miłości Twojej 
żałuję, przepraszam i proszę odpuść mi grzech mój; już stano
wię mocno strzedz się tego grzechu, a Ciebie Boga mego które
go kocham, nie obrażać więcej, za pomocą łaski Twojej świę
tej, o którą Cię usilnie proszę. Boże bądź miłościw mnie 
grzesznemu.

Uwaga. Pomnij na to chrześcijaninie! że akt sk ru ch ; serdecznej, pocho
dzący z miłości Pana Boga nadewszystko, dla Jego dobroci nieskończonej*
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zarai gładzi grzechy, jeśli jest złączony le szoierem przedsięwzięciem po
prawy i uczynieniem spowiedzi.

Akt skruchy serdecznej.I
O najłaskawszy Ojcze mój, jakżeś miłosierny, żeś mi do tego 

czasu przepuszczał i grzechy moje tak łaskawie i cierpliwie zno
sił! O jak wielu usłyszało juz dekret sprawiedliwości Twojej, 
którzy może nie tak wiele jak ja nagrzeszyli, a ja jeszcze żyję!
0  Boże! nie widzę w tem nic innego, tylko dowód Twojej ku 
mnie ojcowskiej miłości. Tą łaską i miłosierdziem Twojem 
przenikniony, przed całem niebem i światem wyznaję, żeś nie
skończenie godny jest, nad wszystko być ukochanym odemnie,
1 dla tego żałuję serdecznie za wszystkie grzechy moje; żałuję, 
żem niewdzięczny łask i dobrodziejstw Twoich, Ciebie naj
łaskawszego Ojca i najwyższe dobro moje kiedykolwiek obraził; 
mam stateczną wolę przy Twojej łasce, nigdy Cię dobrowolnie
i  najmniejszym grzechem nie obrażać. Na zadosyć uczynie
nie, ofiaruję Ci i poświęcam tego dnia i całego życia mego 
wszystkie sprawy moje, wszystkie momenta moje, wszystkie 
troski i cierpienia moje, które łączę ze łzami pokutujących, 
których Ci się Panie pokuta podobała; ze wszystkiemi kroplami 
najświętszej krwi Jezusa, z zasługami tegoż Jezusa,, i najbłogo- 
sławieńszej Maryi Panny, tudzież wszystkich świętych wybra
nych Twoich, abym Ciebie widzieć, Ciebie kochać wraz z niemi 
zasłużył na wieki. Amen.

Obranie sobie Najświętszą Maryę Pannę 
za Patronkę w życiu, i przy śmierci.

Najświętsza Maryo Panno, Matko Syna Bożego, Pani nieba i 
ziemi, królowa Aniołów, i wszystkich świętych! z pobożną po
ciechą serca mojego, dziękuję Bogu za to, że Ciebie jedną 
z wszystkich Adama córek za Matkę Zbawicielowi naszemu o- 
brał; że Cię od pierworodnego w poczęciu, i od wszelkiego 
W całem Twem życiu grzechu uwolnił; że Cię łask swoich i  za
sług Twoich pełną, z duszą i z «iałem zaraz po śmierci wziął 
do nieba, i że Cię tam nad wszystkie święte dusze i anioły nie
bieskie wyniósł, a przyzwoitą Matce Boskiej chwałą uwielbić 
raczył. Wiedząc zaś o Najświętsza i Najchwalebniejsza Panno
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Maryó! o zupełnej '•przcmożności Twojój u najmilszego Syna 
Twego, a Boga naszego, i  o Twojej nieporównanej ku nam lu
dziom miłości i dobroci, przez którą stajesz się ucieczką grze
sznym, ufnością pokutującym, i matką wszelkiśj litości wszy
stkim, a przeto największą w Tobie po Bogu nadzieję mając: 
upadłszy przed Tobą w duchu, pokornem sercem wszystkie Ci 
dni życia mojego na usługi oddaję, i Twojej się opiece pole
cam. Tak jest najlitościwsza Panno! Ciebie obieram sobie za 
Panią dziedziczną i wieczną, na całe życie moje; Ciebie obie
ram sobie za Patronkę wszystkich spraw, mów i myśli moich 
na sądzie Boskim; Ciebie każdego czasu, a osobliwie każdego 
motnentu śmierci mojej, pragnę mieć opiekunką i obronicielką 
moją. ACh Panno święta! przyjmij że odemnie to moje o- 
świadczenie, a teraz, zawsze i przy zgonie pokaż mi się Matką 
miłosierdzia i dobrodziejką moją. Ja też wzajemnie odtąd i 
póki mi zdrowie, pamięć i rozum służy, póki językiem, sercem
i innemi zmysłami władać mogę, wielbić Cię i wzywać nie prze
stanę, serdecznie upraszając: wyjednaj mi Matko Boska! u  Syna 
Twego łaski do pokutowania za przeszłe grzechy i do ustrzeże
nia się wszystkich innych na zawsze; uproś mi pomoc ku pro
wadzeniu pobożniejszego życia i ku przetrwaniu w dobrem aż 
do końca; uproś £odne i wczesne do śmierci przygotowanie 
przez spowiedź należytą, przez Najświętszą kommunję i ostatnie 
Olejem świętym namaszczenie. A gdy mię już  ogarną boleści 
śmiertelne, gdy Cię już zdrętwiałym językiem nie będę mógł 
wzywać, wspomnij litościwie na teraźniejszą prośbę moją, któ
rą  do Ciebie, rzucając się duchem i ciałem do stóp Twoich, po
kornie zanoszę: przybądźże wtenczas na ratunek grzesznej duszy 
mojej! O Matko pod krzyżem umierającego Twojego Syna bo
lejąca! zasługą tychże boleści Twoich, ulżyj wtedy tęskności 
śmiertelnych bólów moich. O Panno moja! oddal najsroższe na 
on czas czartowskie 'strachy i pokusy. O Pocieszycielko utra- 
pionych! pociesz mnie Twoją obecnością przy śmierci mojej.
O Maryo, Matko miłości! przeze okrutną Syna Twego i Twoją 
szczęśliwą śmierć błagam Cię, o Matko boleści! broń mnie od 
skonania złego. W  ręce święte opieki Twojej polecam najnie- 
bespieczniejszą przy śmierci zbawienia mego sprawę. Wyjednaj
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w mocnej nadziei, w szczerej Boga i bliźniego miłości i z ser
decznym żalem za grzechy moje. Niech przez najpierwszą chwi
lę niepokalanego poczęcia Twego poświęconą będzie ostatnia 
chwila życia mojego. Amen.

O Maryo bez grzechu poczęta! módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy. O Panno Maryo, w Twem poczę
ciu byłaś zawsze niezmazana: proś za nami Boga Ojca, które
goś Syna Jezusa, z przenajświętszego Ducha poczęła i porodzi
ła. Amen. '

Powszechna modlitwa
do NajświętszAj Maryi Panny.

Najświętsza Maryo Panno! Matko Zbawiciela naszego! Cie
bie pragnie dusza moja wielbić i cześć Ci oddawać, bo Ty z po
śród wszystkich córek ludzkich zostałaś wybraną, abyś Tego po
rodziła, przez którego odkupienie i zbawienie rodzaju ludzkie
go uskutecznione zostało! Ciebie Bóg sam wybrał za Matkę 
dla Syna Swego, naszego Zbawiciela, gdy tenże z miłości ku nam 
ludziom stał się człowiekiem, aby za naś przyjął na siebie spra
wę odkupienia naszego! Tobie Anioł z nieba posłany to zwia
stował, z tem pozdrowieniem, że jesteś pełną łaski! Tyś sposo
bem nadprzyrodzonym, za sprawą Ducha świętego poczęła i po
rodziła Zbawiciela świata! W Tobie panieństwo z macierzyń
stwem zjednoczone zostało, i tegoś na świat wydała, przez 
którego zbawienie stało się ludziom! O jakże więc słusznie i 
sprawiedliwie cześć Ci oddają, błogosławią Cię i wielbią wszyst
kie pokolenia ludzkie, przez którą “Wszechmocny tak wielkie 
cuda uczynił! Dla cnót Twoich zostałaś tak ubłogosławioną od 
Boga, i te też wymagają naszego szacunku i czci: Twoja aniel
ska czystość w młodości, Twoja najczulsza miłość ku Boskiej 
dziecinie, Twoja pokora przy wywyższeniu, Twoja stateczna u- 
fność w tylu doświadczeniach Nieba, Twoje wytrwanie w do
brem aż do końca, wymagają od nas nietylko czci i uwielbienia, 
ale razem i naśladowania Cię. O gdybym Cię mógł czcić go
dnie, i wiernie naśladować! O Matko litości, pocieszycielko 
nasza! wyjednajże mi przez Twoje święte wstawienie się, łaskę u

2 3
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Boga, abym idąc śladem Twoim w każdem położeniu mojego 
życia, zawsze i wszędzie wiernie i mocno trzymał się Boga, 
w Nim całą pokładał nadzieję, a przez doskonałe pełnienie mo- 
ich obowiązków, jakie na mnie moja religia święta, moje po
wołanie i stan wkładają, mógł się Bogu podobać i zapewnić so
bie zbawienie. Amen.

MODLITWY WIECZORNE.
Przypomnijmy sobie, ż^Bóg na nas patrzy, że nas słucha 

i każdą myśl naszą przenika.

Boże, który wszędzie i tu jesteś obecny, upadam przed Tobą
i jako Stwórcy cześć Ci oddaje najgłębszą. Wierzę w Ciebie 
Boże mój i w to wszystko, coś przez kościół swój święty do wie
rzenia podał, boś Ty jest prawdą najwyższą.

Mam nadzieję, że przez zasługi Jezusa Chrystusa, odpuścisz 
mi grzechy, boś nieskończenie miłosierny.

Kocham Cię z całej duszy mojej, boś jest najwyższe dobro, a 
dla tego, i żeś rozkazał miłować bliźniego, kocham każdego jak 
siebie samego. Przebaczam wszystkim, którzy mnie obrazili 
czemkolwiek, i proszę Cię, ażebyś mi tak odpuścił moje winy, 
jak ja je odpuszczam tym, którzy przeciw mnie zawinili.

Prośmy Pana Boga, aby dal nam poznać grzechy msze.

Panie i Boże mój, racz mi dopomódz, abym przypominając 
sobie wszystko, com dnia dzisiejszego robił, mówit i myślał, 
poznał, w czem zgrzeszyłem: myślą, fnową, lub uczynkiem, a 
przypomniawszy sobie moje grzechy dzisiejsze, daj Panie, abym 
je szczerze obżałował.

Przypomnijmy sobie: Czyśmy z uwagą pacierze odmawiali....Czyśmy 
z rana ofiarowali Bogu wszystkie czynności nasze....Czyśmy w ciągu zatru* 
dnień przypominali sobie, że Bóg ciągle na nas patrzy. ..Czyśmy prace z o- 
chotą, pilnie, bez lenisfwa wypełniali....Czyśmy nie dopuścili się przekleń
stwa, które często obraca się na tego, klóry drugiego przeklina....Czy 
w rozmowach nie wyjawili złych postępków, bliźniego, chociaż prawdziwych  ̂
ale nie mając do tego prawa....Czyśmy na drugich przewinienia nasze nie 
składali....Czyśmy nie użyli trunków aż do upicia się....Czyśmy obowiązku
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naszego ze służby, albo umowy, albo ze zwierzchnictwa wynikającego 
nie zaniedbywali....Czyśmy komu, czy to bogatemu, czy ubogiemu szkody 
jakiejkolwiek nie wyrządzili....Czyśmy nic takiego skrycie nie mówili, nie 
myśleli, albo nie popełnili, czegobyśmy się przed Bogiem i przed ludźmi 
wstydzili....Czyśmy różne przykrości cierpliwie; znosilk...Czyśmy dla ubo
gich wedle możności byli miłosierni?

Niech każdy pobudzi się do żalu za te grzechy, które 
sobie teraz przypomniał, mówiąc:

Boże mój, jakże mi żal, żem znowu dnia dzisiejszego grze
chami mojemi Ciebie obrazi! i zasmucił. Panie Jezu Chryste, 
Tyś za mnie na krzyżu umarł, a ja Ciebie każdym moim grze
chem dzisiejszym na nowo do krzyża przybijałem. Widzę Pa
nie mój, iż przez ciąg dnia dzisiejszego, dla tego że nie pamię
tałem, i£ wszędzie jesteś obecny i wszystko widzisz, często 
zgrzeszyłem. Takaż to wdzięczność moja Tobie Stwórcy i Zbaw
cy mojemu! Przebacz Panie, przebacz mi szczerze żałującemu. 
Już odtąd gniewać Ciebie poprzestanę i stanowię sobie, za łaską 
Twoją, wystrzegać się tych grzechów, w które tak często wpa
dam.

Batuj mnie o Stwórco mój! Tobie się na całe życie moje, a 
osobliwie na noc dzisiejszą oddaję, daj mi ją  szczęśliwie prze
żyć, abym jutro, gdy się obudzę, mógt podnieść pierwszą myśl 
do Ciebie. Zachowaj mnie od nagłej śmierci i od wszelkich 
pokus szatańskich; błogosław grzesznemu, proszę Cię o Boże! 
abym każdem odetchnieniem oświadczał miłość moją ku Tobie; 
polecam Ci, o Jezu! kościół Twój święty i Ojca świętego N. 
Polecam Ci rządców naszych duchownych i świeckich. Pole
cam Ci rodziców i domowników, krewnych i dobrodziejów, 
przyjaciół i nieprzyjaciół moich. Pobłogosław wszystkim. 
Nawróć grzeszników, oświeć niewiernych, naprowadź błądzą
cych, umocnij słabych, pociesz strapionych, wspomóż ubogich, 
wyswobodź więźniów, ulżyj cierpiącym, przepuść konającym, 
a wszystkich nas obdarz pokojem i miłością Twą. Amen.

Polecenie się opiece Najświętszej Maryi Panny.
O Przenajświętsza Panno, Boga rodzicielko Maryo, Opie

kunko moja, biorę Cię nocy dzisiejszej za Panią, za Matkę i o-
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bronicielkę moją. Polecam Ci ciało moje, duszę moją, żywot 
mój, śmierć moją, wieczność moją i wszystko co mam, prosząc, 
abyś mię niegodnego za sługę przyjąć raczyła, i to mi sprawiła, 
abym wiernym ukochanego Syna Twego sługą został. Amen.

Święty Aniele Stróżu mój! mnie Tobie z Opatrzności Boskiej 
zleconego, racz nocy dzisiejszej strzedz, rządzić, bronić i do ży
wota wiecznego doprowadzić. Amen.

Wy zaś Patronowie moi (lub Patronki) i wszyscy święci, 
słudzy żyjącego Boga, nie opuszczajcie mnie grzesznego w spo
czynku moim. Módlcie się za mną do Pana. Nie oddalajcie 
odemnie waszej obrony, póki żyję, a przy śmierci przyjmijcie 
duszę moją do waszego towarzystwa wiecznej chwały. Amen.

Boże dobroci i miłosierdzia^ zmiłuj się także nad duszami 
w czyscu cierpiącemi; połóż koniec ich karom, a daj. im wie
czny odpoczynek z Twoimi świętemi w niebie. Szczególniej 
zaś łasce i miłosierdziu Twojemu polecam te dusze, za które 
bardziej jeszcze modlić się powinienem. Zmiłuj się Panie nad 
niemi, według wielkiego miłosierdzia Twego, a przyjm je pręd
ko do chwały Twojej. Amen.

Jezus, Marya, Józef, najsłodsze serca mojego kochania, wam 
oddaję duszę i ciało moje, Jezu konający na krzyżu, w ręce 
Twoje polecam duszę moją. W ranach Twoich Najświętszych 
niech będzie duszy mojej spoczynek i ucieczka; w sercu Two- 
jem otwartem niech zasypiam.

Krzyżu święty! dla zasług męki Chrystusa, broń ciała mego, 
strzeż duszy mojej, teraz we śnie, i  zawsze. Jezusie Nazarański, 
królu żydowski, zmiłuj się nademną i zachowaj mnie od nagłej 
■ niespodziewanej śmierci.

O Maryo, Matko nasza! czuwaj tej nocy nad nami! O wszy- 
,cy święci i Aniołowie Boży, módlcie się za nami! a dusze wier
nych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech Odpoczywają 
w pokoju wiecznym. Amen.

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz,
i zawsze i na wieki wieków. Amen. (powtórzyć trzy razy).

Boże! bądź miłościw mnie grzesznemu, (powtórzyć trzy 
razy).
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W  Imie Ojca f  i Syna f  iDucha świętego f  Amen. Ojcze 
nasz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, i t. d.

L ITANIA
do Najświętszej Maryi Panny*

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
Zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, Zmiłuj się 
, nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, 
, Zmiłuj się nad nami.
Święta Mary o,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami, 3  
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko najczystsza, a.
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza, m
Matko przedziwna, .
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela, M
Matko i ozdobo Karmelu,
Pa nno rostropna, N
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Pa nno łaskawa, *3
Panno wierna,
Panno kwiecie Karmelu, 55 
Zwierciadło sprawiedliwo- «

ści,
Stolico mądrości, ' fc, 
Przyczyno naszej radości, 
Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,
Naczynie osobliwszego nabo

żeństwa, 3  
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa, ° -
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza, _
Fórto niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych, ®
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, M‘ 
Wspomożenie wiernych, 
Patronko Karmelitów,
Królowo Anielska,
Królowo Patryarchów, N 
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów, a>
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców,
Królowo Panieńska, s
Królowo wszystkich świę

tych, 85 
Królowo bez zmazy pier

worodnej poczęta, ® 
Nadziejo wszystkich Kar

melitów,
Orędowniczko Skaplerza 

świętego.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata, 
jPrzepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
(Wysłuchaj nas Panie.
|Baranku Boży, który gładzisz 
| grzechy świata,
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Zmiłuj się nad nami. Kyrie elejson," Chryste elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wy- Kyrie elejson. 

słuchaj nas.

ANTYFONA.

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Bodzicielko, 
naszemi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale 
od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wyb'awiać Panno 
chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, Orędowniczko nasza, 
Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi 

•Twojemu nas zalecaj, Twojemu najmilszemu Synowi nas od
dawaj.
V. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko,
B. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Daj nam sługom Twoim, prosimy Cię Panie, abyśmy w zdro
wiu duszy i ciała ciągle opływali, a za przyczyną błogosławio
nej Maryi, zawsze Dziewicy, od smutków doczesnych wolni by
li, i weselem wiecznem wiecznie się cieszyli. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.

Modlitwa Świętego Bernarda
do Najświętszej Panny.

Pomnij Najświętsza Maryo Panno, iż nie ^  i dziano nigdy, 
abyś nędznych ludzi, do Ciebie się uciekających, opuściła; w tej 
ufności stawamy przed Tobą i do nóg się Twoich rzucamy. Nie
stety! my biedni grzesznicy i grzesznice, nie jesteśmy godni 
wejrzeniaTwego, lecz im jesteśmy biedniejsi, tem bardziej potrze
bujemy Twojego ratunku! O Panienko nad pannami, która masz 
serce tak miłosierne i litościwe na nędze ludzkie: wzywamy Two
jego miłosierdzia, którego nie odmawiasz nikomu. Niech Cię 
poruszy stan nieszczęśliwy, w jakim nas widzisz, a nie zostawiaj 
nas w zatwardziałości. Pójdź za litością serca Twojego, które 
się za nami wstawia; skłoń się na prośby nasze, i wyjednaj nam 
łaskę prawdziwego z grzechów wszelkich powstania, nawrócenia 
się i ich porzucenia; abyśmy przez poświęcenie się Tobie ser



deczne i synowskie, oddawali Ci wdzięczność pa wszystkie- 
wieki wieków. Amen.

MODLITWA
do Najświętszej Panny o szczęśliwą śmierć.

O najsłodsza Matko Pana Jezusa, Panno Maryo,' Pani moja, 
miłosierdzia pełna, racz sprawić przyczyną swoją, aby śmierć 
nagła i niespodziewana nie padła na mnie, abym bez chrześci
jańskiego i zbawiennego przygotowania się, nie rozstał się 
z żywotem. Przez mękę i śmierć jednorodzonego Syna Twoje
go, błagam Cię, Panno błogosławiona módl się za mną niego
dnym, a uproś mi przed skonaniem mojem serdeczną skruchę, 
zbawienną spowiedź, żarliwą pokutę i zadosyć uczynienie, iż
bym w miłości Syna Twego Boskiego i Sakramentami Jego po
silony, doczesność opuszczając, do wiekuistej łaski i radości 
wybranych przyjęty został. Uczyń ze mną miłosierdzie Twoje 
Maryo, Matko Boska, w oną straszliwą godzinę, gdy we mnie 
siły życia ustawać będą i martwiejący język nie będzie Cię 
mógł wzywać, gdy się zaćmią oczy moje i żaden się głos ziemski 
przez uszy moje nie przebije. Natenczas, o najłaskawsza Matko 
Chrystusowa, Opiekunko i Obronicielko grzesznych, racz po
mnieć na niegodne modły, jakie teraz w miłosierdzie Twe skła
dam, a uratuj nędzną duszę moją, przez łaskę Syna Twojego, 
Pana i Zbawiciela naszego. ■ Amen.

MODLITWA 
Urbana VIII Papieża.

Przed oczy Twoje Panie winy nasze składamy; a karanie, 
które za nie odbieramy, przyrównywamy.

Jeżeli uważamy złości któreśmy popełnili; mniej daleko 
cierpiemy, niżeliśmy zasłużyli.

Cięższe to jest, do czego się znamy być winnymi; aniżeli to, 
co'ponosimy.

Karę za grzechy dobrze czujemy; a przecie grzeszyć poprze
stać nie chcemy.

W pośród kar Twoich niedołężność nasza wielce truchleje; 
wszakże W  nieprawości żadna się odmiana nie dzieje.



178

Umysł w utrapieniu srodze ścieśniony; a upór w złem trwa 
nic nie poruszony.

Życie w uciskach prawie ustaje; złych jednak nałogów swo
ich nie poprzestaje.

Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz, my się nie poprawuje- 
my; jeżeli sprawiedliwie karzesz, wytrwać nie możemy.

Wyznawamy z płaczem w karaniu, czegośmy się dopuszczali; 
a po nawiedzeniu zapominamy, czegośmy dopiero płakali.

Gdy miecz Twój na nas podniesiony trzymasz, siłać obiecuje
my; a skoro go spuścisz, obietnic wykonać nie chcemy.

Kiedy nas karzesz, prosimy Cię, abyś się zmiłował, a gdy 
przestaniesz, pobudzamy Cię znowu, abyś nam nie folgował.

Oto nas masz korzących się Tobie, Wszechmogący Boże; wie
my, iż jeżeli miłosierdzie nie odpuści, sprawiedliwość słusznie 
nas zagubić może.

Bacz nam tedy dać, o co żebrzemy, lubośmy nie zasłużyli; 
któryś nas z niczego stworzył, abyśmy Cię chwalili.

Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny! Zmiłuj 
się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodzianej śmierci, Zachowaj nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie.
O Jezu! Jezu! Jezu! Zmiłuj się nad nami.
O Maryo Panno i Matko Boża! Przyczyń się za nami.

Pieśń Wieczorna.

Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Przyjm litośnie Boże prawy;
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie medołężność człowieka,
Twojego ratunku czeka.
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Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas wiecznie w Twojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

A gdy już niebo osiędziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty na wiek wieków święty.

ltada bardzo pożyteczna*

Idąc na spoczynek uklęknij przed Józkiem twojem, jakoby przed tru
mną, i uczyń akt skruchy doskonałej, jakbyś go rad uczynić w godzinę 
twej śmierci, bijąc się w piersi i mówiąc serdecznie: Boże! bądź miłościw 
mnie grzesznemu! A potem polecając się Matce Boskiej, jakby raz ostatni, 
odmów najpobożniej Zdrowaś Marya, i pocałuj ziemię, korząc się tak przed 
Bogiem, i wyznając, żeś proch i popiół. A wspomniawszy raz jeszcze na 
tych miłych twoich, co się już w proch obrócili, westchnij' za nich do Boga 
mówiąc: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! (

Rozbieraj się skromnie, odmawiając pobożnie modlitwę jaką, i tak 
w modlitwie serca twego zasypiaj święcie, byś przebył noc święcie, i z mo
dlitwą w sercu znowu się przebudził.

Ofiarowanie snu.

Ofiaruję Tobie Panie Boże odpoczynek, na który mi udać 
się pozwalasz; spraw, abym przezeń nie lenistwu i roskoszy cia
ła  zadość czynił, lecz znalazł sił ukrzepienie ku służeniu Tobie
i przez miłość Twą bliźniemu, jeżeli mi jeszcze obudzić się roz
każesz. Bacz bronić mię tej nocy od wszelkich nieprzyjaciół, 
czuwaj nad duszą moją i nad ciałem mojem. Powierzam się 
obronie, opiece i przyczynie waszej: Przenajświętsza Bogarodzi
co Maryo, święty Janie Chrzcicielu, święty Józefie, święty A- 
niele Stróżu mój, święci Patronowie i Patronki moje i wszyscy 
święci i święte. Przez wszystkie zasługi wasze błogosławię Bo
ga najwyższego w Trójcy jedynego, któremu oddanie najgłęb
szej czczi i dzięków, niech będzie ostatniem mojem słowem, 
ostatniem mojem- uczuciem, ostatnią moją myślą dziś i przy 
śmierci, przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 
Amen.

2 4
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Jezu, Maryo, Józefie święty, wam oddaję swe życie, umysł
i serce.

Jezu, Maryo, Józefie święty, ratujcie mnie, gdy przyjdzie 
ostatnia godzina moja.

Jezu, Maryo, Józefie święty, niech dusza moja w towarzy
stwie waszem szczęśliwie przejdzie* do żywota wiecznego.

Panie! w ręce Twoje polecam ducha mego. (*)

Klodlitwa przy rozbieraniu, się*

O Zbawicielu, Chryste Jezu, przez owe Twojego świętego 
ciaTa okrutnie zranionego, z przywartych do niego sukien nie
miłosierne obdzieranie, proszę Cię o łaskawą i skutecznpomoc: 
abym zdejmując codziennie z ciała mego odzienie, mógł też 
wyzuć się jaknajprędzej ze złych nałogów moich, zrzucić z sie
bie brzemiona wszelkich grzechów, a zwlókłszy z siebie starego 
człowieka, mógł w nowości życia Tobie do śmierci służyć.

Mładąc się do spania mówi

Pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa i moc przenajświętszej 
męki Jego, znamię Krzyża świętego f , .obrona Królowej Nie
bieskiej, f  świętych Aniołów f ,  pomoc wybranych Bożych f ,  
niech będzie zemną teraz i w godzinę śmierci mojej. W Imie 
Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

MODLITWA
całując Stany Zbawiciela ukrzyżowanego.

Całuję strudzone, zranione i okrutnie zbite, przebite, Jezu, 
Najświętsze nogi Twoje, dajże mi przy nich serdecznie west
chnąć, zapłakać, i żałować za grzechy moje; niechże się ztąd 
nie ruszę, póki mi, jak Magdalenie, wszelkiej odemnie obrazy 
Ci wyrządzonej nie odpuścisz.

Całuję na wskroś przebitą prawą rękę Twoją, pod którą je
den z dwóch łotrów# wisząc nawrócił się do Ciebie, i w dobrej 
nadziei umarł; pobtogosławże i mnie tąż ręką Zbawicielu,

(*) Ojoieo święty, Pius VIII, pozwoli! 300 dni odpustu za te pobożne 
wezwania.
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niech mnie z grzechów podźwignie, niech w łasce Boskiej u- 
trzym uje prawica Twoja.

Całuję i lewą, a niemniej dla mnie dobroczynną rękę Two
ją, przytulże mnie nią, jako Jana świętego, do serca Twego, nie 
daj mnie ztąd odrywać światu i czartu, a w dzień ostatecznego 
sądu, nie dozwalaj mi stanąć między kozłami na lewicy.

Całuję przebodzony włócznią i Tomaszowi świętemu otwar
to pokazany bok Twój; Chryste utajże mię w nim przed gnie
wem sprawiedliwości Twojej, i pokaż mi przezeń wnętrzności 
miłosierdzia Twego.

O święty ukrzyżowanego Chrystusa wizerunku! nie wiem 
czy mi przyjdzie do tego, aby mi Cię podano przy zgonie życia 
mego, niewiem i tego, czyli natenczas ćmiące się oczy moje doj
rzą Cię? martwiejące ręce moje uściskają Cię? czyli. spieczone 
usta moje ucałują Cię? Ach Jezu! rozpięta na krzyżu miłości 
moja, bądźże Ty odtąd na zawsze w sercu mojem; nie daj m i od* 
dzielać się od Ciebie. Od nieprzyjaciela duszy broń mię; w ra
nach Twoich zachowaj mnie, w godzinę śmierci mojej zawołaj 
mię i każ mi przyjść do Ciebie, aby mi się dostało z świętemi 
Twemi chwalić Cię na wieki. Amen.

Niech będzie błogosławiona godzina, w której się Pan nasz 
Jezus Chrystus w ciele narodzić i umrzeć raczył. Najmiłosier
niejszy Jezu! w godzinę śmierci mojej, zmiłuj się nademną.

Najukochańszy Jeżu! który konając na krzyżu, w ręce Ojca 
Twego przedwiecznego oddałeś najświętszego Ducha Twego, 
pokażże nademną miłosierdzie Twoje, a daj mi temi słowy za
kończyć życie moje i mówić: w ręce Twoje Boże, Stwórco i 
Odkupicielu mój, oddaję ducha mojego; jakoż chcę, pragnę i 
stanowię w żalu serdecznym temi słowy zakończyć ostatnie 
tchnienie moje.

Ręce Twoje o mój Odkupicielu uformowały mnie, więc na
głą śmiercią nie zabieraj mnie, ale racz pozwolić czasu do 
szczerej pokuty uczynienia, i z tego życia wyjścia szczęśliwego 
na żywot wieczny przy łasce Twojej, abym Cię tam całem ser
cem kochał, wielbił i błogosławił na wieki. Amen.



182

NABOŻEŃSTWO KOŚCIELNE
W c h o d z ą c  do I4o ści«ł:a«

Panie! w wielkości miłosierdzia Twego, wnijdę do domu 
Twego: oddam Tobie pokłon w kościele Twoim świętym i będę 
wyznawał imię Twoje.

Hropląc się wodą święconą*
Pokrop mnie Panie hyzopem, a będę oczyszczony: obmyj 

mnie, a nad śnieg stanę się bielszym. Zmiłuj się nademną 
Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego: i według wielkiej 
litości Twojej, zgładź nieprawości moje.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. Amen.

Oddając pokłon przed Najświętszym 
Sakramentem>

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz
i  zawsze i na wieki wieków. Amen.

Zbawicielu m ój, Jezu Chryste! wierzę mocno, żeś jest praw
dziwie i rzeczywiście z ciałem, duszą i bóstwem w Najświętszym 
Sakramencie Ołtarza. Na krzyżu tylko bóstwo Twoje ukryte 
było: w tym zaś Sakramencie, ukryte jest razem i człowieczeń
stwo: wierzę jednak i wyznaję, że w nim jest to oboje; bo Ty 
sam to powiedziałeś, Zbawicielu mój, który jesteś mądrością 
nieskończoną i prawdą nieomylną. Boże nieograniczonego 
majestatu, którego oblicza niegodnymi się być .sądzą sami na
wet Aniołowie; cóż mam czynić w obecności Twojej? Nie co 
innego, tylko upadłszy przed nieskończonym majestatem Two
im, w tym Sakramencie ukrytym, w najgłębszem upokorzeniu 
■pokłon Tobie oddać. Łączę się z Aniołami, którzy nieustannie 
hołd poddaństwa swojego Tobie oddają. Tyś Pan mój, i Bóg 
mój, Król wszystkich wieków; Pan nieśmiertelny, Odkupiciel 
mój. Tobie należy wszystka cześć i chwała. Tobie dziękczy
nienie za nieskończone dobrodziejstwo odkupienia, i za usta
nowienie tego Najświętszego Sakramentu, w którym pamięć 
niewinnej Twojej męki i śmierci za grzechy nasze podjętej 
uwieczniasz, i samego siebie za pokarm, na zadatek żywota
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wiecznego nam dajesz. Wielbię Cię: w Tobie jedynie nadzie
ję  pokładam. Kocham Cię nadewszystko z całego serca mego,
i  całe to serce w upominek Tobie oddaję. Dla głosu krwi 
Twojej wołającej o miłosierdzie, a nie o pomstę, odpuść grze
chy moje, za które jedynie dla miłości Twojej serdecznie żału
ję . O Jezu! Zbawicielu mój najdroższy, teraz tylko prze wiarę 
widzę twarz Twoją pod zasłoną: lecz w godzinę śmierci i 
w wieczności, daj mi ją  oglądać .bez zasłony; bo nie mogą być 
szczęśliwym wiecznie, tylko Ciebie oglądając na wieki. Amen.

W niedzielę podczas pokropienia przed 
wielką mszą.

Nie jest to bynajmniej próżna ceremonja, żadnego nie mają
ca znaczenia: owszem, wyraźna to jest, praktyczna razem figu
ra tego, co kościół w nas' sprawić usiłuje, dla przygotowania 
nas do świętych i wzniosłych tajemnic, które obchodzić się ma
ją . Zbierz się przeto duszo moja, abyś duchowi i intencyi 
kościoła odpowiedzieć mogła.

Ta woda, którą kościół przez sługi swoje poświęca, jest fi
gurą chrztu mojego. Przypomina mi więc ponowienie obie
tnic, jakie w Sakramencie odrodzenia mojego uczyniłem, i o- 
bowiązki, które na się przyjąłem. Tak jest, Boże mój, pona
wiam je z całego serca mojego. Racz także z swej strony Panie, • 
ponowić szczególniejsze dla mnie miłosierdzie, które wówczas 
nademną okazałeś.

Wznioślejsza to jeszcze i świętsza figura, bo krwi Jezusa 
Chrystusa jest figurą. Jako niegdyś w dawnem prawie, Arcy
kapłan po zabiciu ofiary, maczał rószczkę hyzopu we krwi jej,
i  skrapiał nią lud wszystek, dla udzielenia mu wspólnictwa za
sług ofiary: tak kapłan sprawujący tę wielką nowego prawa 
ofiarę, wylewa na nas, przez tę figurę tajemniczą, zasługi krwi 
Jezusa Chrystusa.

Z najczulszą przeto wiarą, Boże mój, i z ufnością najtkli
wszą przyjmę na siebie tej kosztownej wody rosę. Niech mi 
ona nie będzie znakiem bezskutecznym, o Panie i Zbawicielu 
mój, lecz niech to we mnie sprawi, co oznacza.

Uważ atoli duszo moja, że ten hyzop pokuty jest godłem, a 
woda ta łez wyobrażeniem, któreś powinna wylewać. Po nie-
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szczęsnem straceniu niewinności, w którą na chrzcie przyodzia- 
nym byłem, nie ma już innego dla mnie do odzyskania jej 
sposobu, jak pokuta. Sama nawet krew Jezusa Chrystusa, nie 
sprawi dla mnie usprawiedliwienia, tylko kiedy ze łzami moje- 
mi, iż tak powiem, zmieszaną zostanie.... Ach! oczy moje, 
bądźcież przeto skazane na nieustanne ich wylewanie; ciało 
moje stań się ofiarą pokuty, przez którą codziennie łączyć się 
pragnę z ofiarą Jezusa Odkupiciela mojego; ty zaś szczególniej 
serce moje krusz się z żalu i boleści.

W takowem usposobieniu, podczas gdy kościół wyleje na 
mnie tę' wodę, przez exorcyzmy i modlitwy swoje poświę
coną, dla udzielenia mi dzielności jej, ja  ze wszystkiem ludem 
zawołam:

Panie pokrapiasz mię hyzopem: spraw przeto, abym był 
oczyszczony. Obmyj mię we krwi Syna Twego, a znikną wszy
stkie nieprawości moje, i w obliczu Twojem od śniegu bielszym 
się stanę.

Wyjątek z Psalmu 50.

Zlituj się nademną o Boże mój! wzywam Najświętszego mi
łosierdzia Twego. Oczyść mię Panie i obmyj bardziej jeszcze. 
Ah! nowego ja zawsze potrzebuję oczyszczeni a, bo Cię obrażać 
nie przestaję. Pomnij atoli na wrodzoną ułomność moją. 
Poczęcie nawet moje zmazanem było, i urodziłem się w niepra
wości. Przekształć' dzieło Twoje zepsute od grzechu; serce 
moje i wszystkie zmysły z radości wyskoczą i przez wszystkie 
dni życia mego dziękować Ci będą. Nadewszystko, wdzięczność 
moja okaże się przez stałą już odtąd wierność ku Tobie. Uczyń 
mi tę łaskę o Boże mój! Niech mi woda ta, którą mię skrapiasz, 
rękojmią tego będzie:. niech dzisiaj już we krwi Syna Twego, 
której ona jest figurą, czerpam te pomocy, jakich‘ potrzebuję, 
do utrzymania się w tem przedsięwzięciu i do wykonania onego.

Módlmy się*

Boże, który się grzechem obrażasz, ale pokutą przebłagać 
się nam dozwalasz, wysłuchaj łaskawie prośby i modły ludu 
Twego, a karanie na któreśmy przez grzechy nasze zasłużyli
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racz od nas oddalić. Wysłuchaj nas, Ojcze Niebieski, Ojcze 
przedwieczny, i z wysokości niebios, gdzie królujesz, ześlij 
Anioła Twego, aby był stróżem i obrońcą wszystkich, w tśj 
Twojej świątyni zgromadzonych. Amen.

Podczas Processyi.

O Boże! jakże piękny i świetny jest kościół Twój. Straszli
wym on jest nieprzyjaciołom zbawienia naszego, jak wojsko 
ustawione do boju. Tak właśnie wyobrażam go teraz, jakby 
szedł do boju. Chorągwią jego jest krzyż Syna Twojego. Pod 
tą  chorągwią możeż on nie zwyciężyć? Jakież wojska nieprzy
jaciół nie ulegną przed nim? Ustąpcie pułki piekielne, ustąp
cie i zniknijtie. Ty zaś o Boże! rozlewaj święte błogosławień
stwo Twoje wszędzie, gdzie się tylko słudzy Twoi udadzą.

Tak jest, zdaje mi się jakobym je widział gotowe na rozlanie 
się wszędzie. Sama nawet sprawiedliwość Twoja oprzeć się nie 
może temu stowarzyszeniu się naszemu, na jej rozbrojenie.

Pragnę przeto Boże mój, w duchu przynajmniej zjednoczyć 
się z świętym Twoim kościołem, dla zniewolenia niejako, nie
skończonego miłosierdzia Twojego, aby raczyło zstąpić ńa mnie.

Ta processya wystawia mi przedwieczne Twoje z Ojca rodze
nie i powrót do Niego przez miłość, którą się z nim łączysz 
najściślej; przyjście na świat przez święte wcielenie Twoje, i 
powrót do nieba przez chwalebne wniebowstąpienie, wreszcie 
zstąpienie na sąd straszliwy w towarzystwie aniołów i świętych,
i tryumfalne odejście po ostatnim wyroku z wybranemi Twroje- 
mi do błogosławionego przybytku, któryś od początku świata 
zgotował na wieki dla wiernych sług Twoich. Pierwsze dwie 
tajemnice czczę z najgłębszą pokorą, a błagam litości Twojej, 
abyś w ostatniem przejściu między wybranych Twoich poli
czyć mnie raczył. Amen.

Gdy dłużej trwa processya, można zmówić jaki psalm po
kutny, albo litanję do wszystkich świętych lub inną.

INTENCYA
przed słuchaniem Mszy śn iętej.

Pozwól mi łaski Twojej Boże mój, ażebym jak najlepiej 
znajdował się przysposobionym do oddania Ci przez ręce ka-
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ptańskie tej Najświętszej ofiary, której chcę być z jaknajgłęb- 
szem uszanowapiem i z powinnem nabożeństwem przytomny, 
łącząc się w tern z intencyą kochanego Zbawiciela i kościoła 
świętego i ofiarując tę mszę świętą, naprzód: na oddanie- maje
statowi Twojemu Boskiemu powinnego pokłonu i uszanowania; 
powtóre; na podziękow&nie za wszystkie,' które mam od Ciebie 
dobrodziejstwa; po trzecie: na uproszenie sercem skruszonem od
puszczenia grzechów moich; po czwarte nakoniec: dla otrzy
mania potrzebnych dla mnie łask Twoich, tak do zbawienia du
szy mojej, jak względem doczesnego życia ciała mojego. Mam 
nadzieję ich odebrania, przez zasługi kochanego Zbawiciela 
Syna Twojego, który chciał być ofiarującym i ofiary w tej Naj
świętszej tajemnicy.

S P O S Ó B

Słuchania Mszy świętej
Odmawianiem modłów stosownych do 

tych, które Kapłan czyni.
Ody kapłan mszę świętą zaczyna u stopni 

Ołtarza.

W  Imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego. Amen.
Od tego chwalebnego znaku rozpoczyna kapłan świętą i 

niepokalaną ofiarę Ołtarza: bo ona jest odnowieniem pamiątki 
ofiary krwawej, którą Syn Boży, Jezus Chrystus, spełnił na krzy
żu dla odkupienia naszego. I owszem, jest ona co do istoty tą 
samą ofiarą: gdy toż samo ciało i taż sama krew Jezusa Chry
stusa ofiarowana na krzyżu, ofiaruje się przez ręce kapłańskie 
na ołtarzu pod zasłoną ćhleba i wina.

O Boże! gdy to rozważam, cóż mam pomyśleć? izaliż go
dzien jestem zbliżyć się do ołtarza Twego? Ofiara' jest święta, 
czysta, niepokalana, nieskończonej godności: ja  zaś grzesznik 
jestem, niewdzięczny, wiarołomny, syn marnotrawny, pełen 
nieprawości, godzien gniewu, odrzucenia i wiecznego ukara
nia.... Tak jest Boże mój!... Wyznaję to przed Tobą, i przed 
całem niebem i ziemią, żem zgrzeszył, myślą, mową i uczyn
kiem. Serce moje i własne sumienie oskarża m ię, żem wiele



złego uczynił, a wiele dobrego opuściłem.... Ale Ty jesteś Oj
cem miłosierdzia o Boże!... i ofiara, której mam być przytomny 
jest ofiarą błagalną za grzechy. Dla tej nieskończonej, i Tobie 
najmilszej Syna Twego jedynego Jezusa Chrystusa ofiary, zlituj 
się nademną: odpuść wszystkie nieprawości moje, za które 
serdecznie jedynie dla miłości Twojej żałuję i poprawę przy
rzekam.

O wy wszyscy, którzy składacie ten kościół, módlcie się, 
przyczyńcie się za mną. A szczególniej wy, co tryumfujący 
składacie kościół: Najświętsza Panno, Matko Boga mojego, 
Apostołowie, Męczennicy, W ybrani Boga, którzy w chwale nie
bieskiej królujecie, wyjednajcie mi u  Boga przez modlitwy 
wasze, łaskę pokuty i grzechów odpuszczenie.

Ody kapłan wstępuje do Ołtarza*

O Panie! oczyść mię z nieprawości i grzechów moich, abym 
zbliżyć się mógł do świątyni Twojej, i do świętego nad świętemi 
z czystemi rękami.

Ody kapłan Ołtarz całuje.

O Boże mój! ośmielam się zbliżyć do Ciebie z kaptanem 
Twoim, łącząc się sercem z cąłym Twoim kościołem: tak z tym 
który jest na ziemi, jakoteż i owym, który jest w niebiesiech; 
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Gdy Kapłan na końcu Ołtarza, żegnając się, 

Introit zaczyna.

Niech będzie imie Boga błogosławione teraz, i na wieki 
wieków.

Od poranku aż do wieczora, od wschodu aż do zachodu, 
niech będzie chwalone imie Pańskie.

Któż jest podobny Panu Bogu naszemu, który mieszka na 
wysokości, i spogląda na pokornych w niebie i na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu jak była na po
czątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
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Nai ł t y r i e .

Ojcze z Nieba Boże! zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże! zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże! zmiłuj się nad nami!

Na Glorya.

Chwała bądź Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom 
dobrej woli.

Chwalimy Cię, błogosławimy Tobie, cześć Tobie oddajemy, 
wysławiamy Cię, dziękujemy Tobie dla wielkiej chwały Twojej 
Panie Boże, Królu Niebieski, Boże Ojcze wszechmogący!

Panie Jezu Chryste, Synu jednorodzony, Panie Boże, Baran
ku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się 
nad nami; który gładzisz grzechy świata, przyjmij naszą prośbę; 
który siedzisz na prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami; ponieważ 
Ty sam tylko jesteś świętym, Ty sam tylko Panem, Ty sam tylko 
najwyższym, Jezu Chryste z Duchem świętym w chwale Boga 
Ojca. Amen.

Kollekta, czyli modlitwa,

Wszechmocny wieczny Boże! wysłuchaj łaskawie modły 
sługi Twego kapłana, który Cię prosi o zbawienie ludu Twego,
i udziel nam wszystkim łaski, ażebyśmy to, czego z ufnością do 
naszej prawdziwej szczęśliwości pragniemy, od Ciebie, który 
jesteś miłością, otrzymali, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Syna Twojego, który z Tobą w jedności Ducha świętego praw
dziwy Bóg żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na Epistołę.

O Panie! bądź chwalony na wieki, żeś raczył udzielić Ducha 
Twego Prorokom i Apostołom, objawiając im tyle przedzi. 
wnych tajemnic ku chwale Twojej i naszemu zbawieniu. W ie
rzę z całego serca mojego ich słowom, bo to Twoje własne są 
słowa. Udziel mi łaski, abym to, co u nich dla mnie jest do 
zbawienia potrzebnego, gdy mi to kościół wykładać będzie, 
zrozumiał, i zachował aż do końca życia mojego.

Na Ewangelią.

O Panie! bądź chwalony na wieki, że nietylko przez Proro
ków i Apostołów, ale i przez Jezusa Chrystusa Syna Twego,



raczyłeś do nas przemówić. Przez głos z nieba zesłany, rozka
załeś, abyśmy go słuchali: daj nam więc łaskę korzystania 
z Jego niebieskiej nauki. Jezu Zbawicielu mój, wszystko co. 
napisano jest w Twojej Ewangelii, jestsamą prawdą i wszystko 
w cudach Twoich jest wszechmocnością i dobrocią, i wszystko 
w świętych słowach Twoich, jest prawdziwą światłością. Ty 
masz słowa żywota wiecznego; słowa Twoje są duchem i życiem. 
Wierzę w nie, udziel mi łaski do ich wykonania.

Na Credo*

Wierzę w Boga jednego, Ojca wszechmogącego, Stworzy-
• cielą nieba i ziemi, i wszystkich rzeczy widomych i niewido

mych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Je- 
dnorodzonego, i z Ojca narodzonego przed wszystkie wieki. 
Boga z Boga, światłość z światłości, Boga prawdziwego z Boga 
prawdziwego, narodzonego nie stworzonego, współ istotnego 
z Ojcem, przez którego wszystko jest uczynione; który dla nas 
ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios. I wcielony 
jest z Ducha świętego w żywocie Maryi Panny i stał się, czło
wiekiem. Ukrzyżowan też dla nas pod Pontskim Piłatem, u- 
męczon i pogrzebion jest. I zmartwychwstał trzeciego dnia 
według tego, jako w piśmie powiedziano było. I wstąpił na 
niebiosa, siedzi na prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale 
sądzić żywe i umarłe; którego królestwa nie będzie końca.
I  w Ducha świętego, Pana i ożywiciela, który z Ojca i Syna po
chodzi, który z Ojccm i Synem razem pokłon i chwałę odbiera, 
który mówił przez Proroków. I jeden święty katolicki i apo
stolski kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grze* 
chów i oczekuję zmartwychwstania umarłych. I żywota przy
szłego wieku. Amen.

Na OfTetorium.
czyli podczas ofiarowania Hostyi i Kielicha.

Ten chleb i to wino, rmocą Twoją Boże Ojcze przedwieczny! 
w prawdziwe Ciało i Kęew Jezusa Chrystusa, Syna Twego, za 
wymówieniem przez kapłana słów sakramentalnych przeisto
czone zostaną; a tak nie chleb i wino, które Tobie w starym 
zakonie ofiarował Melchizedech: lecz prawdziwe ciało i krew
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Jezusa Chrystusa, Syna Twego, w ofierze składamy Tobie Ojcze 
przedwieczny, na cześć i chwalę imienia Twego, na podzięko-' 
wanie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, na przebłaganie 
gniewu Twego za wszystkie grzechy nasze, i na uproszenie 
łask Twoich potrzebnych nam żyjącym, i tym, którzy w Chry
stusie zmarli, pomocnych. Przypominamy oraz sobie i czcimy 
Z głęboką pokorą, pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa, 
Syna Twego, za grzechy nasze podjętej. Wejrzyj święty Ojcze, 
wszechmocny, wieczny Boże, na tę drogą ciała i krwi Syna 
Twego ofiarę, którą przez ręce kapłana oddajemy Tobie, tą  in- 
tencyą, którą miał Jezus Chryśtns, Syn Twój najmilszy, w jej 
ustanowieniu, i którą ma po dziś dzień, ofiarując się za nas. 
Z tą niepokalaną i najświętszą ofiarą ośmielam się Boże mój, 
złożyć także Tobie w ofierze duszę i ciało moje. Ofiaruję Ci 
rojum  mój, wolę i pamięć moją, myśli, słowa, uczynki i cier
pienia moje: i to wszystko cokolwiek mojego być może: albo 
raczej to wszystko cokolwiek od Ciebie mam, Twoje bowiem 
jest.wszystko, Panie, Stwórco, Dobroczyńco i Ojcze mój.

©dy liapłan ręce umywa*

O Panie! niewinnni nawet potrzebują oczyszczenia: oczyść 
nas ze wszystkich i najmniejszych nieprawości, i nie dozwalaj, 
abyśmy tak czystą ofiarę ciała i krwi Syna Twego, będąc grze
chem pokalani, Tobie ofiarować mieli.

Na Orate {rałreii

Do modlenia się od kapłana wezwany, wzdycham do Ciebie 
Boże, prosząc, abyś przyjął łaskawie tę ofiarę z rąk kapłań
skich, ku chwale Twojej i uwielbieniu, tudzież ku pożytkowi 
mojemu i całego kościoła świętego.

Wszyscy święci i święte, a mianowicie wy, których pamiąt
kę dnia dzisiejszego czcimy, połączcie modły wasze z naszemi:
i  jako my wspominamy was w tej świętej tajemnicy, zjednajcie 
przez modły wasze, abyśmy także doznali szczęśliwych skut
ków waszej opieki.

Na l’rel'acyq.

Słuchaj teraz duszo moja, głosu sług Pańskieh: do ciebie 
on się ściąga:



».Wznieście- serca w górę« mówi kaptan. Odpowiadają 
mu w imieniu mojem, oraz w imieniu wszystkich wiernych, że:

»Wszystkich serca są wzniesione do Pana.« Do nieba więc 
duszo moja, myślą i żądzą wznieść się masz. Wezwaną jesteś 
do wielbienia Pana, i ztożenia Mu dzięk, za wszystkie Jego do
brodziejstwa.,

O Panie, wszechmocny, wieczny Boże! nieogarniony w ma
jestacie, niepojęty w Twojej dobroci, Ciebie chwalę, Ciebie 
wystawiam, Tobie się ktaniam, Tobie dzięki sktadam za wszy
stkie Twoje laski i dobrodziejstwa, od pierwszego momentu 
życia aż dotąd, z Twojej dobrotliwej ręki odebrane. Nie je
stem wprawdzie sam z siebie zdolny uczcić Cię, ani dzięk 
Tobie należytych oddać, ale mogę to uczynić i czynię przez 
Jezusa Chrystusa Pana naszego: przez którego sami nawet 
Aniołowie i Archaniołowie, władze i mocarstwa niekieskie, 
chwalą i wielbią ze drżeniem Twój najwyższy majestat. Z ich 
pieniem głos mój łącząc, wołam: Święty, święty, święty Pan 
Bóg Zastępów: pełne są niebiosa i ziemia chwaty Twojej.

Hanon

Po Sanctus.
Prosimy Cię, najłaskawszy Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, 

Syna Twojego, Pana naszego: racz przyjąć tę świętą i niepoka
laną ofiarę za cały kościół katolicki. Bacz go utrzymywać 
w zjednoczeniu, obdarzaj go pokojem, i poświęcaj go wraz- 
z najwyższym Pasterzem i rządcą jego, Papieżem, Biskupem 
naszym, i wszystkimi Biskupami prawowiernymi: z catem ka
płaństwem i stanem duchownym: i ze wszystkiem ludem pra
wowiernym.

Memento*

O Panie! Twojej dobroci polecamy nas samych, naszych 
przyjaciół, naszych krewnych, naszych dobroczyńców, i wszy
stkich wiernych, niewyłączając nieprzyjaciół naszych, których 
chęemy zawsze uważać, jako naszych ukochanych braci.

O Panie! łączymy się catem sercem w uczestnictwo z świę
tymi Twoimi: z, najchwalebniejszą Maryą Panną, Matką Boga i
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Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, z świętymi męczennika
mi, i ze wszystkiemi świętemi Twoimy, w wielkiem u Ciebie 
poważaniu będącymi. Za ich przyczyną niech zawsze Twej 
łaski doznajemy, dla zasług Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela 
■naszego.

Uczyń teraz wszechmocny Boże niepojęty cud: przemień 
Wszechmocnością Twoją te dary na Ołtarzu złożone, chlebi 
wino, w ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa: w naj
przyjemniejszą Tobie ofiarę, która tylko sama dostateczną do 
uczczenia imienia Twego: a dla tej niepokalanej ofiary, udziel 
nam Twego pokoju, zachowaj nas od wiecznego zatracenia, i 
policz w poczet' wybranych Twoich.

Zwracam teraz całą uwagę na tajemnicę, pod którą z naj
większą chęcią i pokorą poddaję mój rozum, dla nieomylnego 
słowa Zbawiciela mojego, który mię o niej zapewnił.

Przy Konsehracyi i podniesieniu Hostyl*

To jest ciało Twoje, o Jezu, Panie i Boże, Zbawicielu mój! 
Jesteś tu pod zasłoną chleba prawdziwie przytomny. Ciebie 
czczę, w Tobie żyję, w Tobie niech umieram: Twoim chcę być 

w życiu i przy śmierci. Amen.
Przy podniesieniu Kielicha.

Ta jest krew nowego przymierza, krew Jezusa Chrystusa: 
Zbawiciela mojego, która za nas na krzyżu wylaną była. O Je
zu! oczyść mnie krwią Twoją najdroższą z grzechów moich 
Tobie cześć, chwała i uwielbienie, teraz i na wieki.

Po podniesieniu.

Przypominamy tu sobie, o Ojcze przedwieczny! gorzką mękę
i śmierć Jezusa Chrystusa, Syna Twego, tudzież zmartwych
wstanie Jego, i chwalebne wniebowstąpienie: a ńa podzięko
wanie Tobie za wszystkie te odkupienia naszego tajemnice, od
dajemy Tobie w ofierze ciało i krew Jezusa Chrystusa, Syna 
Twojego, Zbawiciela i pośrednika naszego, w którym jedyne i 
najwyższe masz upodobanie. O Panie! wierzymy to, że tak 
wielka ofiara sama z siebie, jest Tobie przyjemną; lecz ponie
waż, możemy Gi się nie podobać, że nie jesteśmy do ofiarowa-



niajćj Tobie dosyd czystymi: dla tego prosimy Cię, abyś przy
jął tę naszą najświętszą z samej siebie ofiarę, jak przyjąć raczy
łeś w starym zakonie, ofiarę Abla, Abrahama i Melchizedecha. 
Gdyś wejrzał miłościwie na nich, same tylko figury i cienia o- 
fiarujących Tobie: wejrzyj na nas tem łaskawiej, przeto, że 
ofiarujemy Tobie Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który jest 
samą prawdą.

Poświęć Panie wszystkich, którzy mają pożywać z tego świę
tego ołtarza, Najświętsze ciało i krew Syna Twego Jezusa Chry
stusa, i racz im udzielić wszelkiego błogosławieństwa ducho
wnego; przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Memento za umartych.

O Panie! przed którym żyją ci, co pomarli w pokoju i 
w zjednoczeniu z kościołem Twoim, których śmierć jest tylko 
zaśnieniem: zmarłym braciom naszym, przyjaciołom, dobro
dziejom i wszystkim wiernym cierpiącym fodpuść ich przewi
nienia: daj im ochłodę, której pragną, i odpoczynek wieczny; 
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Nobia quoque peccatoribus.
(Gdy kaptan w  piersi się uderza).

Prosimy Cię Panie! wejrzyj i na nas litościwie, którzy 
wprawdzie jako grzesznicy i słudzy niepożyteczni, nie jesteśmy 
tego godni, lecz ufność naszą pokładamy w wielkiem Twojem 
miłosierdziu. O Panie! racz nas pomieścić w społeczeństwie 
z świętymi Apostołami i Męczennikami, nie na to uważając, 
cośmy zasłużyli, lecz przepuszczając nam, przez łaskę Twoją, 
dla imienia Jezusa Chrystusa, przez którego i z którym, niech 
Ci będzie cześć i chwała w jedności z Duchem świętym po 
wszystkie wieki. Amen.

Na P ate r no ster*

O Panie! grzeszni wprawdzie jesteśmy, lecz że się nam do
zwalasz nazywać Ojcem, mówimy do Ciebie z ufnością syno
wską: Ojcze nasz i t. d.

Panie! wybaw nas odezłego, które zewsząd nas otacza: ode- 
złego przeszłego, teraźniejszego i przyszłego: od winy przez
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grzech zaciągnionej: od utrapień, które w pośród tego życia 
nas dotykają: od pokus i niebespieczeństw: od upadku 
w grzech, i od kary wiecznej', na którąśmy już tylekroć razy 
zasłużyli. Przez przyczynę najświętszą Maryi Panny, i wszy
stkich świętych, użyczaj nam świętego pokoju; daj abyśmy pod 
Twoją obroną wolni od grzechu i wszelkich niebespieczeństw, 
chętnie 1 wiernie Tobie służyli. O tę łaskę prosimy Cię Ojcze 
przedwieczny; przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po Agnua.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! o jakże są szczęśli
wi, którzy przyjmować mają w tej chwili Twoje Najświętsze 
ciało i krew Twoją najdroższą. O jakże i ja  byłbym szczęśli
wym, gdybym był tak wolny od grzechu i tak usposobiony, 
iżbym mógł wraz z kapłanem przyjąć ten Najświętszy Sakra
ment. Lecz nie! dla grzechów moich, nie jestem godzien o Pa
nie, abyś wszedł do przybytku serca mego. Zważając stan grze
sznej duszy mojej, zwiększą niż Apostoł słusznością mogę i 
powinienem wołać teraz do Ciebie: Panie! oddal. się odemnie, 
bo człowiek grzeszny jestem.... Lecz nie oddal się odemnie na 
zawsze Boże Zbawicielu mój. Bądź milościw mnie grzeszne
mu. Oczyść mnie ze wszystkich nieprawości moich, brzydzę 
się niemi i żałuję za nie z całego serca dla miłości Twojej. . Po
święć mnie łaską Twoją, i usposób, abym Cię napotem mógł 
zawsze godnie przyjmować. Ufny w miłosierdziu Twojem, 
mam nadzieję, że i teraz spłynie na mnie choć mała cząstka 
tych łask, któremi ubogacasz tych, którzy Cię godnie przyjmu
ją . Proszę Cię o to Boże, Zbawicielu mój.

IW czasie Eiommunii świętej.

Ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj strzeże 
duszy mojej do żywota wiecznego.

Po Hommnnii.
Panie Jezu Chryste! Boże Zbawicielu mój! uczyń mnie u- 

czestnikiem zbawiennych pożytków męki i śmierci Twojej, któ
rej droga pamiątka odnowioną jest w tej najświętszej ofierze, i 
w pożywaniu ciała i krwi Twojej. Uwolnij m nie z w ięzów
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*]H grzechów moich: obmyj mię krwią Twoją najdroższą i poświęć 
mnie. Daj, abym Cię kochał miłością najgorętszą, i wiernie

• ^  dopełniał przykazań Twoich. Bądź mi wizerunkiem życia 
1% mojego i tarczą przeciw nieprzyjaciołom duszy i ciała.
9 (•i Dzięki Tobie nieskończone najsłodszy Zbawicielu za niewy- 
teosli mowną miłość Twoją ku rodzajowi ludzkiemu: za dobrodziej
ki stwo odkupienia męką i śmiercią na krzyżu za nas podjętą: 

*• za postanowienie tej Najświętszej ofiary ołtarza, w której co
dziennie nie przestajesz się za nas Ojcu przedwiecznemu ofia- 

, rować przez ręce kapłana: za ten pokarm niebieski ciała i krwi 
Twojej, w którym dajesz nam zadatek życia wiecznego: i za 
wszystkie łaski i pomocy Twoje ku osiągnieniu zbawienia na-

>ZCZy| 1 * 1.. szego nam udzielone.
MM

Sab Przed błogosławieństwem*

■•I Niech Ci się podoba, Boże w Trójcy jedyny, to moje Mszy
11 !> świętej słuchanie. Niech ta najświętsza i niepokalana ofiara, 

Tobie najprzyjemniejsza, stanie się dla mnie zbawienną. Po
lem błogosław nam wszystkim wszechmocny Boże Ojcze, Synu i 
iniii Duchu święty. Amen.
K9

Początek Ewangelii według świętego Jana.
rzjl

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem 
mi było Słowo. To było na początku u Boga. Wszystko się przez 
ujd nie stało: a bez niego nic się nie stało; co się stało. W  nim 
j  był żywot, a żywot był światłością ludzi: a światłość w cie- 
j i ,  mnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek 

posłany od Boga, któremu imie było Jan. Ten przyszedł na 
świadectwo: aby świadczył o światłości, aby przezeń wszyscy 
wierzyli. Nie był on światłością: ale iżby świadczył o świa-

i  tłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego 
człowieka na ten świat przychodzącego. Na świecie był, a 
świat jest przezeń uczynion, a świat go nie poznał. Przyszedł 

B do swej własności, a swoi go nie przyjęli. Lecz którzykolwiek 
przyjęli go, tym dał moc, aby się stali Synami Bożymi, tym, 

j którzy wierzą w imie Jego, którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, 
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo ciałem się

26
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stało, I mieszkało między nami: i widzieliśmy chwałę Jego, 
chwałę jako jednorodzonego od Ojca pełnego łaski i prawdy.

M o d litw a *

Daj nam, prosimy, wszechmogący Boże! aby narodzenie Sy
na Twego, według ciała, wybawiło nas od tego jarzma .niewoli, 
w którem tak długo dla naszych grzechów zostawaliśmy. Przez 
tegoż Pana naszego, i t. d.

Modlitwa po Mszy świętej*

Przebacz mi Boże mój, wszystkie roztargnienia, pomyłki i 
niedoskonałości moje, popełnione w słuchaniu tej najświętszej 
ofiary. Żałuję za nie z całego serca, i obiecuję poprawę. Mam 
nadzieję, że zasługi tej ofiary będą mi poczytane. Daj to Boże 
mój, abym uczuł ich skutki w ciągu dnia dzisiejszego i dozna
wał ich w dalszem życiu mojem. Powracam teraz do zatru
dnień, do których wola Twoja mnie wzywa. Cokolwiek czy
nić, myśleć, mówić będę, wszystko to chwale Twojej poświęcam. 
Amen.

S P O S Ó B  

S łu c h a n ia  M szy św ię te j .
zalecony przez świętego Alfonsa Liguorego i błogosławionego 

Leonarda da Porto Maurizio.

Wstęp*

Święty Tomasz naucza, że każdy z nas winien je s t wypłacać się Bogu 
z czworakiego długu. Pierwszym z tych długów je s t oddawanie czci naj. 
wyższej Bogu, drugim zadosyć uczynienie za grzechy nasze, trzecim dzięk
czynienie za dobrodziejstwa. Boże, czwartym dług prośby, czyli modlitwy, o 
potrzebne nam łaski doczesne i wieczne, których Bóg jedynym je s t dawcą. 
Ale nigdybyśmy nie byli wstanie w ypłacić się z ły ch  długów nieskończenie 
w ielkich, gdyby Bóg miłosierny nie podał nam na to środka w ofierze nie
skończonej wartości, w ofierze mszy św iętej. Słuchanie więc mszy świę
tej je s t najważniejszą spraw ą naszą, a nauka należytego słuchania mszy 
swięl&j najważniejszą dla nas nauką.
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Święty Alfons Liguory nie ganiąc odmawiania modlitw u stn y c h . przy 
mszy św iętej, zalecał wszakże, aby koniecznie sercem ofiarować Bogu tę 
przenajśw iętszą i nieskończonej wartości ofiarę, na odpłatę wspomnionych 
długów  czci, przebłagania, dziękczynienia i m odlitw y.

Błogosławiony Leonard da Porto Maurizio przekonany doświadczeniem
o mnogich dla duszy pożytkach z takowego sposobu słuchania mszy św iętej, 
chcąc go upowszechnić, ułożył krótkie modlitwy, rozdzielone podług czterech 
głównych części mszy świętej, a odpowiadające czterem wspomnionym dłu
gom naszym, z których przez ofiarowanie niszy świętej wypłacać się mamy. 
P odając te najpobożniejsze modlitewki braciom naszym, oświadczamy z b ło
gosławionym ich pisarzem, że nie idzie o to, aby je odmawiać dosłownie, lecz
0 to szczególniej, aby na ich podobieństwo czynić akty wewnętrzne czci, upo
karzania się, dziękczynienia i jednoczenia się z Chrystusem Panem, przez roz
myślanie męki Jego, której msza święta je s t nietylko przypomnieniem, ale 
także n iekrw aw ą ofiarą.

Podobne słuchanie mszy świętej jest bezwątpienia najmilszą Bogu z na
szej strony ofiarą i najskuteczniejszą do Niego modlitwą. Słuchajmy 
w ięc mszy świętej jak  najczęściej, a zawsze w ten sposób, ażebyśmy się nie 
pozbawiali lekkomyślnie je j owoców, i ażebyśmy przez ofiarowanie m ęki
1 śm ierci Zbawiciela naszego, wypłacili się z długów względem Boga i wy
jednali sobie, a ile możności i braciom naszym, zbawienie wieczne.

Pierwsza część 9Igzy świętej*
od początku do Ewangelii.

W ypłacajmy się tu z pierwszego d ługu, oddając cześć najwyższą Maje
statow i Bożemu, godnemu nieskończonej chwały. Czcijmy Go i uw ielb iaj
my z głębi duszy naszej; a wy zna w aj ąc nicość naszą, łączmy uniżenie się 
nasze z uniżeniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa, i z sercem  upoko- 
rzonem i w kornej postawie ciała tak mówmy:

»Przychodzę, o Boże mój, słuchać tej mszy świętej z czwo
raką intencyą, uczczenia Cię jako Stworzyciela mego, przebła
gania Cię jako Pana Boga mojego, dziękczynienia Tobie jako 
Dobroczyńcy mojemu, i zaniesienia do Ciebie próśb moich jako 
dawcy łask wszystkich.«

»A przedewszystkiem cześć, C i najwyższą z głębi duszy skła
dam, o Boże mój, i wyznaję, żeś Stwórcą i Panem moim, i ze 
wszystko, czen) jestem, i wszystko co mam, jest darem nieskoń
czonej dobroci i miłości Twojej. Lecz że nieskończoność: Ma
jestatu Twego g o d n ą  jest nieskończonej czci i uwielbienia,'a ja
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dla nieskończonej nędzy mojej nie jestem wstanie wypłacić się
2 tak wielkiego długu, przeto ofiaruję Tobie najpokorniej hoł
dy i upokorzenia, które Ci Jezus Chrystus na tym Ołtarzu sam 
składa. To co On czyni, i ja czynić pragnę. Uniżam się z nim 
przed Majestatem Twoim, i raduję się niewymownie z tej czci 
nieskończonej, którą Ci Syn Twój najmilszy za mnie składać 
raczy.«

W tych uczuciach przetrw aj od początku mszy aż do Ewangelii.

Draga część Mszy świętej,
od Ewangelii aż do Podniesienia.

Wspomniawszy tu na mnogość i ciężkość win naszych, z których nigdy* 
byśmy się sprawiedliwości Boskiej wypłacić nie zdołali, z sercem skro- 
szonem i upokorzonem tak mówmy:'

»0 Boże dobroci i miłosierdzia, oto przed Tobą staje zdrajca 
obrzydły, co tyle już razy Tobie się przeniewierzył i przeciw 
Tobie zbuntował. Wejrzyj na mnie, o Panie mój, bo zdjęty 
żalem najserdeczniejszym nienawidzę już wszystkich grzechów 
moich, a na ich zadosyć uczynienie ofiaruję Ci najpokorniej 
ofiarę Syna Twojego na tym ołtarzu spełnić się mającą. Ofia
ruję Ci na zgładzenie grzechów moich krew przenajdroższą Bo
skiego Syna Twojego, który się znowu w tej ofierze niekrwawej 
za mnie ofiaruje, i na tym ołtarzu czyni się znowu pośredni
kiem i obrońcą moim. Łączę więc głos mój z głosem tej krwi 
przenaj droższej wołającej nie o pomstę, ale o miłosierdzie 
Twoje nademną, i najpokorniej Cię błagam o odpuszczenie 
wszystkich grzechów moich. Wiem, że łzy moje nie starczyły
by same na przebłaganie Ciebie, ale wiem także, że serce Twoje 
nie może się oprzeć jękom Syna Twego, i dla tego mam nadzie
ję, że tenże Zbawiciel nasz, który ofiarą swoją na krzyżu zje
dnał miłosierdzie Twoje dla całego rodu ludzkiego, zjedna mi 
je teraz w tej ofierze świętej. Tak jest, o Boże mój, mam nieo
mylną nadzieję, że w skutek męki i śmierci Syna Twojego od
puścić mi raczysz wszystkie grzechy moje, za które żałować, 
płakać i pokutować będę aż do ostatniego tchnienia mojego.«

Teraz puść wodze żalowi twojem u, żeś tyle razy i tak ciężko obraził 
Boga Twojego tak dobrego i m iłosiernego, i już  nie słowam i, ale jękiem  
serca Twego, wołaj w ten sposób:



»0 Jezu mój kochany! daj oczom moim fzy Piotrowo, sercu 
memu skruchę Magdaleny, a duszy mojej żałość i boleść wszy
stkich świętych, co z nędznych jak ja grzeszników stali się 
prawdziwymi pokutnikami; ażebym i ja  przez wiarę i żałość, 
z jaką słucham tej mszy świętej, otrzymał od Ciebie łaskę pra
wdziwej pokuty i odpuszczenie wszystkich grzechów moich.«

W tycb uczuciach przetrwaj od ofiarowania aż do podniesienia. 

Trzecia część Mszy świętej
od podniesienia aż do Kommunii.

W yznawajmy tu  przed Bogiem niezliczone i niezmierzone dobrodziej, 
stw a Jego, Przyzywajmy Aniołów i Świętych Pańskich, aby Mu za nas i 
x nami dziękowali przy t£j Przenajświętszej ofierze ciała i krwi Pańskiej, 
k tó rą  ofiaruj Ojcu przedwiecznemu, jako dziękczynienie i odpłatę nieskon- 
czonej ceny i wartości mówiąc:

»Tyś mnie, o Panie, obsypał dobrodziejstwy Twemi, których 
ani policzyć, ani pojąć nie zdołam. Jakżebym mógł godnie 
wydziękować Tobie za te wszystkie dary, któremi jużeś mię 
opatrzył, i za te, któremi jeszcze mi? w ciągu tego życia opa
trywać będziesz, i za te szczególniej, któreś dla mnie zgotował 
w niebiesiech. Wszystkie dziękczynienia ludzkie i anielskie 
niczemby były w porównaniu tych dobrodziejstw Twoich, tego 
długu mego. Wyznaję, że nieskończone jest miłosierdzie Twoje 
nademną, i że nie mogę inaczej wypłacić się za nie, jak ofiaru
jąc Tobie ofiarę nieskończonej wartości, w zamian za nieskoń
czone dobrodziejstwa Twoje. Ofiaruję Ci więc o Boże mój, na 
tę odpłatę, jako dziękczynienie, przen aj droższą krew Jezusa 
Chrystusa i przenajświętsze ciafo Jego. Ofiaruję Tobie tę ofia
rę czystą, świętą, niepokalaną, w tej mszy świętej przez ręce 
kapłana Twojego. A wy Aniołowie i Święci Pańscy, a miano
wicie Patronowie moi, dopomóżcie mi modlitwą waszą do wy
mazania z serca mego wszelkich śladów szkaradnej niewdzię
czności mojej, i do oddawania już odtąd tysiącznych dzięków 
dobremu Bogu mojemu. Ofiarujcie Mu za mnie nietylko tę 
mszę świętą, ale wszystkie msze na całym świecie dziś ofiarowa
ne, i uproście mi tę łaskę, aby raczył przyjąć odemnie to dzięk
czynienie nieskończonej miłości, które Mu ’za mnie ofiaruje 
Jezus Chrystus w tej ofierze świętej.®
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C z ę ś ć  c z w a r t a  M s z y  i w l ę t f e j ,

odKommmii aż do końca Mszy,
Jeżeli nie masz szczęścia przyjęcia dziś Kommunii- świętej rzeczywi

śc ie , przyjmij ją  duchownie, w chwili gdy kapłan spożywać będzie ciało i 
krew  Pańską. Kommunja duchowna zależy na gorącem pożądaniu rzeczy
wistego przyjęcia Pana naszego Jezusa Chrystusa w  najświętszym Sakra
mencie, i na oddawaniu Mu w sercu naszem czci najgłębszej, jak  gdybyśmy 
Gó rzeczywiście przyjęli. Po Kommunii czy to rzeczywistej, czy to ducho
w nej, dziękuj Panu Jezusowi za nieskończoną miłość, ja k ą  nam okazał 
w  ustanowieniu Najświętszego Sakram entu. A wspomniawszy, że właśnie 

w  onej chwili, Jezus Chrystus obecny na ołtarzu, albo w  sercu naszem 
(jeżeliśmy Go rzeczywiście przyjęli), modli się za nas do Ojca swojego, 
łączm y się z Nim w tej modlitwie Jego nad sercem fiożem wszechwładnej 
i  błagajmy Boga o łaski wielkie, największe, godne nieskończonej ofiary, 
k tń rą  Mu składamy, ofiarując mu na ołtarzu, albo w sercu naszem własne
go Syna Jego, rzeczywiście i istotnie w Przenajświętszym Sakramencie 
obecnego.

»0 Boże mój, wiem, żem niegodzien łask Twoich. Wiem, 
że dla mnóstwa grzechów moich nie godzienem nawet wzywać 
imienia Twojego, a tem mniej, abyś mnie wysłuchał. Ale 
czyż możeż nie wysłuchać Boskiego Syna Twojego, który w tym 
ołtarzu (i w tem sercu mojem) modli się z s  mną do Ciebie,
i ofiaruje Ci za mnie krew i życie swoje? O dawco wszechwła
dny łask wszystkich, nakłoń ucha Twojego na wołanie Syna 
Twojego, który jest przyczyńcą naszym, i w tej chwili szczegól
niej za mną nędznym do Ciebie się wstawia. Dla miłości więc 
jego udziel mi łask wszystkich, tak mnie potrzebnych, do 
walnej sprawy zbawienia mojego. Pełen zaufania w nieskoń
czonej: wartości modlitw Pana naszego Jezusa Chrystusa, śmiem 
Cię błagać, o Boże mój! o zupełne odpuszczenie wszystkich 
grzechów moich co do winy i kary, o wszystkie cnoty w stopniu 
heroicznym, a mianowicie o cnotę czystości, o wszystkie* pomo
ce do tego, abym już mógj zostać prawdziwym świętym, i na- 
koniec o łaskę ostatecznej wytrwałości.. Błagam Cię o też łaski 
dla wszystkich, a mianowicie dla krewnyćh i przyjaciół moich,
i  mojego Ojca Duchownego. Błagam Cię o nawrócenie wszy
stkich niewiernych, źle wierzących i wszystkich grzeszników. 
Błagam Cię o wyzwolenie nie jednej, ale wszystkich dusz
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w czyscu będących, tych mianowicie, za które więcej modlić się 
winienem. Oby juz królestwo twoje, o Boże nasz, rozszerzyło 
się po wszystkich sercach, ażeby Cię już wszyscy czcili, kochali
i błogosławili na ziemi, aby Cię mogli czcić, kochać i błogosła
wić w Niebie, na wieki wieków. Amen.«

W końcu mszy módl się z naleganiem za siebie, za rodziców, krewnych, 
dobrodziejów i przyjaciół twoich; polecaj także Bogu nieprzyjaciół swoich 
i wszystkich grzeszników. Módl się za Ojca świętego i za Kościół św ięty, 
i za wszystkich przełożonych twoich duchownych i świeckich. A jeszcze raz 
westchnij za dusze zmarłych* W szystkie te modlitwy czyń sercem go
rącem  i pełnem ufności, że prośby twoje połączone z m odlitwą Jezusa 
Chrystusa będą wysłuchane.

Po skończonej mszy świętej podziękowawszy Bogu, wychodź z kościoła 
z sercem skruszonem, jak  gdybyś schodził z góry Kalwaryi.

Gdybyśmy zawsze byli tym sposobem słuchali mszy świętej 0"jakąż- 
byśmy Bogu chwałę już  oddali, i jakbyśm y już obfitych nabyli łask Jego!
O jakże źle Bogu i sobie ten życzy, kto samochcąc, Boga tak wielkiej czci, 
a siebie tak wielkich pozbawia pożytków, kto z własnej winy zaniedbuje 
codziennego tym sposobem słuchania mszy świętój. Postanówmy więc 
ile to będzie w  mocy naszej, słuchać codziennie mszy świętej w  sposób tu 
wskazany, a Bóg napełni serca nasze pokojem i słodkością, dopomoże nam 
do nabycia w krótkim czasie skarbu prawdziwej pobożności i udaruje nas 
najprzedniejszem i łaskam i swojemi, których ci, bracie miły, ja k  sam sobie 
życzę. Amen.

i

M od litw y  p r z ed  sp ow ied zią .
Panie!... Ty widzisz nieprawości moje.... nie są one ukryte 

przed oczyma Twojemi. Ale Ty Boże nasz.... jesteś łaskawy i 
pełen miłosierdzia.... i wszystko w miłosierdziu urządzasz.

Ojcze.... zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Ale chociażem 
zgrzeszył, jednakowoż Twój jestem.... Ach!... niepostępujże ze 
mną według złości moich.... ale bądź mi miłościw dla Imienia
Twego.... Ty jesteś moim Ojcem__a ja, Twojem dziecięciem....
według wielkiego więc miłosierdzia Twego, zmiłuj się nade- 
mną....

Dusza moja upokarza się przed Tobą, a serce moje skruszo
ne, Zgrzeszyłem o Panie!... Zgrzeszyłem... popełniłem nie
prawości.... zgwałciłem przykazania Twoje.... i Ciebie pobudzi-
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lem do gniewu.... Chcę zatem w gorzkości ducha mego, i 
w skruszeniu serca, grzechy moje opłakiwać. O! jakże gorzko 
jest opuścić Boga i Pana swojego.... Uczynię zduszą moją po
rachunek sumienia, abym poznał, jakom Cię ciężko obraził.

Duchu Przenajświętszy, przedwieczny Boże, objaśnij cie
mności sumienia mego, abym poznał nieprawości moje, które- 
mim Cię obraził, i żebym odtąd najdoskonalej zachowywał Naj
świętsze rozkazy Twoje.

Do Najświętszej Panny Maryi.

Opiekunko wszystkich grzeszników, jedyna po Bogu nadzie
jo moja, święta Maryo! proszę Cię przez dobroć serca Twego: 
Synowi Twojemu mnie oddaj, aby przez Ciebie mnie przyjął, 
który przez Ciebie nam jest dany. Bądź mi Matką miłosier
dzia u  Syna Twego, i uproś mi u Niego odpuszczenie grzechów 
moich, za które dla Niego żałuję. Niech przez Ciebie otrzy
mam tę łaskę, aby pamięć moja grzechy sobie wszystkie przypo
mniała, rozum się mój niemi brzydził, a wola się więcej do nich 
nie wracała. O miłosierna Matko! przybądź na pomoc moją,
i  wspomóż mnie gorącością Ducha, skruszeniem serca, postano
wieniem mocnem. Amen.

Tu uczyń rachuneli sumienia*

Uważ: czyliś przeszłą spowiedź z należytem przygotowaniem, z serde
cznym żalem i mocnem poprawy postanowieniem odprawił? czy wypełniłeś 
wiernie pokutę od spowiednika naznaczoną? czy z dawniejszych spowiedź1 
nie była która fałszywa, to jest: może kiedy nie żałowałeś szczerze za grze
chy twoje, może nie miałeś szczerej woli poprawić się, albo może dobro
wolnie utaiłeś jak i grzech, który pam iętałeś? dalej czynić masz rachunek 
sumienia, 1. z dziesięciu przykazań Boskich, 2. z pięciu kościelnych, 
3. z siedmiu grzechów głównych, 4. z sześciu grzechów przeciwko Duchowi 
świętemu, 5. z czterech wołających o pom stę do nieba, 6 . z obowiązków 
własnego stanu,—a w tem wsżystkiem przypom inając, ażaliś Boga nie o- 
braził, uważaj na grzechy, myśli, mowy, uczynki i opuszczenia.

Prócz tego masz jeszcze examinować siebie względem uczestnictwa cu
dzych grzechów, które się zwykły popełniać dziewięcioma sposobami, jako 
to: radzeniem komu co złego—rozkazaniem—zezwoleniem—drażnieniem— 
pochwalaniem— zamilczaniem—pobłażaniem —uczestnictwem i obroną.
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Powinieneś w czynieniu rachunku sumienia mieć na pamięci okoliczno* 
ści następujące: kto? co? za czyją pomocą? dla czego? jak? kiedy? i gdzie* 
bo one grzech powiększają, lub go czynią grzechem innego rodzaju, niżli* 
byś roztfmiał. Kto np. jesteś, któryś zgrzeszył? mąż, żona, ojciec, matka, 
św iecki lub duchowny? Ta okoliczność osoby obciąża uczynek. Cóś uczy* 
nil? znaczy jak i grzech był. Czy sam to uczyniłeś? czy za jak ą  poradą, 
lub też pomocą. Dla czego? na jaki koniec to uczyniłeś? Jak? znaczy ja 
kim sposobem. Kiedy? czas oznacza. Gdzie? znaczy się miejsce.

Prócz tych okoliczności, masz jeszcze uważać: wieleś razy to uczynił 
m yślą, mową i uczynkiem? lub wieleś razy co dobrego opuśoił. A gdybyś 
nie mógł pewnej liczby naznaczyć, miarkuj się z okoliczności innych i na 
spowiedzi wyraź: tyle np. a tyle razy mniej lub więcej to a to uczyniłem* 
to lub to myślałem, mówiłem, czyniłem i t. d.

Gotującem u się na spowiedź trzeba znać swój grzech, jak i on jest: czy 
śm iertelny, czy powszedni? Grzech śmiertelnym staje się wtedy, gdy w szy
stkie następujące okoliczności razem się łączą w jakim  uczynku, mowie, 
myśli albo opuszczeniu. Najprzód, rzecz wielka z istoty sw ojćj, czyli, cięż
kość materyi. Powtóre, żądza i upodobanie. Po trzecie zupełne zezwo
lenie i przytomność um ysłu poznawająca istotnie popełniający się uczynek, 
że je s t złym. Jeśli zaś w  jakim  grzechu nie będzie której z ły ch  okoliczno
ści, wtedy grzech nie będzie śmiertelnym. Np. myśl nieczysta. Przyjm u
jesz  j ą  z upodobaniem, i zezwoleniem na nią; już popełniasz grzech śm ier
telny, bo w  grzechach nieczystości, zawsze je s t materya ciężka, czyniąca 
grzech śm iertelny. Kiedybyś jednak nie zezwolił na myśl, albo nie miałbyś 
upodobania, lub też miałbyś niejakie upodobanie ale bez zezwolenia woli lub 
rozum u, wtedy grzech będzie powszedni, choć m aterya myśli sama z siebie 
je s t  ciężka. Podobnież rozumieć należy względem grzechów, mowy, uczyn
ków, lub opuszczenia we wszystkich innych materyach i rodzajach grze* 
chowych.

Pilnie roztrząsaj sumienie twoje, a przez skruchę prawdziwą i przez po. 
korną spowiedź, ile możności oczyść i oświeć je , tak, ażeby nic w niem nie 
pozostało z wiedzą tw oją, coby cię niepokoić, i swobodnego do Boga przy* 
stępu wzbraniać mogło. Żałuj za wszystkie twe grzechy w ogólności, lecz 
w  szczególności żałuj i pokutuj za te grzechy, w które codziennie w padasz .a 
Wyznawaj przed Bogiem w skrytości serca twojego, wszystkie nędze w które 
cię w trącają  namiętności twoje. Jęcz i ubolewaj, żeś jeszcze tak cielesnym
i światowym, tak nieuskromionym w namiętnościach, tak pełnym pożądii' 
wości. Tak mało czuwającym nad zmysłami, tak często zajętym próżnemi 
marzeniami. Tak ochoczo nakłaniającym się ku rzeczom zewnętrznym, 
tak niedbałym w rzeczach wewnętrznych. Tak skorym do śmiechu i rozry*

27
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wek, tak oiężkim do płaczu i do skruchy. Tak chętnym do roskoszy i do wy
gód ciała, tak leniwym do życia twardego i żarliwego. Tak ciekawym sły
szeć nowości i oglądać osobliwości, tak bojącym się wszelkiego upokorzenia
i wzgardy. Tak chciwym bogactw, tak skąpym w jałm użnie, tak sknerą we 
wszystkiem. Tak nierozważnym w mówieniu, tak  niewytrwałym w milcze
niu. Tak niesfornym w obyczajach, tak cierpkim w obcowaniu. Tak nie- 
wstrzemięźliwym w jedzeniu, tak głuchym na słowo Boże. Tak skwapliwym 
do spoczynku, tak opieszałym do pracy. Tak czuwającym na zabawach, tak 
niecierpliwym, nieuważnym lub ospałym w modlitwie. Tak niedbałym we 
wszelkiej modlitwie, tak oziębłym przy mszy św iętej, tak oschłym przy Kom- 
munii św iętej. Tak łatwo roztargnionym, tak rzadko zebranym w sobie. 
Tak porywczym do gniewu, tak skorym do obrażenia. Tak pohopnym w s ą 
dzeniu, tak ostrym w napominaniu. Tak zbytnie radującym się w; szczęściu, 
tak słabym w przeciwnościach. Tak obfitym w dobre postanowienia, a tak 
ich mało do sku tku  przywodzącym. (Tomasz a Kemp. Księ. IV, Roz. VII). 
Gdy tak pilnie roztrząśniesz swoje sumienie, upewniam cię, że się przed Bo
giem zawstydzisz i upokorzysz, a po zawstydzeniu, poruszysz się miłością ku 
Bogu, która skruszy twe serce żalem prawdziwym. I wtedy już możesz mieć 
nadzieję, że dostąpisz odpuszczenia grzechów przy spowiedzi. Dla tegoż 
tyle usituj, tyle sumienie rozbi eraj, tyle proś Boga, tyle się zawstydzaj i upo
karzaj aż poczujesz w sobie skruchę prawdziwą, bez której, choćbyś się ty
siąc razy spowiadały nie ma odpuszczenia grzechów. Owoż tu  uważaj, że do
skonałe uczynienie rachunku, prowadzi do żalu.

Gdy tak w domu usposobiony i przygotowany będziesz, pożegnaj się 
z domownikami w miłości prawdziwej, i proś odpuszczenia kogoś obraził* 
Poczem odprawisz następujące:

Modlitwy po rachunku sumienia*
Ach! Panie o jakże wiele grzechów.... O! jakże mi ciężą na 

sercu.... Ach! bądź mi grzesznemu miłościw.... Chcę się udać 
do Tronu łaski, abym miłosierdzia dostąpił.... Chcę się obmyć 
we krwi Baranka, abym z trądu był oczyszczony.

Nie chcę taić grzechów, ani ukrywać nieprawości moich....
Pójdę.... pokażę się kapłanowi__i w duchu pokory rzucę się do
nóg jego. Uczyń ze mną o Panie! miłosierdzie Twoje.... 
Zgładź wszystkie grzechy i potargaj więzy moje. Prawda, iż 
zeszpeciłem Twój obraz, ale Ty mu przywróć pierwiastkową 
postać, i objaśnij go światłością oblicza Twojego, abym Cię za
wsze chwalił i cieszył się z miłosierdzia Twogo, teraz i na wie
ki. Amen.



204

'I Akt Skruchy*

O Ojcze miłosierdzia! który się nia cieszysz ze zguby grza
ni sznika; wejrzyj na mnie łaskawem okiem miłosierdzia Twego. 
ik» Ja wszystkie występki całego życia mego składam do skarbu nie- 
i* skończonej miłości i dobroci Twojej, któremi nas ukochałeś. 
*!■ i obdarowałeś. Żałuję z całego serca mego, żem się stał nie- 
M wdzięcznym za niezliczone dobrodziejstwa Twoje; a żałuję nie 
*' dla tego, żem niebo utracił i na piekło zasłużył; ale żem Ciebie 

; Boga, najwyższe dobro moje, grzechami mojemi obraził. O naj
litościwszy Boże! gdybym mógł, żałowałbym tak za moje niepra
wości jak żałowała święta Magdalena, święty Piotr Apostoł, 

llk święty Augustyn, i inni szczerze pokutujący żałowali. A co 
Łn większa, żebym mógł, tak chciałbym żałować, jako Ty sam o Je- 

zu mój na krzyżu wisząc żałowałeś za grzechy moje i całego 
iql świata, z którym żalem Twoim, łączę mój niedostateczny. Brzy- 
af: dzę się grzechami mojemi jedynie dla miłości Twojej, obie-
i tif cując statecznie więcej Ciebie nic nie obrażać, wolę raczej tysiąc 
i j i i f  razy umrzeć, niźli grzech jaki popełnić.
«tl Proszę Cię przez mękę, śmierć niewinną i miłość Syna TWo-
i“' jego Jezusa Chrystusa! przez przyczynę Najświętszej Maryi Pan - 

ny i wszystkich świętych przebacz mnie nędznemu najłaska
wszy Boże i odpuść wszystkie grzechy moje, jako i ja odpu
szczam dla miłości Twojej wszystkim, którzy mnie obrazili; 
wspomóż mnie Panie wszechmocny łaską Twoją! abym wolę 
Twoją świętą wypełnił, obyczaje poprawił, przykazania Twoje 

•ł1 wiernie zachował, powołaniu memu zadosyć uczynił, Wszystkich 
grzechów i ich okazyi pilnie się wystrzegał; a ćwicząc się w cno- 

M tach chrześcijańskich, na wyższy stopień miłości Twojej postą- 
pit. Daj, co każesz, i każ, czego po mnie wymagasz, abym po" 

«' bożnie i świątobliwie żył na tym świecie, a w przyszłem życiu 
!* chwalił Ciebie ze wszystkimi świętymi Twoimi na wieki wie- 
!.» ków. Amen.

Polecenie się Najświętszej Pannie
i Wszystkim śniętym.

O Matko miłosierdzia, najczystsza Maryo! przyjm sprawę 
moją do Syna Twego, i zjednaj mi ducha pokuty świętej, abym
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, tą spowiedzią usprawiedliwiony i z grzechów oczyszczony, mógł 
znaleźć łaskę Jego; a na potem nigdy jśj nie stracił, strzeżony 
Twoją najświętszą opieką.

Wstawcie się tez za mną grzesznym, Aniele Stróżu mój, SS. 
Patronowie moi, święta Magdaleno i wszyscy święci, abym 
w źródle pokuty świętej, przez tę spowiedź wziął oczyszczenie 
zupełne z grzechów moich, któremi się brzydzę, i za które 
serdecznie żałuję. Amen.

A K T Y
żalu i mocnego przedsięwzięcia dla tych, którzy mniemają, 

że tylko powszedniemy grzechami Boga obrazili.
Znów, o Boże mój! po otrzymanem przebaczeniu Twojem, 

często błądziłem i obrażałem Ciebie. Nie wyrzuca mi wpraw
dzie sumienie wielkich przestępstw, ale zwykłe małe uchybienia 
bynajmniej nie stały się rzadszemi, niż dawniej. Jeszcze co
dziennie wykraczałem przeciw Tobie, o Boże! O jakżem jeszcze 
daleki od tej mitości, jaką Tobie dobro moje najwyższe, winie- 
nem! O jakże jeszcze mało uznałem Twoją dobroć i miłość ku 
mnie, gdy doświadczając codziennie dobrodziejstw Twoich, co
dziennie odpłacałem Ci zą nie, tylko niewdzięcznością, przez 
grzechy. O jakże mi żal teraz, żem Cię o Boże tak często o- 
brażał! Bo wiem, że i najmniejszy grzech musi się Tobie, jako 
najświętszemu, niepodobać, bo najmniejszy grzech, jako prze
stąpienie prawa Twojego, karać będziesz; Sędzio najsprawie
dliwszy! bo i najmniejsza niesprawiedliwość, najmniejsza pla
ma na duszy zmniejsza łaskę Twoją i oddala nas od królestwa 
niebieskiego, do którego przecież, póki błąd nie poprawimy, pla
ma obmytą i namiętność poskromioną, nałóg pozbyty nie zosta
nie, nic zmazanego wnijść nie może. Przetoć pragnę brzydzić się
i najmniejszemi grzechami, i unikać ich: o gdybym tylko nie byt 
tak lekkomyślny, tak porywczy, prędki, skwapliwy, popędliwy
i tak nieuważny! a w części, ach mój Boże! i przewrotny, zama- 
ło uważający lekkie wykroczenia. Błagam Cię więc, o Boże 
najmiłosierniejszy! dobro moje najwyższe! okażże litość nade- 
mną; przejmij serce moje prawdziwą miłością Twoją, która nie 
cierpi, lecz brzydzi się i najmniejszą obrazą Twoją. Spraw,
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abym Cię kochał nad wszystko, a nigdy, o Boże! nie obrażał 
Cię i najmniejszym grzechem. Amen.

Ty wiesz najlepiej o Boże! jak szczerze, jak mocno pragnę 
wystrzegać się i najmniejszych grzechów; jak ostrożnie chcę się 
zachowywać w każdem mojem położeniu; jak pilnie, jak tro
skliwie chcę Cłuwać nad mojem sercem, nad mojemi skłonno
ściami do złego. Ach! pragnę o Boże, wszelkie podniety do 
złego zniweczyć w samym zarodzie i powstaniu; być ostrożnym 
w mowie, aby mi nigdy ani z prędkości, ani z nieuwagi nie 
wymknęło się z ust takie słowo, którembym Cię mógł obrazić. 
Pragnę, ile sił moich pozbywać się złych nałogów i przyzwy
czajeń, a codzień stawać się wierniejszym tak w wielkiem, jak 
w małem. Wzmocnij tylko o Panie łaską swoją słabość woli 
mojej, abym szczerze pracował około poprawy życia mojego, a 
codzień, jak postępuję w wieku, i przybliżam się do grobu, tak 
pomnażał się w dobrem i zbliżał się do Ciebie. Spraw, abym 
wytrwał w dobrem, coraz bardziej mógł Ci się podobać i zape
wnić sobie zbawienie. Amen.

Utoaga. Gdy serce twoje zostało w skroś przejęte żalem za grzechy, i- 
mocno postanowiłeś w  obliczu Boga, że poprawisz życie swoje; wtedy zbliż, 
się do konfessyonała bu odprawieniu spowiedzi, to je s t: oskarż się i wyjaw 
wszystkie grzechy twoje przed kaptanem, tak jak  przed Chrystusem , bo 
spowiednik miejsce Chrystusa zastępuje. W spowiadaniu się, czyli w w y
znawaniu grzechów twoich bądź szczery, pokorny i skromny. Nie zataj ża
dnego choćby najmniejszego grzechu, choćby ci się najlżejszym i małoznaczą- 
cym wydawał. Miłość własna łatwo człowieka oszukuje i zaślepia, i to jako 
drobnostkę, jako  bagatelę wystawia, co być może ważnem w sprawie zba
wienia. Nie uniewinniaj twych upadków, ani ich tylko na 'pół nie w ysta
w iaj, lecz wyznaj szczerze i zupełnie tak jak  się stało, jak  się rzecz ma w o- 
bliczu Boga wszystko wiedzącego. Oddal od siebie w szelką bojaźó i w styd 
przed kapłanem ; wiedz, że jego sumienie je s t obciążone ścisłym obowiązkiem, 
aby się w duchu łagodności i miłości z tobą obchodził, tak ja k  Jezus Chrystus, 
który szukał i łaskawie przyjmował pokutujących grzeszników, i on się z tobą 
obchodzić będzie jako uprzej my lekarz i czuty ojciec, skoro tylko w tobie spo - 
strzeże prawdziwe nawrócenie serca, i szczerą clięć poprawy.

Jeżeli zaś choesz odpraw iać spowiedź jenera tną  z całego życia, masz 
pierwej wyznać grzechy po ostatniej spowiedzi popełnione, a zakończywszy 
onych wyznanie, powiedz kapłanowi, że chcesz spowiadać się i  całego 
przeszłego życia, lub od czasu jeneralnej spowiedzi.
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MODLITWA

przed samem zaczęciem spowiedzi.

Bądźże już w ustach moich, i w sercu m oj em Panie! aby ta 
spowiedź była szczerem i zupełnem wyznaniem grzechów mo
ich! oddalże odemnie wszelkie przygody do tego, a mianowicie: 
wstyd i bojaźń. Nie byto mi wstydem, o Boże mój! grzeszyć 
W oczach Twoich, w obecności Aniołów świętych, a może i lu
dzie o tem wiedzą: niechajże za łaską Twoją nie wstydzę się 
wyznać tego przed namiestnikiem Twoim; niech mi przynaj
mniej ten wstyd nie przeszkadza do wyjawienia wszystkich 
zbrodni, których musiałbym się bardziej wstydzić na strasznym 
sądzie Twoim, kiedy wszelkie sprośności ludzkie objawisz całe
mu światu! Oddalajże odemnie Panie! i próżną bojaźń: wszakże 
nie do sądu sprawiedliwości, ale do tronu miłosierdzia Twego 
przystępuję. Czemuż się mam obawiać tego namiestnika Two
jego, który mi nie może uczynić nic złego, chyba mnie urazi 
jako lekarz, w grzechowe rany, alić to będzie dla ich uleczenia. 
A jeżeli, Boże mój! nie chcesz we mnie zatłumić wpojonej serca 
lękliwości, zamieńże ją  przynajmniej w lękanie się zatajenia 
jakiego grzechu, i w bojaźń świętokradzkiej spowiedzi. Ach! 
brońże mnie Panie! z większemi odchodzić ztąd grzechami, ni
żeli te, z któremi przychodzę do spowiedzi świętej. Dopomóż 
że mi do niej łaską Twoją (żegnając się) Ojcze, Synu i Ducha 
święty. Amen.

Po takiem przygotowaniu, gdy- do kapłana przystąpisz, przeżegnaj si; 
mówiąc: „Błogosław mi Ojcze Duchowny1' i dodaj w sercu 6kruszonem:

*Spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy 
świętej jedynemu, Najświętszej Pannie Maryi, wszystkim świę
tym, i Tobie Ojcze! z moich wszystkich grzechów; których do
puściłem się przeciw Bogu i powotaniu mojemu myślą, mową, 
uczynkiem i opuszczeniem: moja wina, moja wina, moja bar
dzo wielka wina.«

Tu zacznij wyjawiać grzechy twoje, a po wyznaniu onych, tak zakońez 
tw oją spowiedź:



Z tych wszystkich i innych grzechów moich, jakoteż * tych 
których nie pamiętam: spowiadam się, uznaję się winnym, żałuję 
serdecznie, brzydzę się niemi, i (jbiecuję poprawę. Uciekam 
się do zasług niewinnej męki i śmierci Pana naszego Jezusa 

! jU Chrystusa, do przyczyny Najświętszej Maryi Panny i wszystkich 
ów świętych, prosząc Boga o miłosierdzie, a Ciebie Ojcze ducho- 
aowide wny 0 pokutę i rozgrzeszenie, 
gnesn
^ j Sfodlitwa po spowiedzi.

Chwal duszo moja Pana! i wszystko co we mnie jest, niech 
P11!1! wielbi święte imie Jego. Duszo moja chwal Pana, a niezapo- 
lS!jS  mrnaj o Jego miłosierdziu. On ci to jest, który ci wszystkie 
taoji grzechy odpuścił, i zleczył twoje słabości. Jak ojciec lituje się 
Weil nad dziecięciem swojem, takeś się Ty, o Boże! zlitował nade- 
'wla mną.... Potargałeś więzy moje, i przywróciłeś mi wolność sy- 
s Twej nów Boskich. Oddaliłeś odemnie gniew Twój, i nieprawości 
falwt moje darowałeś mi; O Panie! wielka jest litość Twoja! nad- 
e rnt obfite miłosierdzie Twoje.
mwdu Oto stałem się zdrowym, więcej grzeszyć nie będę.... Serce 
lej sen moje we krwi Baranka obmyłem, już go więcej mazać nie my- 
latajei ślę.... Dostąpiłem miłosierdzia, więc nie zapomnę o moim 
u- ^ Odkupicielu. Mam wolę nowe życie prowadzić, i codziennie
110)1,1 postępować w cnocie!... O Boże!... serce moje nie oddali się od 
Dop Ciebie. Ty tylko mnie zasilaj, bo ja jestem za słaby. Trzymaj 
. i Dno mnie w ręku Twojem i nie opuszczaj mnie. Przejmij serce mo

je bojaźnią, abym nigdy nie zboczył z drogi Twoich przykazań,, 
itgmji a Ty, abyś był uwielbiony odemnie na wieki. 
uh* Proszę Cię także o Boże! przyjmij łaskawie, te modlitwy i
Tróję uczynki pokutne, które mi kapłan naznaczył na zgładzenie kar 

inśłit grzechowych, które jeszcze pozostają dó odpokutowania po o- 
rct Jł trzymanem odpuszczeniu grzechów. Przyjmij i to łaskawie, 

cokolwiek z rozporządzenia Twojego spotka mnie wżyciu mo
la bar jem, wszystkie moje utrapienia, przykrości i cokolwiek dobre

go wykonam. Niech mi to wszystko posłuży na zgładzenie !  
ujjiii odpuszczenie kar doczesnych; a co jeszcze niedostaje pokucie i 

zadosyć uczynieniu mojemu, zastąp to przez zasugi Syna Two-
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jego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje 
w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.

Ta odpraw naznaczoną pokutę?a jeżeli ci czasu wystarczy, odmów na
stępujące:

P sa lm y  P o k u tn e .
ANTYFONA.

Nie racz pamiętać Panie na występki nasze, 
naszych, ani racz nas karać za grzechy nasze.

albo rodziców

PSALM I.
(6lDawidowy).

Panie, nie w zapalczywości 
Twej strofuj mnie, ani w gnie
wie Twoim karz mnie.

Zmiłuj się nademną Panie 
bom ci chory: uzdrów mnie 
Panie boć strwożone są kości 
moje.

I dusza moja strwożona jest 
bardzo: ale Ty Panie pókiż? j

Nawróć się Panie, a wyrwij 
duszę moją: zbaw mnie dla mi
łosierdzia Twego.

Albowiem w śmierci nia masz

Niech się zawstydzą, i wielce 
trwożą wszyscy nieprzyjaciele 
moi: niech się nawrócą i za
wstydzą bardzo prędko.

PSALM 2.

(34 Dawidowy).

Błogosławieni których odpu
szczone są nieprawości: i któ
rych zakryte są grzechy.

Błogosławiony mąż, któremu 
Pan nie poczytał grzechu, ani 
jest w duchu jego zdrada, 

lżem milczał zastarzały się
ktoby na cię pamiętał: a w pie-kości moje, gdym wołał cały 
Um — M j  dzień.

Bo we dnie i w nocy ociężała 
nademną ręka Twoja: nawróci
łem się w nędzy mojej gdy tkwi 
ciernie.

Grzech mój oznajmiłem To
bie: a niesprawiedliwości mojej 
nie kryłem.

Bzekłem, wyznam przeciwko 
sobie niesprawiedliwość moję

kle ktoć wyznawać będzie?
Pracowałem w płaczu moim, 

będę omywał na każdą noc łóż
ko moje: łzami mojemi będę 
polewał pościel swoją.

Strwożyło się od zapalczywo
ści oko moje: starzałem się 
między wszystkiemi nieprzyia- 
cioty memL 

Odstąpcie odemnie wszyscy
którzy nieprawość czynicie: aI-!Panu: a tyś odpuścił niezbo
bowiem wysłuchał Pan głos 
płaczu mojego.

Wysłuchał Pan prośbę moją, 
Pan modlitwę moją przyjął.

żność grzechu mego.
Dla tego będzie się modlił do 

Ciebie wszelki święty czasu po
godnego.
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Wszakże w potopie wód mno
gich, do niego się nie przybliżą.

Tyś jest ucieczka moja, od u- 
trapienia które mnie ogarnęło: 
radości moja wyrwij mnie od 
tych którzy mnie obiegli.

Dam tobie rozum, i nauczę 
cię na drodze tej, którą pój
dziesz: umocnię nad tobą oczy 
moje.

Nie bądźcież jako koń i muł, 
którzy nie mają rozumu.

Uzdą i wędzidłem ściśnij cze
luści tych, którzy się nie przy
bliżają do ciebie.

Siła biczów na grzesznika: a 
mającego nadzieję w Panu mi
łosierdzie ogarnie.

Weselcie się w Panu i raduj
cie się sprawiedliwi: a chlubcie 
się wszyscy prawego serca.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 3.
(31 Damdowy).

Panie nie w zapalczywości 
Twojej strofuj mnie: ani w 
gniewie Twoim karz mię.

Albowiem strzały Twoje u- 
tknęły we mnie: i' zmocniłeś 
nademną rękę twoję.

Nie maąz zdrowia w ciele mo
jem, od oblicza gniewu twego: 
nie masz pokoju koścom moim 
od oblicza grzechów moich:

Albowiem nieprawości moje 
przewyższyły głowę moję: a ja 
ko brzemię ciężkie obciężały 
na mnie.

Pogniły i popsowały się bli
zny moje, od oblicza głupstwa 
mojego.

Znędzniałem, i skurczyłem

się aż do końca': cały dzień cho
dziłem zasmucony.

Albowiem biodra moje na
pełnione są naigrawaniem, a nie- 
masz zdrowia w ciele mojem.

Jestem strapiony i bardzo u- 
niżony: jęczałem od wzdycha
nia serca mego.

Panie, przed tobą wszelkie pra
gnienie moje: i wzdychanie mo
je przed tobą nie jest skryte.

Serce ,moje strwożone jest, 
opuściła mię siła moja: a jasno
ści oczu moich i tej nie masz 
przy mnie.

Przyjaciele moi i bliscy moi 
naprzeciwko mnie przybliżyli 
się i stanęli.

A którzy przy mnie byli, 
z daleka stanęli: a gwałt czynili 
którzy szukali duszy mojej.

A którzy mi szukali złego, 
mówili marności: a zdrady cały 
dzień wymyślali.

A ja ]ako głuchy nie słysza
łem, a jako niemy nie otwiera
jący ust swoich.

I stałem się jako człowiek 
niesłyszący: i niemający odpo
rów w uściech swoich.

Albowiem w tobiem Panie 
nadzieję miał: ty mię wysłu
chasz Panie Boże mój.

Bom mówił: by się kiedy nie 
weselili nademną nieprzyjacie
le moi: i gdy zachwiało się szczę
ście moje, przeciwko mnie wiel
kie rzeczy mówili.

Bom ja na bicze gotów jest, 
i ból mój przed oblicznością 
moją jest za wżdy.

Albowiem nieprawość moję 
oznajmię: i będę żałował za 
grzech mój.

Lecź nieprzyjaciele moi żv-
28
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ją , i zmocnili się nademną: i 
rozmnożyli się którzy mię nie
nawidzą niesprawiedliwie.

Którzy oddawają zte za do
bre, uwłaczali mi, iżem naśla
dował dobroci.

Nie opuszczaj mnie Panie Bo
że mój, nie odstępuj odemnie.

Bądź gotów na ratunek mój, 
Panie Boże zbawienia mojego.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 4.

(50 Dawidowy..

Zmiłuj się nademną Boże, 
według wielkiego miłosierdzia 
twego.

A według mnóstwa litości 
twoich, zgładź nieprawość mo-

Jeszcze więcej obmyj mnie od 
nieprawości mojej: i od grze
chu mojego oczyść mnie.

Albowiem ja znam niepra
wość moję: i  grzech mój jest 
zawsze przeciwko mnie.

Tobiem samemu zgrzeszył, i 
uczyniłem złość przed tobą, a- 
byś się usprawiedliwił w mo
wach twoich, a zwyciężył gdy 
cię posądzają.

Oto bowiem, w nieprawo- 
ściacb jestem poczęty: a w grze
chach poczęła mnie matka mo- 
ja.

Oto bowiem umiłowateś pra
wdę, niewidome i skryte rzeczy 
mądrości twojej objawiłeś mi.

Pokropisz mnie hyzopem, a 
będę oczyszczony: omyjesz mię, 
a będę nad śnieg wybielony.

Słuchowi memu dasz radość i

wesele, i rozradują się kości 
poniżone.

Odwróć oblicze twoje od 
grzechów moich: a zgładz wszy
stkie nieprawości moje.

Serce czyste stwórz we mnie 
Boże: i Ducha prawego odnów 
we wnętrznościach moich.

Nie odrzucaj mnie od oblicza 
twego: i Ducha świętego twego 
niehierz odemnie.

Przywróć mi radość zbawie
nia twojego, i Duchem prze
dniej szym potwierdź mnie.

Będę nauczał nieprawe dróg 
twoich: (a niezbożni do ciebie 
się nawrócą.

Wybaw mnie ze krwi Boże, 
Boże zbawienia mego: a język 
mój z radością będzie wy
stawiał sprawiedliwość twoję.

Panie otworzysz wargi moje, 
a usta moje opowiadać będą 
chwałę twoję.

Albowiem gdybyś był chciał 
ofiary, wzdybym był dał: w ca- 
łopaionych nie będziesz się ko
chał.

Ofiara Bogu duch strapiony: 
serca skruszonego i uniżonego 
Boże nie wzgardzisz.

Uczyń dobrze Panie Syonowi 
w dobrej woli twojej: aby się 
zbudowały mury Jeruzalem.

Tedy przyjmiesz ofiarę spra
wiedliwości: obiaty, i całopa
lenia, tedy nakładą na ołtarz 
twój cielców.

Chwała Ojcu i t. d.
PSALM 5.

(404 Dawidowy),
Panie wysłuchaj modlitwę 

moją: a wołanie moje niecli 
do tiebie przyjdzie.
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Nie odwracaj oblicza twego] 
odemnie: któregokolwiek dnia 
jestem uciśniony, nakłoń ku 
mnie ucha twego.

Któregokolwiek dnia wzywać 
cię będę, prędko wysłuchaj 
mię.

Albowiem ustały jako dym 
dni moje a kości moje jako 
skwarczki wyschły.

Zwiądłem jako siano, i wy
schło serce moje, iżem zapo
mniał pożywać chleba mego.

Dla głosu wzdychania moje
go, przyschły kości moje do 
ciała mego.

Stałem się podobnym Pelika 
nowi na puszczy, i stałem się 
jako kruk nocny w pustkach.

Nie spałem, i stałem się jako 
wróbel sam jeden na dachu.

Przez cały dzień urągali mi 
nieprzyjaciele moi, a ci którzy 
mnie chwalili, przeciwko mnie 
przysięgali.

Bom popiół jako chleb jadał, 
a napój mój mieszałem z pła
czem.

Dla gniewu i popędliwości 
twojej, albowiem podniosłszy 
roztrąciłeś mnie.

Dni moje zeszły jako cień, 
a jam'usechł jako siano.

Ale ty Panie trwasz na wieki, 
a pamiątka twoja od rodzaju do 
rodzaju.

Ty powstawszy zn$tpjesz się 
nad Syonem, boć ęzas zmiłowa
nia nad nim, bo przyszedł czas.

Albowiem upodobały się słu
gom twoim kamienie jego, a u- 
zalą się ziemie jęgp.

I będą się narody bały imie
nia Twego Panie, i wszy^cykró- 
lowie ziemscy chwały twujej.

Albowiem Pan pobudował 
Syon, i okaże się w chwale swo
jej- ;  V

Wejrzał na modlitwę poni
żonych i nie wzgardził ich pro
śbą.

Niech to napiszą rodzajowi 
potomnemu, a lud który będzie 
stworzony, będzie Pana chwa-

Albowiem wejrzał z wysokiej 
świątnice swojej, Pan z nieba 
na ziemię spojrzał.

Aby wysłuchał wzdychania 
więźniów, aby rozwiązał, syny 
pomordowany ch.

Aby wysławiano imię Pań
skie na Syonie, i chwałę jego 
w Jeruzalem.

Gdy się narodowie zbiorą 
w jedno, i królowie aby służyli 
Panu.

Odpowiedział mu w drodze 
mocy swojej: krótkość dni mo
ich objaw mi.

Nie bierz mnie w połowicy 
dni moich, lata twoje od wieku 
do wieku.

Tyś Panie na początku ziemię 
ugruntował, ą dzieła rąk two- 
(ich są niebiosa.

One poginą, ale ty zostajesz, 
i wszystkie jako szata zwietrze- 

Iją. -_
I jako'odzienie odmienisz je , 

i odmienią się, ale ty tenżeś 
jest i lata twoje nie ustaną.

Synowie sług twoich mie
szkać będą, a nasienie ich na 
wieki będzie szczęśliwie prowa
dzone.

Chwała Ojcu i t. d.
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Ż429 pawidowyj.

Z głębokości wołałem ku to
bie Panie: Panie wysłuchaj głos 
mój:

Niech będą uszy twoje nakło
nione, na głos modlitwy mojej.

Jeźli będziesz obaczał niepra
wości Panie: Panie któż wy
trwa:

Albowiem u ciebie jest ubła-

tanie: i dla zakonu twego cze- 
ałem cię Panie.
Czekała dusza moja na słowo 

jego, nadzieję miała dusza moja 
w Panu.

Od straży porannej, aż do 
nocy, niechaj nadzieję ma Izra
el w Panu.

Bo u Pana miłosierdzie: i ob
fite u niego'odkupienie.

A on odkupi Izraela, ze wszy
stkich nieprawości jego.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 7.

( i Dawidowy).

Panie, wysłuchaj modlitwę 
moją: przyjmij w uszy prośbę 
moją: w prawdzie twej, wysłu
chaj mnie w sprawiedliwości 
twojej.

A nie wchodź do sądu z sługą 
twoim: albowiem nie usprawie
dliwi się przed tobą żaden ży
jący. '

Albowiem prześladował nie
przyjaciel duszę moją: poniżył 
na ziemi żywot mój.

Posadził mnie w ciemnych 
miejscach, jako z dawna po

PSALM 6. marte: i sfrasował się o mnie 
duch mój: serce moje we mnie 
się strwożyło.

Pamiętałem na dni stare, roz
myślałem o wszystkich spra
wach twoich i uczynki rąk  two
ich rozbierałem.

W  yciągnąłem ku tobie ręce 
swoje: dusza moja jako ziemia 
bez wody tobie.

Wysłuchajże mnie prędko 
Panie: duch mój ustał.

Nie odwracaj oblicza twego 
odemnie: i będę podobnym zstę
pującym do dołu.

Daj mi usłyszeć rano miło
sierdzie twoje: bom w tobie na
dzieję miał.

Ukaż mi drogę którąbym 
miał chodzić: bom ku tobie po
dnosił duszę moją.

Wyrwij mnie od nieprzyja
ciół moich Panie,do ciebiem się 
uciekł: naucz mnie czynić wolę 
twoją: albowiem tyś jest Bo
giem moim.

Duch twój dobry poprowadzi 
mnie do ziemie prawej: dla i- 
mienia twego Panie, ożywisz 
mnie w sprawiedliwoćci twojej.

Wywiedziesz z utrapienia du
szę moją: a z miłosierdzia twe
go _ wytracisz nieprzyjacioły 
moje.

1 zagubisz wszystkie którzy 
dręczą duszę moją: bociem ja 
sługa twój.

Chwata Ojcu i t. d.

Antyfona.

Nie racz pamiętać Panie na 
występki nasze, albo rodziców 
naszych, ani racz nas karać za 
grzechy nasze. Amen.



LITANIA
do HTszystkicli Świętych*

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami!

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże, 
zmiłuj się nad nami!

Święta Marya, Módl się za nami! 
Święta Boża Bodzicielko, Módl 
, się za nami!
Święta Panno nad. Pannami, 

Módl się za nami!
S. .Michale, Módl się za nami!
S. Gabryelu, Módl się za nami! 
S. Bafale, Módl się za nami!
W  szyscyświęciAniołowiei Archa 

niołowie, Módlcie się zanami! 
Wszyscy święci Niebiesby Du- 
. chowie, Módlcie się za nami! 
S. Janie Chrzcicielu, Módl się 
" za nalni!

S. Józefie, Módl się za nami!
S. Ojcze Eliaszu, Módl się za 

nami!
S. Elizeuszu, Módl się za nami! 
Wszyscy święci Patryarchowie i 

Prororocy,Módlciesię zanami! 
S. Piotrze,
S. Pawle, S
S. Andrzeju, o-
S. Jakóbie, iN
S. Janie,
S. Tomaszu,
S. Jakóbie, ,
S. Filipie,
S. Bartłomieju,

S. Mateuszu,
S. Szymonie, B
S. Tadeuszu, B
S. Macieju, _
S. Barnabo,
S. Łukaszu, £
S. Marku,
Wszyscy święci Apostołowie i 

Ewangelistowie, Módlcie się 
za nami!

Wszyscy święci uczniowie Pań
scy, Módlcie się za nami! 

Wszyscy święci niewinni mło- 
dziankówie, Módlcie się za 

b  nami!
S. Szczepanie, S
S. Wawrzyńcze, £
S. W incenty, ”
S. Aniele, .S'
c. Wojciechu, g
S. Stanisławie, 3
S. Wacławie, '  g
S. Floryanie,
Święci Fabjanie i Sebestjanie, 
, Módlcie się za nami!
Święci Janie i Pawle, Módlciesię 
, za nami!
Święty Kozmo i Damjanie, 

Módlcie się za nami!
Święty Gerwazy i Protazy, Módl

cie się za nami!
Wszyscy święci męczennicy, 

Módlcie się za nami!
S. Sylwestrze, g
S. Grzegorzu, o-
S. Ambroży, o.
S. Augustynie, “
S. Hieronimie, . »
S. Bazyli,
S. Cyryllu,
S. Bernardzie, a
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S. Marcinie, g
S. Mikołaju, g
S. Andrzeju, —
Wszyscy święci Biskupi i Wy

znawcy, Módlcie się za nami! 
Wszyscy święci Doktorowie, 

Módlcie się za nami! g  
S. Antoni,
S. Benedykcie, &
S. Albercie,
S. Bernardzie, g
S. Dominiku, a
S. Franciszku, p
S. Jacku, a
Wszyscy święci Zakonnicy i Pu

stelnicy, Módlcie się za nami! 
Wszyscy święci Kapłani i Lewi- 

towie, Módlcie się za nami!
S. Anno, g
S. Maryo Magdaleno, o
S. Agato, ^
S. Łucyo, o
S. Agnieszko,
S. Cecylio, w
S. Katarzyno, —
S. Anastazyo,
S. Teresso, £
S. Maryo Magdaleno de Pa- 

zis, B
S. Jadwigo, g
.S. Elżbieto, ja
Wszystkie święte Panny i Wdo

wy, Módlcie się za nami! 
Wszyscy święci i święte Boże, 

przyczyńcie się za nami,
Bądź nam miłościw, odpuść 

nam Paniel 
Bądź nam miłóściw, wysłuchaj 

nas Paie!
Od wszelkiego złego,
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego, t *-<i
Odpowietrza, głodu, ognia er 

i wojny, .s>
'Od nagłej i niespodziewa- ^

nej śmierci,
Od sideł szatańskich, . 
Od gniewu, nienawiści i 

wszelkiej złej woli,
Od ducha nieczystego,
Od .piorunów i gwałtownej 

niepogody,_
Od potępienia wiekuistego, 
Przez tajemnicę świętego 

wcielenia twego,
Przez narodzenie twoje, 
Przez chrzest i święty post

twój ’ , •Przez krzyz i mękę twoją,
Przezśmierć i pogrzeb twój, 
Przez świętezmartwychwsta- 

nie twoje,
Przez cudowne wniebowstą

pienie twoje, .
Przez Ducha św. Pocieszy

ciela zesłanie,
W  dzień Sądu Twego,
My grzeszni wołamy,
Abyś nam grzechy odpuścić 

raczył,
Abyś karanie .od nas odda

lić rafczył,
Abyś kościół święty sprawo

wać i zachować raczył, 
Abyś namiestnika prze- 

dniejszego Apostolskiego 
i wszystkie duchowne sta
ny w świętej pobożności 
zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciele kościoła 
świętego poniżyć raczył, 

Abyś królom i panom chrze
ścijańskim pokój i zgodę 
prawdziwą dać raczył,' 

Abyś wszystkiemu ludowi 
chrześcijańskiemu pokój i 
jedność darować raczył, 

Abyś też nas samych w służ
bie Twej świętej utwier
dzić raczył,

*

p 
o 
cr

u
»
a



217

Abyś myśli nasze ku niebie
skich rzeczy pożądaniu 
podnieść raczył,

Abyś wszystkim dobrodzie
jom naszym wiekuistą, za
płatą uczynność ich na
grodzić raczył,

Abyś dusze nasze, braci, 
powinnych i dobrodzie
jów naszych odwiecznego 
zatracenia wyswobodzić 
raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać 
i one zachować raczył, 

Abyś wszystkim wiernym 
zmarłym wieczny odpo
czynek dać raczył.

Abyś prośby nasze miłości- B 
wie przyjąć raczył-, >—

Synu Boży, Ciebie prosimy, E. 
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.
Ojcze nasz 1 1 . d.

PSIŁm 69.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.
Panie pośpiesz się ku ratunkowi memu.
Niechaj będą pohańbieni ci, którzy szukają dusze mojej.
Niech się obrócą na wstecz; i niech się zawstydzą, którzy mi: 

chcą złego.
Niech ęię natychmiast obrócą wstydząc się, którzy mi mówią 

Ehej! ehej!
Niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i 
niech zawzdy mówią: niech uwielbion będzie Pan: którzy mi

łu ją zbawienie Twoje.
A jam jest żebrak i ubogi: Boże wspomóż mnie.
Pomocnikiem moim, i wybawicielem jesteś Ty moim: Panie nie 

omicszkujże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, Jak była na począt
ku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

V. Bacz zbawić sługi Twoje.
B. Boże mój w Tobie nadzieję pokładające.
V. Bądź nam Panie miasto zamku obronnego.
B. W  oblężeniu nieprzyjaciela naszego.
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V. Niech nieprzyjaciel nie bierze góry nad nami.
R. A syn nieprawości niech się do tego nie skłania, aby się 

miał pastwić nad nami.
V. Panie według grzechów naszych nie obchodź się z nami.
R. A według nieprawości naszych nie dochodź nad nami.
V. Módlmy się za Ojca świętego N.
R. Niech go Pan Bóg strzeże, i zdrowo chowa: a łaską hojnie 

opatrzy na ziemi i niech go nie podaje na wolę nieprzyjaciołom
jego.
V. Módlmy się za dobrodziejó,w naszych.

R. Racz Panie sowicie wszystko nagrodzić wszystkim dobro
dziejom naszym żywotem wiecznym dla imienia Twego świętego.

V. Módlmy się za wiernych umarłych.
R. Racz im Panie dać wieczne odpocznienie, a światłość wie

kuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
V. Módlmy się za bracią naszą tu teraz nie będącą.
R. Racz zachować zdrowo sługi Twoje, w Tobie Boże mój na

dzieję pokładające.
V. Racz im zesłać ratunek twój, z świątnicy Twojej.
R. A z Syonu racz ich bronić.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże! któremu rzecz własna jest miłosierdzie zawsze pokazy
wać i odpuszczać, racz przyjąć prośby nasze, aby zmiłowanie 
Twojej łaskawości nas i wszystkie sługi Twoje rozwiązało, któ
rych spętanie występków rozlicznych powiązało.

Racz wysłuchać Panie, prosimy Cię, modlitwy pokornie Cię 
proszących, a odpuść grzechy przed Tobą je wyznawającym; 
abyś nas'miłościwie i odpuszczeniem obdarzył i pokojem.

Niewysłowione miłosierdzie Twoje racz nam Panie pokazać, 
abyś nas i od grzechów wszelakich' oczyścił, i od kary, na któ- 
rąśmy za nie zasłużyli, wyswobodził.



2 1 9

O Boże, który się grzechem obrażasz, a pokutą przebłagać 
się nam dajesz, racz wejrzeć miłościwie na prośby ludu 
twego do Ciebie z pokorą modlitwę czyniącego, a karę zapal- 
czywości Twojej, którąśmy za grzechy nasze zasłużyli, racz od 
nas oddalić.

Wszechmogący i wieczny Boże, racz się zmiłować nad słu
gą twym najwyższym Biskupem N. a racz go według miłosier
dzia twego na gościniec wiekuistego zbawienia prow adzić, aby 
z daru twego, do tego co się tobie podoba, chętnie się miał, i to 
wszystko całą siłą uprzejmie wypełniał.

Panie Boże, od którego są święte żądze, dobre rady i pobożne 
sprawy, racz opatrzyć sługi twe takim pokojem, jakiego świat 
dać nie może, aby i serca nasze przykazaniu twemu były pod
dane, i aby po oddaleniu trwogi nieprzyjacielskiej, czasy nasze 
za Twą obroną były spokojne.

Bacz zapalić ogniem Ducha świętego, dusze i serca nasze, 
Panie Boże nasz, abyśmy Ci niezmazanem ciałem służyli, i czy- 
stem się sercem podobali.

Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, racz 
duszom_ sług i służebnic Twoich dać odpuszczenie wszystkich 
grzechów: aby odpustu, którego zawsze pragnęli, przez nabożne 
prośby dostąpili.

Prosimy Cię Panie Boże nasz, abyś sprawy nasze Boskiem 
Twem natchnieniem uprzedzał, i ratunkiem do szczęśliwego 
końca przywodzić raczył, aby wszelka nasza modlitwa i sprawa 
od Ciebie zawsze brała początek, i przez Ciebie po zaczęciu do
kończenie miała.

Wszechmogący wieczny Boże! który nad żywymi i umar
łymi państwo swe rosciągasz, a nad tymi miłosierdzie pokazu
jesz, o których od wieku wiesz, że Twoimi być mają wiarą i u- , 
czynkiem: prosimy pokornie majestatu Twego, aby wszyscy, 
za którymi umyśliliśmy modlitwy czynić, i którzy albo jeszcze 
żyją na tym świecie ciałem obłożeni, albo się już z nim ciężar 
ciała swojego tu zastawiwszy, rozstali, za przyczyną wszystkich 
świętych Twoich z litościwej łaskawrości Twojej wszystkich nie
prawości swoich odpuszczenia dostąpili. Przez Pana naszego

29 '
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Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 
odpoczywają w pokoju. Amen.

P r z y g o t o w a n i e  s ię  do U o m m a n ii  ś w ię te j*

1. Gdy już wszystko uczynisz względem spowiedzi, i nabożne modły od
prawisz, zwróć całą myśl tw oją do drugiego dzieła, które masz wykonać, 
to jest: do przyjęcia Najświętszego Sakram entu Ciała i Krwi Pańskiej.

2 . Zbierz ducha twojego, rozmyślając, kto ty jesteś? a kogo masz 
przyjąć? Na jak i koniec przychodzi Bóg do ciebie, a jak i stąd  może skutek 
wyniknąć, jeżeli się nie usposobisz do przyjęcia go według twojej możno
ści? Uważ, jak i je s t  stan serca twojego, czy nie ma w niem zbytecznej mi
łości ku stworzeniu? czy nie czujesz jakiego nałogu?,.. Czy dusza twa jest 
tak czystą, jako  Oblubienica nieskalana.

3. Po zastanowieniu się pilnem w tak uważnem dziele, od którego ma 
zależyćalbo łaska, albo gniew Boski; albo złączenie się z Bogiem, albo wie
czne odrzucenie, wzbudź w sobie żywą wiarę, nadzieję i miłość ku Bogu. 
Uczyń intencją aktualną i wyraźną, źe chcesz przez ten Sakrament złączyć 
się z Bogiem i dostąpić odpustu przez przyjęcie Kommunii, jaka  się udziela 
od Kościoła przystępującym  do Sakramentów świętych.

4. Uważ dobrze i rozbierz to zastrzeżenie Pawła Apostoła, które on ci 
daje mówiąc: Ktoby pożywał ten chleb, alboby pił z kielicha Pańskiego niego
dnie, ten będzie winnym ciała i krwi Pańskiej. Kto pożywa i pije niego
dnie: sąd sobie pożywa i pije.

Ach to przerazić powinno ciebie duszo chrześcijańska, jeżeli do przyjęcia 
tego Sakram entu nie usposabiasz się najusilniej przez oczyszczenie zupełne 
sumienia, przez żal serdeczny, przez pokorę i miłość ku Bogu. Jeżeli cał
kowicie nie odrywasz twojego serca i woli od grzechu, jeżeli nie odmieniasz 
siebie w nowość według dneha Jezusa Chrystusa, to w tedy pożywasz ciało 
Pańskie niegodnie na zgubę Twoją.

5. Urządzajże tyle siebie, ile tylko możesz, bo za to obiecuje ci Chrystus 
wszystkie swoje łaski i najpewniejsze zbawienie. j£ to  (mówi) p o ży w a

. ciało moje, ten mieszka we mnie, a ja  w nim; ten żyć będzie na mę
ki. Zaprawdę, zapraiudę pomadom wam, jeżlibyśde nie jedli 
ciała Syna człowieczego i nie pili krwi Jego, nie będziecie mieć ży
wota w sobie; kto pożywa dato moje i pije krew moja, ma żywot 
wieczny, ajagowskrzesze w ostatni dzień.... Ten jest chleb który 
z nieba zstąpił, kto pożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.
(U Jana s. Roz, 6).



Modlitwy przed Homrauilją świętu

Akty intmcyi i żądzy.
Zbawco drogi, Jezu najłaskawszy, utajony w Najświętszym 

Sakramencie! oświadczam się najpokorniej przed Tobą samym: 
że chcę Ciebie przyjąć do duszy mojej dla uczczenia Twojej 
świętości, na podziękowanie Ci za ustanowienie tego najdroż
szego pokarmu, na wynagrodzenie wszelkich bluźnierstw, po
gardy i zniewagi, które ponosisz od niewiernych lub od świę
tokradców; na uproszenie łask i dobrodziejstw Twoich całemu 
chrześcijaństwu do zbawienia potrzebnych; na pociechę wszy
stkim chorym, prześladowanym, pokusy cierpiącym i uwięzio
nym; na pomoc zbawienną wszystkim niewiernym i grzeszni
kom do ich oświecenia; na ochłodę więźniom czyscowym. Na- 
koniec pragnę złączyć się z Tobą, i chcę kommunikować dla 
dostąpienia odpustu, dla otrzymania łaski sakramentalnej, i dla 
poświęcenia duszy mojej, w nadziei chwalenia Ciebie ze wszyst- 
kiemi świętemi na wieki. Amen.

Akty prośby*

O Jezu, pragnienie duszy mojej! napełnij mnie taką m iło
ścią, jaka jest godna Ciebie. Zapal moje serce żądzą samych 
Aniołów, abyś miał w niem najczystsze pomieszkanie. Przygo
tuj wszystkie siły woli mojej i rozumu, abym w przyjęciu Cie
bie wynagrodził przeszłe' moje oziębłości i niedostatki. Przy
stępuję Panie do stołu Twojego, jako słaby do lekarza, jako 
trądem grzechów oszpecony do źródła czystości, jako ślepy do 
światła wiecznego, jako ubogi i nędzny do Pana wszelkiej mo
żności i łask najobfitszych. Wspomóż mnie w słabościach, o- 
czyść z nieprawości, oświeć ślepotę i wzbogać ubóstwo, abym 
się stał godnym przyjęcia Ciebie. Amen.

Akt pokory*

O świętości i wielkości niepojęta! Znam ja nikczemność 
moją, że nie jestem, ani inog«j być godnym ze mnie samego do 
przyjęcia Ciebie. Znam siebie nędznem i słabem stworzeniem, 
któremu zbywa na zupełnem przygotowaniu, abym Ci w duszy



mojśj mógł dać wdzięczny przybytek. Sam więc o Zbawicielu, 
jako źródło wszelkiego dobra, chciej przygotować me serce, 
iżbyś w niem znalazł przyjemną gościnność. Oddal z niego to 
Wszystko, cokolwiek jest przeciwnem wielkości i świętości Two
jej, abyś mnie Twojem przyjściem napełnił, i słodyczą niebie
skich darów nasycił. Amen.

Akt wyznania świętego Tomasza Anielskiego*

Wszechmogący Boże! oto ja  przystępuję do przyjęcia ciała 
i krwi jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chry
stusa, a przystępuję jako pełen wszelkich niedostatków,, do Pa
na nieba i ziemi, prosząc Ciebie pokornie o obfitą* szczodrobli
wość Twoją, abyś niemoc moją uzdrowić, szpetność ocźyścićj 
ślepotę oświecić, nędzę wzbogacić i nagość przyozdobić raczył; 
żebym ten chleb anielski, króla nad królmi, z taką uczciwością 
i  pokorą, z taką czystością i wiarą, z takim nak,oniec umysłem 
i sercem przyjął, jaka jest potrzebna zbawieniu duszy mojej. 
Racz mi dać Panie, abym przyjął nietylko sam Sakrament, ale 
i rzecz i skutek Sakramentu. O najłaskawszy Boże! niech tak 
za Twoją pomocą używam ciała Jezusa Chrystusa, które On 
wziął z Panny Maryi, abym był godzien z ciałem Jego zjedno
czyć się duchownie, i między wybranych Jego być policzonym.
O najmilszy Ojcze! daj mi to z łaski Twojej, abym ukochanego 
Syna Twego, którego w drodze życia śmiertelności pod zasłoną 
przymiotu chleba przyjąć postanowiłem, mógł potem Go bez 
zasłony, ale jawnie oglądać w wieczności. Który z Tobą i 
z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akty wiary, nadziei, miłości i żalu.

O Zbawco drogi! Wierzę najmocniej, że w tym .Sakramen
cie, który przyjąć mam, jesteś prawdziwy Bóg i człowiek; że 
przychodzisz do mnie jedynie z miłości Twojej, że chcę i mam 
Ciebie przyjąć za lekarstwo,'pokarm i poświęcenie duszy mojej.

Spodziewam się w przyjęciu Ciebie stać się uczestnikiem 
najdroższych zasług męki i krwi Twojej, a w godzinę zejścia 
mego otrzymać łaskę ostateczną ku zbawieniu memu.



Kocham Ciebie wszystkiemi siłami całego serca mojego i ca
łej duszy mojej. Kocham Ciebie miłością, wszystkich dusz To
bie najmilszych. Badbym gorzał takim ogniem miłości, jakim 
wszyscy święci Twoi pałali ku T.obie w przyjmowaniu Najświęt
szych tajemnic ciała i krwi Twojej.

A z pobudek tśj miłości żałuję za wszystkie grzechy moje 
całego życia, któremi Ciebie obrazić mogłem w myślach, mo
wach, uczynkach i lenistwie ku dobremu. Brzydzę się jak tyl
ko mogę wszystkiemi grzechami nvojemi. Obiecuję ci odtąd 
służyć wiernie i najmniejszego strzedz się występku, abym To
bie zawsze się podobał życiem mojem. Amen.

Wezwanie przyczyny:
Najświętszej Panny, wszystkich świętych 

i Aniołów Bożyclit

O przeczysta, na wieki błogosławiona Bogarodzico, Dziewi
co, Bramo Niebieska, Świątynio Boża, przybytku Ducha świę

tego, Matko miłosierdzia, nakłoń ucha Twego ku niegodnym 
prośbom i wołaniom nędznego grzesznika. Bądź mi litości- 
wem wspomożeniem we wszystkich potrzebach moich, a osobli
wie w tej oto godzinie, w której z trwogą i miłością do stołu 
Pańskiego przystąpić pragnę. Wesprzyj mnie o Matko i Kró
lowo nasza, ażebym Ciało i krew ukochanego Syna Twojego, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, z tęiką żądzą i poszanowaniem, 
z taką czcią i uwielbieniem, z taką wdzięcznością, godnością i 
miłością, z taką wiarą, nadzieją i czystością dziś przyjął, jako 
Ty o błogosławiona i najświętsza, pragnęłaś i do łona swojego 
przyjęłaś Syna Bożego, kiedy Aniołowi- zwiastującemu tajemni
cę wcielenia, odpowiadając z nabożeństwem i pokorą święte 
słowa, przez które przyszło zbawienie świata, rzekłaś: »Otom 
służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego.«

O duchy błogosławione, weselące się bez końca w obecności 
Boga, a twarzą w twarz wpatrujące się w chwałę Jego. Zato
pieni w nieograniczonej światłości Boga, i tą światłością prze
istoczeni na światłość, widzicie i czujecie wcielone słowo Boże, 
jak było na początku, i jako będzie na wieki. Nad siebie sa
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mych zachwyceni, w miłości Bożej zatopieni, i pałający ogniem 
tej niewygasłej miłości, porwijcie mnie tym ogniem i do Boga 
podnieście, abym ciało i krew słowa wcielonego, acz niegodny, 
przyjął z najwyższem pożądaniem, i ze czcią najpowinniej- 
szą, jaką kiedykolwiek i którykolwiek święty mógł mieć i 
-uczuć.

Przed samem przyjęciem Uommunii świętój.

Panie!... przystępuję do Ciebie.... Idę do Twoich świętości... 
Zbliżam się do Twego ołtarza i stołu świętego, który jest pełen 
rsłodyczy.... O jakie roskoszy zgotowałeś w tej uczcie tym, któ
rzy Cię kochają z serca__O Jezu, dajesz mi pożywać anielskie
go chleba na pamiątkę Twej śmierci.

Cóżem ci wyświadczył, żeś mi taką ucztę zgotował, nawet 
godność anielską przewyższającą?... Cóż ja  jestem grzeszny 
człowiek—  że Ty królu chwały chcesz wnijść do przybytku 
mego?...

Będę się weselić, i Ciebie o Panie i Boże mój, dnia tego u- 
roczystego, będę błogosławił. Dusza moja radować się będzie 
z przybycia i mieszkania Twego. Ten pokarm niebieski jest 
najmilszem lekarstwem, jest chlebem utajonym niebieskim, 

jest nad miód słodszy w ustach moich.
O Jezu! w Tobie jest pokój i serca pociecha. W  Tobie jest 

obfitość radości i źródło roskoszy. Będziesz we mnie i sercu 
mojem, jako na łożu najroskoszniejszem spoczywał. Napełnisz 
mnie błogosławieństwem.

Wesel się duszo m oja.... Oto Bóg idzie do Ciebie.... Oto i- 
<lzie Pan...» twój Odkupiciel, mój Zbawiciel.. .  jest On łaska
w y..,, i pełen litości.... Wyjdźże i ty naprzeciw Niemu ź pała
jącą i synowską ufnością.

Przyjdź mój najukochańszy Zbawicielu, nie opóźniaj się.... 
Przyjdź jedyne duszy mojej pragnienie.... Przyjdź o Jezu, skłoń 
-się do mnie.... otwarte drzwi serca mego, i w niem miejsce 
spoczynku jest zgotowane.... Bądź we mnie, a ja  w Tobie.... Ja
ko jeleń dąży do źródła żywej wody, tak pragnie dusza moja do 
■Ciebie.... O mocny i żywy Boże!



Potem przystępuj do Kommunii świętej nietylko z usposobieniem ducha* 
ale nawet z postacią pokorną samego ciała: nie w ubiorach próżności świa
towej, lecz skromnie, ale czysto i po chrześcijańsku, według twojego stanu, 
ubrany; uklęknij nabożnie, i wtedy, gdy kapłan mówi: „ Panie nie jestem 
godzien” i t. d. schyl się pokornie mówiąc to z nim razem. Uderz się trzy 
razy w piersi, złóż ręce swe w kształcie krzyża, otwórz usta należycie, ję> 
zyk nieco wymykając na dolną wargę, i w podniesieniu myśli do Boga 
przyjmij Najświętszy Sakrament..*.

Modlitwy po Hommunii świętej.

Uwaga4 Po przyjęciu Kommunii świętej, schyl się na miejscu, i mów 
trzy razy: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament i t d. Po
tem odstąpiwszy, na obranem sobie miejscu uklęknij, i rozmyślając w du
chu, a nie modląc się z  książki, polecaj się myślą Panu Jezusowi, który 
w sercu Twojem spoczywa. Proś go wtedy o wszystko, co widzisz być ci 
najpotrzebniejszem; a pewnie uprosisz, bo według ducha wiary świętej i 
zdania Ojców świętych, ta chwila jest niejako zmuszająca Boga, aby nie 
odmówił prośbie proszących. Znak byłby największej opieszałości, nie
dbalstwa i niewdzięczności, gdyby kto tego czasu tak drogiego, nie chciał 
użyć dla swego pożytku duchownego, i zaraz spieszył do zatrudnień świa< 
towych. Dzień ten, w którym do stołu Pańskiego godnie przystępujemy i 
Zbawiciel świata nas swoją obecnością uszczęśliwia, powinien być dla nas 
największą uroczystością. Po rozmyślaniu tedy wewnętrznem odmów na
stępujące:

Westchnienie do Serca Jezusowego*

Duszo Chrystusowa poświęć mnie.
Ciato Chrystusowe zbaw mnie.
Serce Chrystusowe oświeć mnie.
Krwi Chrystusowa napój mnie.
Wodo z boku Chrystusa płynąca, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa utwierdź mnie.
O dobry Jezu, Wysłuchaj mnie.
W  rany Twoje ukryj mnie.
Nie dopuszczaj mi się odłączać od Ciebie.'
. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie..
W godzinę śmierci mojej wezwij mnie, i kaź mi przyjść 

do siebie, abym z świętymi. chwalił Ciebie na wieki wie
ków. Amen.
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Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, Bóg 
mój w nim utajony, od Wszystkiego stworzenia, teraz i zawsze i 
na wieki wieków. Amen.

Potem odmów następujące:

Akty upokorzenia i oświadczenia*

Panie!... ja grzeszny człowiek__ nie godzien jestem, abyś
wszedł do przybytku serca mego. Cóż to jest człowiek, że po
mnisz na niego? Kto ja  jestem, że mnie nawiedzasz?,... Com za 
przysługę, uczynił, że Pan mój do mnie przychodzi.... i Wzgląd 
daje łaskawy na sługę swojego?

Co za pociecha.... Co za radość dla mnie,... że mój Odkupi
ciel wejrzał pa mnie, i odwiedził mnie.... Dobroć Twoja naj
wyższa o Jezu! napełnia mnie radością.... Prawdziwie • serce mo
je przejąłeś pociechą.... Z przytomności Twojej ucieszyłem 
się.... Bozgrzało się serce moje od oblicza Twego, i gorącdścią 
ducha Twego zapalito się.

Dusza moja rozweseli się w Jezusie, i cieszyć się będzie 
w Bogu swoim.

Lećz cóż ci oddam, czem odwdzięczę ukochany Jezu za tę 
łaskę Twoją! Tyś Pan nieba i ziemi, samego siebie dałeś mi, 
czegóż mi więcej potrzeba? Mam Cię w sercu mojem z tą nie
skończoną dobrocią, którąś mnie odkupił i zbawić chcesz na 
wieki! Mam Twoją niewypowiedzianą piękność, lubo w Sakra
mencie ukrytą, która uszczęśliwia niebo! mam Twoją wszech- 
mocność, która wszystko może.

Witam Cię więc, z jaką mogę wdzięcznością kocham, uwiel
biam i dziękuję z największą pokorą! A na co ja się zdobyć nie 
mogę, zapraszam was wszyscy nieba święci, i Ciebie Najświętsza, 
niepokalanie poczęta Maryo!, Zapraszam wszystkie niebieskie, 
ziemskie i podziemne stworzenia, pójdźcie, przebywajcie, kła
niajcie się w sercu mojem utajonemu Bo&u, oddawajcie dzięk
czynienia, wdzięczność, chwałę i powinną miłość, oddawajcie 
za mnie!

O słodka dobroci! o wieczna piękności! mój ukochany Jezu! 
uczyniłeś mi tak wiele, że ja pojąć od radości nie mogę! uczyń- 
że jeszcze to, czem ja  Ci odwdzięczyć, co Ci za to oddać i ofiaro
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wać mogę! to jest, uczyń serce moje, według Twego Najświęt
szego serca: a przyjmij mnie dla samego Ciebie! Wszystko co 
mam, i czem tylko jestem, ofiaruję, oddaję, zapisuję Tobie! 
mieszkaj w sercu mojem, jako w swojej własności! Rządź mną, 
rozkazuj i kieruj, jak zupełnie Twoim! Ty o Panie! zawsze bądź 
moim! ja niech będę aż na wieki Twoim! I na to błogosław mi, 
z pośrodka serca mego! pobłogosław rozum, pamięć, wolę, ciało 
moję i duszę! Pobłogosław na dalsze życie, pobłogosław na 
śmierć, abym się jej nie lękał, ale przez nią żebym Ciebie nie
omylnie otrzymał na wieki! Ty we mnie, ja  w Tobie niech żyję! 
w Tobie niech umieram! a którego teraz w sercu mojem ko
cham, niech Cię w niebie jawnie widzę, wychwalam i wielbię 
na wieki. Amen.

Akt dziękczynienia świętego Tomaiza Anielskiego* 

Dzięki pokorne czynię Tobie o święty Ojcze! i wieczny 
Boże! żeś mnie grzesznego i niegodnego sługę Twego, nie dla 
żadnych zasług moich, ale z samego miłosierdzia Twego, posilić 
raczył drogiem ciałem i krwią Syna Twojego, Pana naszego Je
zusa Chrystusa; a proszę Cię Panie! aby ten pokarm nie stawał 
mi się zadłużeniem i zasłużeniem na karę wieczną, ale przyczy
ną odpuszczenia grzechów moich.

Niech raczej będzie zbroją wiary i tarczą dobrej woli; niech 
się stanie występków moich wyniszczeniem, pożądliwości ciała 
i nieczystości uśmierzeniem, cierpliwości, miłości, pokory, po
słuszeństwa i wszystkich cnót pomnożeniem, przeciwko zdra
dom widomych i niewidomych nieprzyjaciół mocnem obronie
niem, namiętności wszelkich duszy i ciata uspokojeniem! stałem 
i statecznem z Tobą o Boże połączeniem, i szczęśliwem tego 
śmiertelnego ■ życia dokonaniem. Niech uposażony łaskami 
Twojemi, zasłużę być przyjętym na one gody niewymowne 
w królestwie Twojem, gdzie sam jesteś światłością prawdziwą, 
nasyceniem doskonałem, weselem wiecznem i nieskończonem 
świętych Twoich uszczęśliwieniem na wieki wieków. Amen.

Akt prośby za siebie*

Spraw Panie Boże i Zbawicielu mój, aby przez częste przy- 
stępowanie do stołu Twojego, rosła i wzmagała się pobożność
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moja. Zbaw duszę moją, którą odkupiłeś przenajdroższą 
krwią Twoją. Uczyń ze mną, podług dobroci Twojej, nie zaś 
podług złości i nieprawości mojej. Patrz na dobre uczynki 
moje, jak są nieliczne i niedoskonale! napraw i uświęć je, u- 
czyń je godnemi, Tobie przyjemnemi, i coraz lepszemi; mnie 
zaś leniwego i nieużytecznego człowieka doprowadź do błogo
sławionego i chwalebnego końca.

O najsłodszy i najmiłosierniejszy Jezu! oto stoję przed Tobą 
nędzny i nagi, wzywając łaski i błagając miłosierdzia Twojego. 
Ogniem miłości zapal oziębłość moją; spraw, abym wszystkie 
rzeczy ziemskie sobie zći gorycz ważył; abym wszystkie rzeczy 
stworzone i znikome zapomniał i wzgardził. Niech od tej chwi
li i aż na wieki, nic mi nie bęiizie słodkiem, jedno Ty Panie. 
Obyś mnie zupełnie obecnością swoją zapalił, spalił i przeisto
czył w samego Ciebie, i Ty, któryś jest ogniem zawsze goreją
cym, i nigdy nieustawającym, miłością oczyszczającą serca i 
oświecającą umysły nasze.

Uczyń ze mną Pania podług miłosierdzia Twego, tak jakieś 
często cudownie czyni! ze świętymi Twoimi. Ja zaś pracuję 
w pocie czoła mojego, boleść rozdziera serce moje, grzechy 
mnie obciążają, pokusy nagabają, mnogość złych namiętności 
uciska mnie i wikła: i nie masz ktoby mnie wsparł, i nie masz, 
ktoby mnie wyswobodził i zbawił, jedno Ty Panie i Boże mój, 
Zbawco mój! Tobie też poruczam siebie i’ wszystko moje, abyś 
mnie strzegł i doprowadził do żywota wiecznego.

Akt prośby za drugicli*

Wejrzyj także najmiłosierniejszy Jezu! na błagalne ofiaro
wania i bogobojne pragnienia ludzi pobożnych, na wszystkie 
potrzeby moich rodziców, przyjaciół, braci, sióstr i wszystkich 
drogich sercu mojemu, i tych wszystkich, którzy mnie lub in
nym dla miłości Twojej dobrze czynili, i tych którzy siebie i 
wszystkich swoich polecali modlitwom moim, czy żyją j eszcze, 
czy już pomarli. Niech wSzyscy doznają wsparcia łaski Twojej; 
pocieszaj ich w troskach, ochraniaj w niebespieCzeństwach 
ratuj w uciskach, aby wybawieni od wszego złego, w pełnem> 
weselu składali Ci najpokorniejsze, a radosne dzięki.



Ofiaruję Ci także błagalne ofiary i modły, za tych szczegól
niej,* którzy mię kiedykolwiek obrazili, zasmucili, spotwarzyli, 
lub też uczynili mi jaką bądź szkodę lub krzywdę. I za tych 
wszystkich, których kiedykolwiek zasmuciłem, ucisnątem, po
koju pozbawiłem, ćzynem albo słowami zgorszyłem; abyś nam 
wszystkim zarówno odpuścił grzechy nasze, i wzajemne krzyw
dy i obrazy nasze. Wyrwij Panie z serc naszych wszelkie po
dejrzenia, rozjątrzenia, gniewy i swary, i wszystko, cokolwiek 
mogłoby ostudzać i zmniejszać miłość braterską. Zmiłuj się 
Panie, zmiłuj się nad nami żebrzącymi zmiłowania Twojego, a 
nam łaknącym i pragnącym udziel łaski Twojej i spraw, aże
byśmy się stali godni zawsze opływać w Twą łaskę, i ażebyśmy 
doszli do żywota wiecznego. Amen.

Potem, jako spełnienie kondycyi dla dostąpienia odpustu 
zupełnego, zmów na intencyą kościoła świętego, 7 Ojcze nasz, 
7 Zdrowaś Marya, i tyleż razy: Chwała Ojcu i t. d., raz Wierzę 
w Boga Ojca i następujące modlitwy.

MODLITWA.

Y. Panie wysłuchaj i t. d.
K. A wołanie moje i t. d.

O najłaskawszy Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nademną! i 
błogosław całemu kościołowi Twojemu. Nawróć niewiernych 
do poznania wiary świętej, doprowadź odstępców do przyjęcia 
jedności kościoła, oświeć zatwardziałych grzeszników do czy
nienia pokuty, okaż miłosierdzie Twoje wszystkim wiernym ży
jącym i z tego święta zeszłym; a osobliwie tym, za których dziś 
przystąpiłem dó stołu Pańskiego. Utwierdź w nas pokój, pra
wdę, miłość i inne cnoty chrześcijańskie. Daj wszystkim na
rodom wiernym zgodę i jedność. Nawiedź łaską Twą świętą 
wszystkie zgromadzenia zakonne, wszystkie pobożne bractwa, 
wszystkich prześladowanych, niewinnie cierpiących, chorych, 
podróżnych i konających. Poświęć nasze cnoty i dobre uczyn
ki; aby Twoja przenajświętsza wola panując zawsze nad nami, 
uczyniła Ci nas przyjemnemi i upodobanemi. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wi.eków. Amen.



Modlitwa do Najśmętszij Panny Maryi.
O przenajchwalebniejsza Panno Maryo, Matko Pana nasze

go Jezusa Chrystusa, Królowa nieba i ziemi; która tegoż Stwo
rzyciela nieba i ziemi i wszystkiego stworzenia, w Twoich naj
czystszych wnętrznościach godna byłaś nosić, którego ja niego
dny najświętsze ciało i krew dzisiaj przyjąłem, racz się za mną 
grzesznym do tpgoż najłaskawszego Syna Twego przyczynić, aby 
to, co przy używaniu tego niewysłowionego Sakramentu z nie- 
wiadomości lub lenistwa, albo przez nieuszanowanie uczyniłem, 
za Twojem dobrotliwem wstawieniem się i łaskawą przyczyną 
raczył mi miłościwie odpuścić. Amen.

O serce Jezusa przenajświętsze, zmiłuj się nad nami.
O serce Maryi niepokalane, módl się za nami.
O Maryo! o Pani moja! o Matko moja! pomnij, żem Twój. 

Strzeż mnie i broń mnie, jako rzecz i własność Twoją.
Aniele Boży, Stróżu mój, mnie Tobie poruczonego miłosier

dziem Bożem, dziś i zawsze oświecaj, ochraniaj, wspomagaj i 
prowadź.

Święci Patronowie moi, módlcie się za mną, abym łaski Bo
żej nigdy nie utracił, abym przez częste przyjmowanie Najświęt
szego Sakramentu wzrastał w miłość Bożą, i abym w godzinę 
śmierci tym Sakrrmentem pocieszony i ożywiony, poszedł we
soły wyśpiewywać wraz z wami na wieki miłosierdzie Boże. 
Amen.

MODLITWA
przed Panem Jezusem ukrzyżowanym.

Dająca odpust zupetny w dzień Kommunii świętej. (Pius VII dnia 25 Sier
pnia 1820 roku, nadal odpust zupełny tym wszystkim, co poniższą modlitwę 
po Kommunii świętój pobożnie odmówią przed Panem Jezusem ukrzyżo
wanym, i pomodlą się na intencyą Ojca świętego w kośeiele, lub kaplicy pu
blicznej. Odpust ten i za dusze w czyscu będące ofiarować można).

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu! upadam na kolana przed 
obliczem Twojem, a w największej żarliwości ducha, błagam 
Cię i zaklinam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości 
wraził w serce moje, tudzież prawdziwą pokutę za grzechy mo
je, i najszczerszą, a usilną chęć poprawy sercu mojemu na za

230



231

wsze dać raczył. Udaruj mnie tą łaską Twoją, który z najwię- 
kszem wzruszeniem i z największą boleścią duszy mojej Twoje 
pięć ran rozpamiętywam i myślą moją w nich się zatapiam, o 
dobry Jezu! mając to przed oczyma, co już król prorok Dawid 
miał na ustach swoich, gdy mówił o Tobie: przebodli ręce mo
je  i nogi moje, policzyli wTszystkie kości moje.

Z a k o ń c z e n i e .

Teraz puszczasz Panie sługę Twego w pokoju, lecz o Panie i 
Boże mój, nie oddalaj się odemnie; Boże mój, wejrzyj k>*' ra
tunkowi mojemu. Walcz silnie w obronie mojej, i pokonaj 
złośliwe potwory, to jest: łudzące pożądliwości. Bozkaż wia
trom i burzom, powiedz morzu, uspokój się; a wiatrom: nie 
wiejcie; a nastanie wielka cisza. Błogosław i poświęć duszę 
moją błogosławieństwem niebieskiem. Broń i zachowaj duszę 
sługi Twego, w pośród tylu niebespieczeństw skazitelnego ży
wota: a wspierając łaską Twoją, doprowadź drogą pokoju do 
ojczyzny wiecznej światłości. Amen.

do Najświętszego Sakramentu.

W  Imie Ojca f  i Syna f  i Ducha świętego. Amen. 
HYMN.

z łacińskiego: »Pauge lingua«
(Melodyajak: „Pobłogosław lud Twój Panie11).

Sław języku chwalebnego 
Ciała i krwi świętości,
Które na okup całego 
Świata, z wielkiej miłości,
Wydal owoc Panieńskiego 
Płodu, Król wielmożności.

Nam jest dany, nam się zrodził 
Z czystych Panny wnętrzności,
I po świecie siejąc chodził,
Ziarno Boskiej mądrości,
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Gdy mu czas zejścia przychodził,
Cud czyni swój miłości.

Ostatni raz gdy za stołem 
Siedząc z Apostołami,
Wieczerzając z nimi społem,
Zakon wprzód z obrządkami 
Wypełniwszy, wszystkim kołem 
Dał sig swemi rękami.

Słowo co się ciałem stało,
Słowem swem chleb prawdziwy 
Przemienia w swe własne ciało,
W ino w krwi napój żywy;
Choćby się zmysłom nie zdało,
Wierzba bądź niewątpliwy.

Przed tak wielkim Sakramentem,
Upadajmy na twarzy;
Niech ustąpią z testamentem,
Nowym sprawom już starzy,
Wiara będzie suplementem,
Co się zmysłom nie zdarzy.

Ojciec z Synem niech to sprawi,
By mu dzięka zabrzmiała;
Niech duch święty błogosławi,
By się jego moc stała;
Niech nas nasza wiara stawi,
Gdzie jest wieczna cześć, chwała. Amen.

CSĘŚĆ I.

HYMN,
(M elodyajak: „Twoja cześć chw ala“ ).

Kłaniam się Tobie, Boże nieskończony!
Pod przymiotami temi titajony!
Tobie me serce całe się poddaje,
Gdy cię uważa, aż w sobie ustaje.

. Wzrok, smak, dotknienie, w Tobie się omyła,
Sam słuch Twoich słów w wierze mnie posila;
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Wierzę, coś Ty rzeki: To jest ciało moje;
Cóż prawdziwszego nad słowo Twoje?

Proszę mój Jezu! miłosierdzia Twego,
Którego teraz widzę ukrytego!
Niech Cię, czego ja tu jedynie żądam,
W  chwale niebieskiej jawnie więc oglądam.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Potem klęcząc mówić 10 razy:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament;
Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na

koniec raz: Chwała bądź Bogu O jcu;. Synowi i Duchowi świę
temu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen.

ANTYFONA.

O przenajświętsze gody, na których samego Chrystusa pożywamy, 
Jego przenajświęlszą mękę i śmierć rozpamiętywamy,
Obfitością łask Boskich dusze hojnie napełniamy,
Przytem chwały przyszłej zadatek pewny odbieramy.

Y. Udzieliłeś nam Panie chleba niebieskiego,
B. Wszelki smak i słodycz w sobie mającego, t 
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,'
B. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże! któryś nam w tym przedziwnym Sakramencie męki 
Twojej Najświętszą pamiątkę zostawić raczył; c(aj nam tak naj
chwalebniejszego ciała i krwi Twojej czcić tajemnicę, abyśmy 
zawsze odkupienia naszego pożytek w nas czuć mogli; który 
z Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy 
świętej jedyny na wieki wieków. Amen.

Y. Panie wysłuchaj i t. d. B. A wołanie i t. d.
Y. Błogosławmy Panu, B. Bógu chwała!
V. A duszom wiernych zmarłych niech to będzie ku wieczne

mu pokojowi. B. Amen.
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CZĘŚĆ II.

HYMN.

Ran Panie Twoich z Tomaszem nie widzę,
Jednak Cię Bogiem wyznać się nie Wstydzę;
Daj mi się w wierze, w nadziei pomnażać,
A nadewszystko miłość Twą poważać.

Na krzyżuś Bóstwo ukrył, tu, i ciało 
Twe święte taisz, które tam wisiało,
Ja gdy oboje wierząc być wyznawani,
Z pokutnym łotrem pokłon Ci oddawam.

Proszę mój Jezu! miłosierdzia Twego,
Którego teraz widzę ukrytego,
Niech Cię, czego ja  tu jedynie żądam,
W  chwale niebieskiej jawnie więc oglądam.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Potem 10 razy: Niech będzie 
pochwalony, jako wyżej, a na końcu raz: Chwała bądź Bogu i t.d.

ANTYFONA.
O! jak miły jest Twój Duch Panie! który żebyś swą słodkość 

pokazał, dla synów przez chleb najprzyjemniejszy, z nieba zesła
ny, łaknących napełniasz dobrami, niechętnych bógaczów odda
lając próżnych.

Y. Udzieliłeś nam Panie chleba niebieskiego,
B. Wszelki smak i słodycz w sobie mającego,
V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.

Módlmy się.

Boże, któryś nam i t. d. jako wyżej, karta 233.

CSĘŚĆ III.

HYMN.

Święta pamiątko śmierci Pana mego,
Żywy pokarmie człowieka nędznego!
Spraw, by me serce z Tobą samym żyło,
A nadewszystko w Tobie się cieszyło.
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Niech dobry Jezu, szczodry pelikanie!
Mnie się grzesznemu krew Twa łaźnią stanie, 
Której kropelka z grzechu wszelakiego,
Oczyścić może każdego grzesznego.

Proszę mój Jezu! miłosierdzia Twego,
Którego teraz widzę ukrytego,
Niech Cię, czego ja tu jedynie żądam,
W  chwale niebieskiej jawnie więc oglądam.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Potem 10 razy: Niech będzie 
pochwalony i t. d. na końcu raz: Chwała bądź Bogu i t. d. ja
ko wyżej.

ANTYFONA.

Duszo Chrystusowa, najświętsza, poświęć mnie.
Uj. Ciało przenajświętsze, zbaw mnie. 
jl j Krwi przenajdroższa, napój mnie.

Wodo boku Chrystusowego, najczystsza, oczyść mnie.
Krwawy pocie twarzy Chrystusowej, najdzielniejszy, uzdrów 

i k o ś t  m n i e -  .
jjjj,. Matko Chrystusowa, najpobożniejsza, wzmocnij mnie.

O dobry Jezu! strzeż mnie.
W  ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuszczaj ani oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego, broń mnie.
Każ mi się zbliżyć ku Tobie,
A postaw mnie przy sobie,
Abym z Aniołami i z Archaniołami chwalił Cię na wieki.

V. Ten jest chleb, który zstąpił z nieba,
K. Ktoby go pożywał, żyć będzie wiecznie.
Y. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś nam i t. d. jako wyżej karta 233.

31
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U T A W U
do N a jśw iętsze g o  S a k r a m e n t u .

Sl

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,
Synu, Odkupicielu świata 

Boże,
Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże, 
Jezu w Najświętszym Sakra

mencie! Boże prawdziwie 
utajony i Zbawicielu,

Jezu w N. S. ofiarniku na 
ostatniej wieczerzy,iofiaro, 

Jezu w N. S. ofiarujący ka
płanie według porządku 
Melchizedecha,

Jezu w N. S. chleb i wino 
poświęcający na, oiato i 
krew swoją,

Jezu w N. S. ofiaro czysta, 
imieniu Boskiemu ze wszy
stkich innych jedynie wy
brana,

Jezu w N. S. hostyo żywa* 
święta, przyjemna i po
dobająca się Bogu,

Jezu w N. S. błagalnio za 
grzechy nasze, i za grze
chy całego świata,

Jezu w N. S. słowo wcielone 
i mieszkającemiędzynami, 

Jeżu w N. S. wdzięczne 
wspominanie męki ii 
śmierci Twojej,

Jezu w N. S. dziwnych cu
dów Boskich pamiątko,

Jezu w N. S. chlebie żywy, 
któryś z nieba zstąpił1,

Jezu w N. S. chlebie żywota 
i rozumu,

Jezu w N. S. chlebie zyzny 
i królom roskoszny,

Jezu .w N. S. kielichu krwi 
nowego i wiecznego przy
mierza,

Jezu w N. S. kielichu zba
wienny na wzywanie i- 
inienia Boskiego,

Jezu w N. S. kielichu bło
gosławieństwa przez ucze
stnictwo krwi najdroższej, 

Jezu w N. S. zboże wybra
nych, i wino które rodzi 
Panny,

Jezu w N. S. owocem zboża 
i wina rozmnażający wier
nych,

Jezu w N. S. manno ukryta, 
wszelki smak w sobie ma- 
jąca, ,

Jezu w N. S. potrawo aniel
ska, lud Twój karmiąca, 

Jezu w N. S. posiłku prze
ciwko tym, którzy nas 
trapią,

Jezu w N. S. uczto za6tawior 
nego. przez mądrość Bo
ską stołu,

Jezu w N. S. bankieoie‘ dla 
powracających: do Ojca 
niebieskiego synów mar
notrawnych,

Jezu w N. S. dla wszystkich 
spracowanych i obciążo
nych ochłodo,

Jezu w N. S. sytniejsze dusz 
w więzieniu ciała, niż 
Daniela przez Habakuka 
posilenie,

Jezu w N. S. ostatnia wie- 
czerzo wychodzących z E
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giptu świata do niebie
skiej Jerozolimy,

Jezu w N. S. prawdziwy 
z ciała Twego pokarmie, i 
z krwi Twojej napoju, 

Jeżu w N. S. któryś nas za
pewnił, że którzyby Cię 
nie pożywali, nie będą 
mieli w sobie żywota,

Jezu w N. S. któryś powie
dział, że kto Cię godnie 
przyjmuje, żyć będitóe 
wiecznie,

Jezu w N. S. niegodnie Cię 
przyjmującym ciężkiej 
winy i sądu straszn-eg© 
pożywanie,

Jezu w N. S. któryś zalecił, 
aby każdy za nim ‘Cię 
przyjmie, doświadczał 
wprzód samego siebie, 

Jezu w N. S. któfy, abyś 
przyszedł do pfzybytku 
serca mego, me jestem 
godzien,

Jezu w N. S. rzeknij tylko 
słowem, a będzie zbawio
na dusza moja,

Baranku Boży, partając nad 
ziemią, którego zesłania

z -nieba oczekiwali Pa- 
tryarchowie i Prorocy,

B. B. któryś otworzył siędm 
pieczęci tajemnic Wiary 
naszej, na jfej opóWiad&riife 
przez Apostołów,

B. B. w którego krwi obmy
li szaty swoje Męczennicy* 

B. B. dla którego męki ina- 
uki świadectwa, wyznawcy 
zwyciężyli pieki^Itfego 
-smoka,

B. B. za którym po tiiebie 
chodzą, pieśń Ci nową 
śpiewając, Panienki,

B. B. przed którym w oso- 
T>śęcli 24 starców upadają 
na twarze swoje wszyscy 
święci, i śpiewają chwałę 
Aniołowie,

B. B. którego imie napisane 
I jest na czołach wszystkich 
' wiernych Twoich, 
iB. B. któły gładzisz grze

chy świata,
Jezu usłysz nas, Jezu wysłu- 
I chaj nas.
Kyrie elejson, Chryste %1ćj- 

sCń, Kyrie elejsóto.

N

S

t*-
ć

Zakończenie.

O Jezu i Boże mój! przyjmijże to łaskawie, na wyznanie 
najwyższego Twojego nad nami panowania, na odwdzięczenie 
Twojej ku nam dobroci, w nagrodę naszych ku Tobie niewdzię
czności, i na uproszeńie łask od Ciebie, które Ty sam widzisz 
najpotrzebniejsze nam w życiu i przy śmierci. Amen.

V. Ten jest chleb, który zstąpił z nieba,
B. Ktoby go pożywał, żyć będzie wiecznie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,,
B. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
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Módlmy się.

Boże, któryś nam w tym przedziwnym Sakramencie męki 
Twojej, najświętszą pamiątkę zostawić raczył; daj nam tak naj
chwalebniejszego ciała i krwi Twojej czcić tajemnicę, abyśmy 
zawsze odkupienia naszego pożytek w nas czuć mogli; który 
z Ojcem i Duchem śwjętym, żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy 
świętej jedyny na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj i t. d. B. A wołanie i t. d.
Y. Błogosławmy Panu. B. Bogu chwała.
V. A duszom wiernych zmarłych niech to będzie ku wieczne

mu pokojowi. R. Amen.

do Boskiego Serca Jezusowego*

V. Boie ku wspomożeniu memu pospiesz,
R. Panie, ku ratunkowi memu pokwap się.

I. Najpełniejszy miłości Jezu mój! Uważając Twe dokrotli- 
we serce, a widząc, iż ono jest samą dobrocią i słodyczą dla 
grzeszników, czuję w mem sercu otuchę, i zdobywam się na tę 
nadzieję,'iż dobrotliwie od Ciebie przyjętym będę. Ach nieste- 
tyż! ileż to griechów ja popełniłem!... Ale dopiero na wzór 
Piotra i Magdaleny skruszonych, opłakuję je  i obrzydzam sobie, 
przeto jedynie, że są obrazą Twoją o najwyższe dobro!’Tak, tak
o Panie! raczże mi juz wszystkie grzechy moje przebaczyć. 
A od tej chwili niech umieram raczej, o to Cię proszę przez 
Twoje najdobrotliwsze serce, niech pierwej umieram, niż gdy
bym Ciebie miał więcej obrazić, albo przynajmniej niech żyję 
tylko dla tego, abym Cię wzajemnie miłował. Amen.

Tu zmów raz: Ojcze nasz, i pięć razy: Chwała Ojcu i t. d.
Na cześć pięciu ran Pańskich i Jego Boskiego serca, dodając 

na końcu:
Słodkie serce Jezusa! spraw abym coraz więcej zawsze miło

wał Ciebie, a coraz goręcej.
II. Błogosławię, mój Jezu! Twoje najpokorniejsze serce, i 

dziękuję Ci, iz dając mi to serce Twoje na wzór, nietylko mię
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do naśladowania Cię dzielnie pobudzasz, ale też przez Twe 
własne poniżenia, wskazujesz mi i ułatwiasz do tego drogę.
O jak niebaczny i niewdzięczny byłem! Ach! jak inną, drogą 
chodziłem! Daruj mi Panie, już się odtąd wyrzekam pychy i 
chełpliwości, a pokornem sercem w poniżeniu chcę iść za Tobą, 
abym dostąpił pokoju i zbawienia.

Ty mnie umacniaj, a na wieki błogosławić będę Twemu Bo
skiemu sercu.

Baz Ojcze nasz, pięć razy Chwała Ojcu i raz: Słodkie serce 
Jezusa i t. d. jak wyżej.

HI. Dziwuję się, mój Jezu, Twemu najcierpliwszemu sercu, i 
dziękuję Ci za tyle przedziwnych przykładów niezwyciężonej 
cierpliwości nam zostawionych. Żal mi, iż one bez użytku wy
rzucają mi na oczy moją nieprzyzwoitą pieściwość, nie mogącą 
wytrzymać maluczkiej przykrości. Ach najmilszy Jezu! wiej 
w serce moje gorącą, i stałą miłość ucisków, krzyżów, umar
twienia, pokuty; abym idąc za Tobą na Kalwaryą, doszedł po
społu z Tobą do chwały i wesela w raju.

li- Baz Ojcze nasz, pięć razy Chwała Ojcu i raz: Słodkie serce
111 Jezusa i t. d. jako wyżej.

IV. W  obliczu Twego najłagodniejszego serca, o najmilszy 
itfr Jezu! wzdrygam się patrzyć na moje serce tak różne od Twoje- 
m go. Ach! nazbyt Panie, na sam cień tylko, na jedno skinienie, 
it, na jedno stówko mnie przeciwne, wpadam w niespokojność i
lii narzekania! Lecz odpuść, proszę, mojej porywczości, a daj ła- 
r£ skę .napotem w każdej przeciwności naśladować Tę nieodmien
ni ną Twoją łagodność, a tym sposobem cieszyć się wiecznym, świę
ty- tym pokojem.
[jt Baz Ojcze nasz, pięć razy Chwała Ojcu i raz: Słodkie serce

Jezusa i t. d. jako wyżej.
Y. Niechże wyśpiewują chwałę i uwielbienie o Jezu! temu 

|  najmężniejszemu Twojemu sercu, które pokonało śmierć samą 
i  piekło. Słusznie to serce wszelkiej chwały jest godne. Ale 
ja w tem właśnie, Panie, więcej niż kiedy zawstydzony zostawam, 
gdy widzę moje serce tak małe i nikczemne, że się boi lada 
przymówki i przygryzku, lada najmniejszego, a częstokroć fał- 

, szywego nawet postrachu. Lecz odtąd już tak nie będzie. Od
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Ciebie Panie żebrzę na to tak odważnego męztwa, abym Walcząc 
i zwyciężając na ziemi, wesoły potem z Tobą tryumfował 
w niebie.

Raz Ojcze nasz, pięć razy Chwała Ojcu, i raz: Słodkie serce 
Jezusa i t. d. jako wyżej.

»Zatem obróć się do Maryi, Jej się oddaj, a ufając w Jej ma- 
cierzyńskiem sercu, módl się mówiąc:«

Przez wszystkie zasługi Twego najsłodszego serca, proszę Cię
o przenajdostojniejsza nad wszystkie stworzenia Matko Boga 
mojego, i Matko moja MaryoJ Uproś mi prawdziwe i stateczne 
nabożeństwo ku Najświętszemu sercu Jezusa Syna Twego; abym 
tak w Twem sercu myślą i wszystkiemi memi żądzami zamknio- 
ny, dopełnił wszystkich obowiązków moich, a z ochotą i wese
lem serdecznem zawsze, szczególniej zaś w' tym dniu dzisiejszym, 
Jezusowi mojemu służył. Amen.

U T A M A
do Serca Jezusowego*

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, ^
Synu Odkupicielu świata 

Boże, B
Puchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże, 
Serce Jezusa, Syna Boga ży- c 

wego, =~
S. J. Syna Maryi Panny, w 
S. J. od Ducha świętego u- ►— 

kształcone, «-d
S. J. mieszkanie Trójcy 

Przenajświętszej,
S. J. w którego mocy są p 

wszystkie ludzkie serca,
S. J. nad wszystkie serca do- p 

skonalsze, g,
-S. J. tu od pierwszej chwi- M 

li życia boleściami za nas 
napełnione,

S. J. na górze oliwnej bo- 
jaźnią i smutkiem udrę
czone,

S. J. zelżywoścraYni nasycone, 
S. J. za niewdzięcznych lû - 

dzi włócznią przebite,
S. J. do ostatniej kropli krwi 

wycieńczone,
S. J. z nami w Najświętszym 

Sakramencie przebywają
ce,

S. J. od niewiernych i złych 
chrześcian w Najświęt
szym Sakramencie znie
ważona,

S. J. najpewniejsza nasza u* 
cieczko,

S. J. wzmacniające słabe na
sze serca,

S. J. najmocniejsza w poku
sach obrono,

IS. J. największa w utrapie- 
niach pociecho,
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S. J. najmilsze dusz pobo
żnych mieszkanie,

S. J. zapalające oziębłe na
sze serca,

S. J. uzdrowienie chorych,
S. J. najpokorniejsze,
S. J. najmiłosierniejsze,
S. J. najcichsze,
S. J. najczystsze,
S. J. najniewinniejsze,
S. J. na nieprzyjacioły naj

łaskawsze,
S. J. najcierpliwsze,
S. J:. miłością Boga i ludzi 

pałające,
S( J<. skarbie łask nieprze

brany,
S. .1. hojne wzywającym 

Ciebie,
S;. J. żywocie i zmartwych

wstanie nasze,
S-. J, pokoju i przebłaganie 

nasze,
S. J. ofiaro żywa, święta i 

Bogu się nad wszystkie 
ofiary podobająca,

S. J. zbawienie nasze,
Módlmy się.

O Najświętszy Panie Jezu Chryste, któryś na pociągnienie 
serc naszych do Twojej miłości Najświętszej, serce Twoje dla nas 
na krzyżu otworzyć dopuścił, i toż serce w Przenajświętszym 
Sakramencie na pokarm i pociechę nam darować raczył; wysłu
chaj modlitwy Ciebie wzywająoycb, a miłościwie spraw, ażeby 
wszyscy czciciele serca Twojego, codzień większą ku Tobie mi
łością pałali, i te w uczynkach i dobrych przykładach bliźnim 
danych, okazując, ich też serca do siebie pociągnęli i z niemi 
dobroć Twoją na wieki wysławiać zasłużyli. Który żyjesz i 
królujesz i t. d.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże! który najświętszej Panny Ma

ryi serce, świetni cą Bóstwa, tronem cnót wszystkich, świąto

Przez Twoje żale i boleści nad 
grzechami naszemi, Daj ser
com naszym prawdziwą skru
chę.

Przez Twoje smutki i tęsknoty!' 
Wybaw nas od smutku wie
cznego,

Przez śmierć Twoją na krzyżu 
podjętą, Wybaw nas od 
śmierci, grzechu i potępienia, 

Przez niezmierną miłość Twą 
ku nnro, Spraw abyśmy Cię 
koęhali teraz i na wieki. 

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz;

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzise 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mary a. 
V. Panie racz wysłuchać mo

dlitwy nasze^
B. A wołanie nasze i t. d.
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bliwości skarbem mieć chciał; daj nam, prosimy, tegoż najświęt
szego serca zasługami i modlitwą, Jego wyobrażenie w sercu na- 
szem ustawicznie nosić; abyśmy za naśladowaniem jego, coc się 
podoba czyniąc, według serca Twojego, na wieki znalezieni być 
zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą 
i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki Wieków. Amen.-

MODLITWA
ną uproszenie sobie zachowania czystości przez zasługi

i  dobroć serca Najświętszej Maryi Panny.
Matko miłosierdzia! w imie Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, 

przez dobroć serca Twojego, Ciebie pokornie proszę, pokaż mi 
się być Matką we wszystkich potrzebach moich tak dusznych, 
jako i cielesnych. Matko Boska pamiętaj na mnie, a uproś mi 
przez zasługi serca Twego, odpuszczenie grzechów moich, łaskę 
skuteczną do zwyciężenia pożądliwości cielesnych i złych myśli 
obrzydzenie; uproś naśladowanie cnót świętych serca Twojego 
najświętszego, osobliwie czyste i Bogu się podobające życie, 
do ostatniego końca trwanie stateczne w łasce Boskiej, i śmierć 
szczęśliwą. O Najświętsza Maryo Panno! bądź łaskawa na 
mnie w życiu i przy śmierci, abym kochał i chwalił serce Two
je docześnie w czystości, a potem na wieki w niebie. Amen.

Przez Twoje święte i niepokalane poczęcie, o Najświętsza 
Maryo Panno! oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.

MODLITWA.
do Najświętszego Serca Maryi.

O serce Maryi, Matki Boga i Matki naszej, serce najmiło- 
ściwsze, przedmiocie upodobania, czci najgodniejszej Trójcy, i 
godne wszelkiego uszanowania i miłości aniołów i ludzi; serce 
najpodobniejsze Jezusowemu, którego jesteś najdoskonalszym 
obrazem; serce pełne dobroci i wielce litujące się nad naśzemi 
nędzami: racz roztopić lodowatosc serc naszych i spraw, ażeby 
się zupełnie ^wróciły do Boskiego Zbawiciela. Wlej w nie mi
łość cnót Twoich, zapal je  tym ogniem błogosławionym, któ
rym ustawicznie pałasz. Zamknij w sobie Kościół święty i
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strzeż go, bądź jego zawsze słodką ucieczką i jego niezdobytą 
twierdzą naprzeciw wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. 
Bądź naszą drogą, którąbyśmy doszli do Jezusa, i kanałem, 
przez którybyśmy odbierali wszelkie łaski potrzebne do zbawie
nia naszego. Bądź naszem wspomożeniem w potrzebach, naszą 
pociechą w przykrościach, naszym posiłkiem w pokusach, naszą 
ucieczką w prześladowaniach, naszą pomocą we wszystkich 
niebespieczeństwacb, a szczególniej w ostatnich potyczkach ży
cia naszego, gdy śmierć nastąpi, kiedy wszystko piekło sprzy
sięgnie się przeciwko nam, żeby dusze nasze jako zdobycz swoją 
pochłonęło w owej okropnej i strasznej chwili, od któ
rej wieczność nasza zawisła. Ach! wtenczas o Panno najlito
ściwsza! uczyń to dla nas, żebyśmy doznali słodyczy serca Two
jego macierzyńskiego, i dzielność Twojej powagi u Syna Two
jego Jezusa niech nam otworzy źródło miłosierdzia i bespieczną 
ucieczkę, a tak mogli się dostać do nieba i tam Go z Tobą - bło
gosławić po wszystkie wieki. Amen.

Niech będzie poznane, chwalone, błogosławione, kochane, 
uczczone i uwielbione zawsze i we wszystkiem serce Jezusa i 
najczystsze serce Maryi. Amen.

Powyższa modlitwa połączona z odpustem  z nadania Piusa VII dnia 1 
Lutego 1816 roku.
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NABOŻEŃSTWO
DLA BRACI I SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SKAPLERZNEJ.

OFFICJUM MNIEJSZE

do Najświetszćj Maryi Panny według Brewiarza Zakonu 
Karmelitów, które odmawiać winni Bracia i Siostry 

Skaplerza Świętego.

J u tr z n ią *

V. Zdrowaś Marya, łaski peł- d z y  niewiastami, i błogoslawion 
na, Pan z Tobą. owoc żywota Twojego.

B. Błogosławionaś Ty mię-
32
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To pozdrowienie- mawiają na 
początku wszystkich godzin do 
Najświetszij Panny Maryi.

V. tan ie  otworzysz wargi 
moje.

B. A usta moje opowiadać 
będą chwalę Twoją.

Y. Boże pośpiesz się ku wspo
możeniu memu.

B. Panie pokwap się ku ra
tunkowi memu.

Y. Chwata Ojcu i Synowi i 
Duchowi świętemu.

R. Jak była na początku, te
raz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen. Alleluja.

Tak mawiają Alleluja do wszy
stkich godzin od nieszporu wiel
kiej soboty, aż do komplety soboty 
przed niedziela starego zapustu, 
bo od tego czasu aż do nicśzpor 
wielkiej soboty mówią zamiast Al
leluja: Chwata Tobie Panie, Kró
lu wiecznej chwały.

Inwitatorium.

Zdrowaś Marya, łaski pełna: 
Pan z Tobą.

I powtarzaj: (jak wyżej)
' Czasu melkanocnego przyda- 

wają na końcu Alleluja: także i 
na końcu anty fon, wierszyków i 
responsoryi.

PSALM 94.

V. Pójdźcie, radujmy się Pa
nu: śpiewajmy Bogu zbawicielo
wi naszemu: Uprzedźmy oblicze 
jego z wyznawaniem: a psalma
mi śpiewajmy mu:

R. Zdrowaś Marya, łaski peł
na, Pan z Tobą.

V. Albowiem Bóg wielki Pan:

i Król wielki nadewszemi Bogi, 
albowiem nie odrzuci Pan ludu 
swego: Bo w ręce jego są wszy
stkie kraje ziemi: i gór wysoko
ści jego są.

B. Pan z Tobą.
V. Bo jego jest morze: a on je 

uczynił: i ląd utworzyły ręce 
jego. Pójdźcie, pokłońmy się,
i upadajmy, i płaczmy przed 
Panem który nas stworzył: Al
bowiem on jest Panem Bogiem 
naszym. A my ludem ręki jego,
i owcami pastwiska jego.

B. Zdrowaś Marya, łaski peł
na, Pan z Tobą.

V. Dziś, jęźligłosjegousłyszy
cie: nie zatwardzajcież serc wa
szych: Jako w drażnieniu wedle 
dnia kuszenia na puszczy: k^- 
dy mnie kusili ojcowie' wasi, 
doświadczali mnie i ujrzeli u- 
czynki moje.

B. Pan z Tobą.
V. Czterdzieści lat gniewałem 

się na ten naród: i rzekłem, za
wsze ci błądzą sercem. A ci 
nie poznali dróg moich: jakom 
przysiągł w gniewie moim, jeźli 
wnijdą do pokoju mego.

R. Zdrowaś Marya, łaski peł
na, Pan z Tobą.

Y. Chwała Ojcu i t. d.
R. Pan z Tobą.
Y. Zdrowaś Marya, łaski peł

na, Pan z Tobą.

HYMN.

Którego świat, ziemia, morze, 
Godnie wychwalić nie może, 
Wszego stworzenia Dziedzica 
Nosiła czysta Dziewica.

Tego, komu księżyc, gwiazdy, 
Słońce służy, żywot każdy;
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Pełne niebieskiej miłości,
Noszą panieńskie wnętrzności.

O Matko błogosławiona,
Jakoś jest bardzo wsławiona! 
Który świat w ręku ukrywa,
W żywocie Twym odpoczywa.

Od Aniotaś pozdrowiona, 
Duchem świętym napełniona: 
Prze* Ciebiesmy oglądali, 
Kogośmy dawno żądali.

Chwata bądź Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu,
I Ojcu Jego wiecznemu,
Także Duchowi świętemu. Am.

Te trzy psalmy niżej położone 
móm się w niedzielę, poniedzia
łek i czwartek.

I postanowiłeś go nad dzieła
mi rąk Twoich.

Podałeś wszystko pod nogi je
go,. owcę i woły wszystkie: 
nadto zwierzęta polne.

Ptastwo niebieskie, i ryby 
morskie, które się przechodzą 
po ścieszkach morskich.

Panie, Panie nasz, jakoż dzi
wne jest imię twoje po wszy
stkiej ziemi.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 18

Niebiosa rozpowiadają chwa
łę Bożą, a dzieła rąk Jego o- 
znajmuje utwierdzenie.

Dzień dniowi opowiada sło
wo: a noc nocy okazuje.znajo- 
iność.

Nie masz języków ani mów, 
któreby nie słyszały głosów ich.

Na wszystkę ziemię wyszedł 
głos ich: i na kończyny okręgu 
ziemi słowa ich.'

W słońcu postawił .przybytek 
swój: a ono jako oblubieniec 
wychodzący z łożnicy swojej.

Bozweselił się jako olbrzym 
na bieżenie w drogę, od kraju 
nieba wyjście jego.

A nawrót jego aż na kraj je
go: a niemasz ktoby się mógł 
zakryć od gorącości jego.

Zakon Pański niepokalany 
nawracający dusze: świadectwo 
Pańskie wierne, dające mą
drość malutkim.

Sprawiedliwości Pańskie pra- 
miętasż? albo syn człowieczy|we, uweselające serca: przy- 
iż go nawiedzasz? kazanie pańskie jasne, oświeca-

Uczyniłeś go mało co mniej- jące oczy. 
szym od Aniołów, chwałą i Bojaźń Pańska święta, trwają- 
czcią ukoronowałeś go: |ca na wieki wieków: sądy Pań-

Antyfona.

Błogosławionaś Ty.

PSALM 8 .

Panie, Panie nasz, jakoż dzi
wne jest imię Twoje po wszy
stkiej ziemi.

Albowiem wyniosła się wiel
kość Twoja nad niebiosa.

Z ust niemowlątek i ssących, 
uczyniłeś doskonalą chwałę dla 
nieprzyjaciół twoich, abyś ze- 
psował nieprzyjaciela i mści
ciela.

Albowiem oglądam niebiosa 
twoje, dzieła palców Twoich: 
księżyc i gwiazdy któreś ty fun
dował.

Cóż jest człowiek iż nań pa-
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skie prawdziwe, usprawiedli
wione same w sobie.

Pożądliwsze nad złoto i nad 
mnogie kamienie drogie: i słod
sze nad miód i plastr miodowy.

Albowiem sługa twój strzeze 
ich, w przestrzeganiu ich od
płata wielka.

Występki któż rozumie? od 
skrytych moich oczyść mnie: i 
od cudzych sfolguj słudze Twe
mu.

Jeźli nademną panować nie 
będą, tedy niepokalanym będę:
i będę oczyszczon od grzechu 
największego.

1 będą się podobać wymowy 
ust moich: i rozmyślanie serca 
mego przed oblicznością Twoją 
zawsze.

Panie wspomożycielu mój, i 
odkupicielu mój.

ćhwała Ojcu i t. d.

PSALM 23.

Pańska jest ziemia, i napeł
nienie jej: okrąg ziemi, i wszy
scy, którzy mieszkają na nim.

Bo go On nad morzamiugrun- 
tował:i nad rzekami nagotował 
g°- ,

Któż wstąpi na górę Pańską, 
albo kto będzie stał na świętem 
miejscu jego?

Niewinnych rąk a czystego 
serca który nie wziął na mar
ność duszę swojej, ani przysię
gał na zdradzie "bliźniemu swe
mu.

Ten weźmie błogosławieństwo 
od Pana: i miłosierdzie od 
Boga zbawiciela sWego.

Ten jest naród szukających

go, szukających oblicza Boga 
Jakóbowego.

Podnieście książęta bramy 
wasze, i podnoście się bramy 
wieczne: i wnijdzie Król chwa
ły.

Któryż to jest Król chwały? 
Pan mocny i możny: Pan mo
żny w walce. _ *

Podnieścież książęta bramy 
wasze, i podnoście się bramy 
wieczne: i wnijdzie król chwa- 
ły.

Któryż to jest Król chwały? 
Pan zastępów tenci jest Król 
chwały.

Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Błogosław i onaś Ty między 
niewiastami i błogosławion o- 
woe ży,wota Twojego

V. Święta Boza Bodzicielko, 
Panno zawsze Marya.

B. Przyczyń się za' nami do 
Pana Boga naszego,

Ojcze nasz i t  d.

Lekcye jak niżej na karcie 250.

Te trzy psalmy niżśj położone 
mówią się we wtorek i piątek. 

Antyfona.

Z ślicznością Twoją.

PSALM 44.

Wydało serce moje słowo do
bre, opowiadam ja czyny moje 
Królowi.
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Wszystka chwała tćj córki 
Królewskiej wewnątrz, w sza
tach jłotych, ubrana rozmaito
ściami.

Przywiodą Królowi panny za 
nią: przyniosą do ciebie bli
skie jej.

Przyniosą je  z weselem, i 
z radością: przywiodą je  do 
Kościoła Królewskiego.

Miasto ojców twoich narodzi- 
łoć się synów: postanowisz je  
książęty nadewszystką ziemią.

Będą wspominać imię twoje: 
na wszystkie rodzaje i rodzaje.

Dla tego narodowie będąć 
wyznawać wiecznie, i na wieki 
wieków.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 45.
Umiłowałeś" sprawiedliwość, 

a nienawidziałes nieprawości, Bóg naszą ucieczką i mocą: 
przeto cię pomazał Bóg twój pomocnikiem w uciskach które 
olejkiem wesela nad uczestni- nalazły nas bardzo, 
ki twoje. Przetoż się bać nie będziem

Mirrha i Stakta i Kassia z szatjgdy się poruszy ziemia:, i prze
niosą się góry w serce morza.

Język mój pióro pisarza pręd
ko piszącego.

Piękniejszy urodą nad syny 
człowiecze, rozlała się wdzię
czność po wargach twoich, dla 
tego cię błogosławił Bóg ńa 
wieki.

Przypasz miecz twój na bio- 
drę twoją, najmocniejszy.

2  ślicznością twoją i z pię
knością twoją naciągnij, for
tunnie postępuj i króluj.

Dla prawdy i cichości i spra 
wiedliwości, i poprowadzi cię 
dziwnie prawica twoja.

Strzały twoje ostre (narody 
pod cię upadną) w serca nie
przyjaciół królewskich.

Stolica twoja Boże na wieki 
wieków, łaska prawości, łaska 
królestwa twego.

twoich, z domów słoniowych, 
z których ci roskosz uczyniły 
córki Królewskie w poczciwości 
twojej.

Stanęła Królowa po prawicy 
twojej w ubiorze złotym: obto
czona rozmaitością.

Słuchaj córko a patrz, i na
k ło ń  ucha twego: a zapomnij 
narodu twego, i domu ojca twe
go. ,

I będzie pożądał Król śli-

Szumiały, i zamąciły się wo
dy ich, zatrzęsły się góry przed 
siłą jego.

Bystrość rzeki rozwesela 
miasto Boże: poświęcił przy
bytek swój najwyższy.

Bóg w pośrodku jego, nie bę
dzie poruszony: ratuje go Bóg 
rano na świtaniu.

Potrwożyli się narodowie, i 
nachyliły się Królestwa: dałe

czności twoj*ej, albowiem onjgłos swój, poruszyła się ziemia, 
jest Pan Bóg twój, i będą się Pan zastępów z nami: Bóg Ja- 
mu kłaniać. Ikóbów obrońcą naszym.

J córki Tyru z upominkami 
obliczu twemu będą się modlić 
wszyscy bogaci z ludzi.

Pójdźcie a oglądajcie sprawy 
Pańskie, jakie uczynił cuaa na 
ziemi.
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Odjąwszy wojny aż do krajów 
ziemie.

Skruszy łuk, izdruzgocze orę- 
że: i (arcze ogniem popali.

Uspokójcie się a obaczcie, że- 
ciem ja jest Bóg: będę podwyż- 
szon między narody, i będępod- 
wyższon na ziemi.

Pan zastępów z nami: Bóg 
Jakóbów obrońcą naszym.

Chwata Ojcu i t. d.

PSALM 86.

Fundamenta jego na górach 
świętych.

Mifuje Pan bramy Syon nade- 
wszystkie przybytki Jakóba.

Sławne rzeczy powiedziano o 
tobie, miasto Boże.

Wspomnę na Bahab, i na Ba
bilon, którzy mnie znają.

Oto cudzoziemcy i Tyr, i lud 
murzyński, ci tam byli.

Iżali Syonowi mówić nie bę
dą, człowiek i człowiek naro
dził się w nim, a sam je najwyż
szy ugruntował.

Pan wypowie, w pismach na
rodów i książąt, tych którzy 
w nim byli.

Jako weselących się wszy
stkich mieszkanie jest w Tobie.

Chwała Ojcu i t. d.

Anty/ona.

Z ślicznością twoją i z pię
knością twoją naciągnij, for
tunnie postępuj i króluj.

V. Po porodzeniu Twojem 
Panno^nienaruszonąś została.

B. Święta Boża Rodzicielko 
módl się za nami.

Ojcze nasz i t. d.

Lekcye jak niżej karta 250.
*• *

Te trzy psalmy niżśj położo
ne mówią się we środę i w so
botę.

Antyfona.

Wesel się Maryo.

PSALM 95.

Śpiewajcie Panu pieśń no
wą, śpiewajcie Panu wszystka 
ziemio.

Śpiewajcie Panu, a bło
gosławcie imieniowi jego, opo
wiadajcie odednia do dnia zba
wienie jego.

Opowiadajcie między narody 
chwałę jego, między wszystkie- 
mi ludźmi dziwy jego.

Iż wielki Pan, i bardzo chwa
lebny: straszliwy jest nade- 
wszystkie Bogi.

Albowiem wszyscy Bogowie 
pogańscy czarci: ale Pan nie
biosa uczynił.

Wyznawanie i piękność przed 
oblicznością jego: świętość i 
wiclmożność w świątobliwości
jego- . . , , .

Przynoście Panu pokolenia 
pogańskie: przynoście Panu 
chwałę, imieniowi jego.

Bierzcie ofiary, a wchodźcie 
do sieni jego: kłaniajcie się Pa
nu w sieni świętej jego.

Niech się wzruszy od obli- 
czności jego wszystka ziemia: 
powiadajcie między narody iż 
Pan królował.

Albowiem naprawił okrąg



ziemie, który' się nie poruszy: 
będzie ludzi sądził w sprawie
dliwości.

Niech się weselą niebiosa, a 
niech się raduje ziemia, niech 
się wzruszy morze, i pełność je
go, rozradują się pola, i wszy
stko co jest na nich.

Tedy skakać będą wszystkie 
drzewa 'leśne przed Panem, że 
przyszedł: bo przyszedł sądzić 
ziemię.

Będzie sądził świat w spra
wiedliwości, a narody według 

. prawdy swojej.
Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 96.

_ Pan króluje niech się raduje 
ziemia, niecn się weselą wyspy 
mnogie.

Obłok i mgła około niego, 
sprawiedliwość i sąd naprawie
nie stolice jego.

Ogień przed nim uprzedzi, i 
zapali w około nieprzyjacioły 
jego. |

Oświeciły błyskawice jego o- 
krąg ziemie, ujrzała, i zadrza- 
ła  ziemia.

Góry się jako wosk rozpłynę
ły, przed obliczem Pańskiem, 
przed obliczem Pana wszystka 
ziemia.

, Oznajmiły niebiosa sprawie
dliwość jego, i oglądali wszyscy 
ludzie chwałę jego.

Niech będą zawstydzeni wszy
scy, którzy służą rycinom,” i 
którzy się chlubią w fiałwanach 
swoich.

Kłaniajcie się mu wszyscy A- 
niołowie jego, usłyszał,i uwe- 
selił się Syon.

I rozradowały się córki Judz
kie, dla sądów twoich Panie.

Albowiem tyś Pan najwyższy 
nadewszystką ziemią, bardzoś 
.wywyższony nadewszystkie Bo-
8*- -vKtórzy miłujecie Pana, miej
cież złość w nienawiści, strzeze 
Pan dusz świętych swoich, wyr
wie je z ręki grzesznika.

Światłość weszła sprawiedli
wemu, a wesele ludziom prawe
go serca.

Weselcie się sprawiedliwi 
w Panu, a wysławiajcie pamiąt
kę świątobliwości jego.

Chwała Ojcu 1 1 . d.

PSALM 97.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
bo uczynił dziwy.

Zbawiła sobie prawica jego, i 
ramię święte jego.

Objawił Pan zbawienie swoje, 
przed oczyma poganów oznaj
mił sprawiedliwość swoj^.

Wspomniał na miłosierdzie 
swoje, i na prawdę swą domowi 
Izrael.

Oglądały wszystkie kraje zie
mi zbawienie Boga naszego.

W ykrzykajcie Panu wszystka 
ziemio, śpiewajcie a weselcie 
się, i grajcie.

Grajcie Panu na cytrze, na 
cytrze i z głosem Psalmu, na 
puzanach i na kornetach gło
śnych.

Wykrzykajcie przed obliczno- 
ścią '  Króla Pana, niech się 
wzruszy morze, i pełność jego, 
okrąg ziemie, i mieszkający na 
nim.

Rzeki będą klaskać rękoma,,
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góry spotem będą się weselić 
przed oblicznóścią Pańską: bo 
przyszedł sądzić ziemię.

Będzie sądził świat w spra
wiedliwości, narody w prawo 
ści.

Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Wesel się. Maryo Panno, 
wszystkie herezyc samaś wytra
ciła po wszystkim świecie.

Y. Slicznąś się stała i wdzię
czną.

R- W roskoszach Twoich 
święta Boża Rodzicielko.

Ojcze nasz i t. d.
V. 1 nie* wodż nas na poku

szenie.
B. Ale nas zbaw odezłego.
V. Każ Panie błogosławić.
Błogosł. Błogosławiona Pan

na nad Pannami, niech się przy
czyni do Pana za nami.

Besp. Święte i niepokalane 
panieństwo Maryi, nie wiem 
jak godnie uczcić cię zdołam. 
Bo którego niebiosa ogarnąć 
nie mogły, Tyś w swojem łonie 
nosić zasłużyła.

V. Błogosławionaś Ty mię
dzy niewiastami, i błogosła- 
wion owoc żywota Twojego. 
Bo którego niebiosa ogarnąć 
n i e  mogły, Tyś w swojem łonie 
nosić zasłużyła. g .

V. Każ Panie błogosławić.
Blogosł. Maryo z Synem swo

im, racz błogosławić nam słu
gom Twoim.

LEKCYA II.

LEKCYA U

Cant 3 et 4  c.

Któraż to jest, która wstępu 
je  przez puszczą jako promień 
dymu z wonnych rzeczy mirrhy
i kadzidła i każdego prochu a- 
ptekarskiego.

Wszystka jesteś piękna przy
jaciółko moja, a nie masz w to
bie zmazy.

Ogród zamkniony siostra mo
ja oblubienica, ogród zamknio
ny, zdrój zapieczętowany.

A Ty zaś Panie zmiłuj się nad 
nami. B. Bogu chwała.

Eccl. M  w. 22.

Ja jako terebint rozciągnąłem 
gałęzie moje, a gałęzie moje 
czci i łaski. Ja jako winne 
drzewo wypuściłem wdzięczną 
wonność, a kwiatki moje owo
cem czci i uczciwości. Ja mat
ka pięknej miłości i bogobojno- 
ści, i uznania i nadzieje świętej. 
We mnie wszelka łaska drogi i 
prawdy, we mnie wszystka na
dzieja żywota i cnoty.

A Ty zaś Panie zmiłuj się nad 
nami. B. Bogu chwała.

Besp. Błogosławionaś jest 
Panno Marya, któraś nosiła. 
Pana Stworzyciela świata. Po
rodziłaś tego, który Cię stwo
rzył, i zostałaś Panną na wieki.

V. Zdrowąś Marya, łaski peł
na: Pan z Tobą. Porodziłaś te
go, który Cię stworzył, i zosta
łaś Panną na wieki.

Każ Panie, błogosławić.
Blogosł. Święta Boża Rodzi-
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cielka, niech nam będzie wspo
możyciel ka.

R. Amen.

LEKCYA III. 
w. 26.

Przjydźcie do mnie wszyscy 
którzy mnie pragniecie, na-

i’edźcie się owoców moich: Al- 
iowiem duch mój słodszy nad 

miód, a dziedzictwo moje nad 
miód i piastr miodu: Pamiątka 
moja na rodzaje wieków. Kto 
mnie słucha nie będzie zawsty- 
dzon: a którzy przezemnie spra
wują, nie zgrzeszą. Którzy 
mnie objaśniają: będą mieć ży
wot wieczny:

A Ty zaś Panie zmiłuj się nad 
nami.

B. Bogu chwała.
Respon. Szczęśliwaś jest świę

ta Panno Maryo, i wszelkiej 
chwaty najgodniejsza; bo z Cie
bie wyszło słońce sprawiedliwo
ści, Bóg nasz Jezus Chrystus.

V. Módl się za ludem, proś 
za duchowieństwem, przyczyń 
się za nabożną płcią niewieścią, 
niech poczują wszyscy Twoje czenników, wystawia, 
wspomożenie, którzykołwiekl Ciebie po wszystkim świecie: 
obchodzą pamiątkę Twoją świę-|święty kościót wyznawa. 
tą. Bo z Ciebie wyszło słońce ■  
sprawiedliwości, Bóg nasz Je
zus Chrystus.

V. Cnwała Ojcu i Synowi 
Duchowi świętemu. Bo z Cie
bie wyszło słońce sprawiedliwo 
ści, Bóg nasz Jezus Chrystus.

aż do starego zapustu i od niedzie
li wielkanocni] aż do Adwentu. 
Ale w Adwent i od starego zapu
stu aż do Wielkiij nocy, nie mó
wią, tylko iv święta! Najświętszej 
Maryi Panny.

HYMN
Sw. Ambrożego i Augustyna.

(Te deum laudamus).

Ciebie Boże chwalimy, Ciebie 
Panie wyznawamy.

Tobie Ojcu wiecznemu: wszy
stka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie: To
bie niebiosa i wszystkie mocar
stwa.

Tobie Cherubinowie i Scrafi- 
nowie: nieprzestannym głosem 
śpiewają:

Święty, święty, święty, Pan 
Bóg zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia: 
Majestatu chwały Twojej.

Ciebie przesławny chór Apo
stolski,

Ciebie chwalebny poczet Pro
rocki,

Ciebie świetne wojsko Mę-

Hyrnn: „Te Deum laudamus'
mówią od Narodzenia Pańskiego\na.szego: nie

0 |ca, niezmiernego Majestatu, 
i Chwalebnego też i prawdzi
wego: a jedynego Syna Twego.

1 Ducha świętego pocieszy
ciela.

Tyś jest król chwały, o Panie 
Chryste.

Tyś jest Syn Boga Ojca wie
kuisty.

Ty mając przyjąć człowie
czeństwo nasze, dla wybawienia

brzydziłeś 
33

Się
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w Panieńskiem żywocie mie
szkaniem.

Ty skruszywszy żądło śmier
ci: otworzyłeś wierzącym króle
stwo niebieskie.

Ty na prawicy Bożej siedzisz, 
w cnwale Ojca Twojego.

Zkąd wierzymy, ze nas przyj
dziesz sądzić.

Przetoż Cię prosimy, racz 
wspomódz sługi Twoje których 
najdroższą krwią odkupiłeś.

A racz nas z Twymi świętymi, 
chwały wiecznej obdarzeniem 
opatrzyć.

Zbawże lud Twój Panie: i 
błogosław dziedzictwu Twemu.

A rządź je, i podwyższaj je  aż 
na Wieki.

Na każdy dzień błogosławi
my Tobie. ■

I chwalimy imie Twoje na 
czas wieczny, i na wieki wie
ków.

Baczże tego dnia Panie, grze
chu nas każdego uchować.

Zmiłuj się nad nami Panie: 
zmiłuj się nad nami.

Niechaj będzie miłosierdzie 
Twoje Paaie nad nami, gdyż 
w Tobie nadzieję pokładamy.

W  Tobiem Panie nadzieję 
położył; niechże nie będę po- 
hańbion na wieki.

V. Módl się za nami święta 
Boża Bodzicielko,

B. Abyśmy się stali godnymi 
obietnic Pana Chrystusowych.

Następujące lekcye mawiają 
w Adwent i ‘w święto Zwiastowa
nia Najświętszej Maryi Panny.

Ojcze nasz i t. d.
,Y._ I niewodź nas na poku

szenie.

B. Ale nas zbaw odezlego.
V. Każ Panie błogosławić. 
Błogosł. Błogosławiona Pan

na nad Pannami, niech się przy
czyni do Pana za nami.

B. Amen.

LEKCYA I.

Lucae Jv . 36.

Posłań jest Anioł Gabryel od 
Boga do miasta Galilejskiego, 
któremu imię Nazareth, do Pan
ny poślubionej mężowi, które
mu imię było Józef, z domu Da
widowego: a imię Panny Marya.
I wszedłszy Anioł do niej, rzekł: 
Bądź pozdrowiona łaski pełna, 
Pan z Tobą, blogosławionaś ty 
między niewiastami.

A Ty zaś Panie zmiłuj się nad 
nami.

B. Bogu chwała.
Resp. Posłań jest Anioł Ga- 

bryel do Maryi Panny, Józefo
wi poślubionej, zwiastując jej 
słowo; i ulękła się Panna świa
tłości. Nie bój się Maryo, zna
lazłaś łaskę u Pana. Oto po
czniesz i porodzisz tego, który 
będzie zwany Synem Najwyż
szego.

V. Da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida ojca jego, i będzie kró
lował w domu Dawidowym na 
wieki. B. Oto poczniesz, i po
rodzisz te?o, który będzie zwany 
Synem Najwyższego.

Y. Każ Panie błogosławić.
Blogosł. Maryo z Synem swo-, 

im, racz błogosławić nam słu
gom Twoim.

'B . Amen.
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LEKCYA n i v. 29.

Która gdy ustyszata, zatrwo
żyła się na mowę jego, i inyśli- 
ła jakieby to byto pozdrowie
nie. I rzekt jej Aniot: Niebój 
się Marya: albowiem nalaztas 
łaskę u Boga. Oto poczniesz 
w żywocie i porodzisz syna: a 
nazwiesz imię jego Jezus. Ten 
będzie wielki, a będzie zwan sy
nem najwyższego: i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida ojca jego:
I  będzie królował w domii Ja- 
kóbowym na wieki: a króle
stwa jego nie będzie końca.

A Ty zaś Panie zmiłuj się 
nad nami.

R. Bogfl chwata.
Ręsp. Zdrowaś Marya łaski 

pełna: Pan z Tobą, Duch świę
ty zstąpi na Cię, a moc Najwyż
szego zaćmi Tobie. Przetoż
i to co się z Ciebie narodzi 
święte, będzie nazwane Synem 
Bożym.

Y. Jakoż się to stanie, gdyż 
męża nie znam.

A Anioł odpowiedziawszy 
rzekł jej: R. Duch święty zstąpi 
na Cię, a moc Najwyższego za
ćmi Tobie. Przetoż i to co się 
z Ciebie narodzi święte, będzie 
nazwane Synem Boiym.

V. Każ Panie błogosławić.
Btogost. Święta Boża Rodzi

cielka, niechaj nam będzie 
wspomożycielką.

LEKCYA III. v. 34.

A Marya rzekła do Anioła: 
Jakoż się to stanie: gdyż męża 
nie znam? A Anioł odpowie
dziawszy rzekł jej? Duch świę

ty zstąpi na cię, a moc najwyż
szego zaćmi tobie. Przetoż i 
co się z ciebie narodzi święte, 
będzie nazwane synem Bożym. 
A oto Elżbieta krewna twoja 
li ona poczęta syna w starości 
swoi: a ten miesiąc szósty jest 
one] którą zową niepłodną: Bo 
u Boga nie będzie żadne słowo 
Iniepodobne. I rzekta Marya: 
Oto służebnica Pańska, niechaj 
mi się stanie wedtug stówa twe- 
go.

A Ty zaś Panie zmiłuj się nad 
nami.

B. Bogu chwała.
Resp. Przyjmij stowo Panno 

Marya, które Tobie od Pana 
przez Anioła jest postane, po
czniesz i porodzisz Boga razem 
i cztowieka. Abyś błogosła
wioną byta zwana, między 
wszystkiemi niewiastami.

Y. Porodzisz wprawdzie sy
na, ale nie doznasz uszczerbku 
panieństwa twego. Staniesz się 
brzemienną, ale będziesz matką 
nienaruszoną. B. Abyś błogor 
sławioną byta zwana, między- 
wszystkiemi niewiastami.

Y. Chwała Ojcu i Synowi i 
Duchowi świętemu.

B. Abyś błogosławioną była 
zwana między wszystkiemi nie
wiastami.

V. Módl się za nami święta 
Boża Rodzicielko.

B. Abyśmy się stali godnemi 
obietnic Pana Chrystusowych.

L u u łie H .

V. Boże pośpiesz się ku wspo
możeniu memu.
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R. Panie pokwap się ku ra
tunkowi memu.

V. Chwata Ojcu i t. d.

Antyfona.

Wzięta jest Marya. 
w Adwent. Prorocy opowiadali.

Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
MaryiPanny: Odziwnazamiano.

PSALM 92.

Pan królował, oblókł się w o- 
zdobę; oblókł się Pan mocą i 
przepasał się.

Albowiem umocnił okrąg 
świata, który się nie poruszy.

Zgotowana stolica twoja od 
onego czasu: ty jesteś od wieku.

Podniosły rzeki, Panie: po
dniosły rzeki głos swój.

Podniosły rzeki nawałności 
swoje, od szumu wód wielkich.

Dziwne nawałności morskie: 
dziwny na wysokościach Pan.

Świadectwa twoje okazały się 
być bardzo wiary godne: domo- 
wT twojemu, Panie, przystoi 
świętobliwość na długość dni.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 99.

Wykrzykajcie Bogu wszystka 
ziemio: służcie Panu z weselem.

Wchodźcie przed obliczność 
jego, z radością.

Wiedzcie iź ran  sam jest Bóg: 
on sam uczynił, a nie my sami 
siebie.

Ludu jego i owce pastwiska

w wyznawaniu, do sieni jego 
z pieśniami wyznawajcie mu.

Chwalcie im ę jego, boć słod
ki jest Pan: na wieki miłosier
dzie jego, i aż od rodzaju do ro
dzaju prawda jego.

Chwała Ojcu 1 1. d.

PSALM 62.

do ciebieBoże, Boże mój, 
czuję na świtaniu.

Pragnęła cię dusza moja, ja
ko rozmaicie tobie ciało moje. 

W ziemi pustej i bezdrożnej, 
bezwodnej, jako w świątnicy 

stawiłem się przed tobą: abym 
widział moc twoje si chwałę 
twoję.

iż lepsze jest miłosierdzie 
twoje niźli żywoty; wargi moje 
będą ciebie chwalić.

Tak cię błogosławić będę za 
żywota mego: a w imię twoje 
będę podnosił ręce moje.

Jako sadłem i tłustością niech 
będzie napełniona dusza moja: 
a wargami wesołości będą wy
chwalać usta moje.

Jeźlim na cię pamiętał na ło
żu mojem: rano nędę rozmyślał
o tobie: boś był pomocnikiem 
moim.

I w zasłonie skrzydeł twoich 
rozraduj się: przylgnęła dusza 
moja do ciebie: broniła mnie 
prawica twoja.

A oni próżno szukali duszy 
mojej: wnijdą w niskości zie
mię, będą podani w ręce mie
cza, częściami liszek będą.

Ale król będzie się weselił 
W Bogu: i chlubić się będą 

Wchodźcie w bramy jego wszyscy którzy nań przysięgają:



bo zatkane są usta mówiących 
nieprawości.

PSALM 66.

Niech się nad nami Bóg zmi
łuje, i błogosławi nam: niech 
rozświeci oblicze swe nad nami, 
a zlituje się nad nami.

Żebyśmy poznali na ziemi 
drogę twoję: między wszemi 
narody zbawienie twoje.

Niech ci wyznawają ludzie, 
Boże: niech ci wyznawają wszy
scy ludzie.

Niech się radują i weselą na- 
rodowie: iż sądzisz ludzi spra
wiedliwie, narody na ziemi 
sprawujesz.

• Niech ci wyznawają ludzie 
Boże: niech ci wyznawają wszy
scy ludzie: ziemia dała swój 
owoc.

Niech nas błogosławi Bóg, 
Bóg nasz, niech nas błogosławi 
Bóg: a niech się go boją wszy
stkie kraje ziemi.

Chwała Ojcu i t. d.

Pieśń trzech Młodzieńców. Dan..3.

Błogosławcie wszystkie sprawy 
Pańskie Panu, chwalcie a wy
wyższajcie go na wieki. 

Błogosławcie aniołowie Pańscy 
Panu:

Błogosławcie niebiosa Panu. 
Błogosławcie wody wszystkie 

które są na niebie Panu: 
Błogosławcie wszystkie mocy 

Pańskie Panu:
Błogosławcie słońce i księżycu 

Panu:
Błogosławcie gwiazdy niebie

skie Panu:

Błogosławcie wszelki dżdżu i 
roso Panu:

Błogosławcie wszystkie- wiatry 
Boże Panu:

Błogosławcie ogniu i gorąco 
Panu:

Błogosławcie zimno i ciepło 
Panu:

Błogosławcie rosy iszronyPanu: 
Błogosławcie mróż i zimno Pa

nu:
Błogosławcie lody i śniegi Pa

nu:
Błogosławcie nocy i dni Panu: 
Błogosławcie światłość i cie

mności Panu:
Błogosławcie błyskawice i obło

ki Panu:
Niech błogosławi ziemia - Pana: 

niech chwali a wywyższa gO‘ 
na wieki.

Błogosławcie góry i pagórki 
Panu:

Błogosławcie wszystko rodzące 
na ziemi Panu:

Błogosławcie źródła Panu: 
Błogosławcie morza i rzeki Pa

nu:
Błogosławcie wielorybowie, i 

wszystko co się rucha w wo
dach Panu:

Błogosławcie wszyscy ptacy po
wietrzni Panu:

Błogosławcie wszystkie bestye
i bydło Panu:

Błogosławcie synowie Judzcy 
Panu:

Niech błogosławi Izrael Pana: 
niech go chwali, a wywyższa 
go na wieki. ,

Błogosławcie kapłani Pańscy 
Panu: [nu:

Błogosławcie słudzy Pańscy Pa- 
Błogosławcie duchowie] i dusze 

sprawiedliwych Panu:
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Błogosławcie święci a pokorne
go serca Panu:

Błogosławcie Ananiaszu, Aza- 
ryaszu, MisaeluPanu: chwal-V ’ ,cie a wywyższajcie go na wie- 
k i.

Błogosławmy Ojca i Syna z Du
chem świętym chwalmy i 
wywyższajmy go na wieki. 

Błogosławionyś jest Panie na 
utwierdzeniu niebieskiem: i 
sławny, i chwalebny na wieki.
Tu nie mówią Chwata Ojcu, ani 

Amen.

PSALM 148.
Chwalcie Pana na niebiosach: 

chwalcie go na wysokości.
Chwalcie go wszyscy Anioło

wie jego: chwalcie’go wszystkie 
wojska jego.

Chwalcie go słońce i księży
cu: chwalcie go wszystkie gwia
zdy i światłości.

Chwalcie go niebiosa nad nie- 
biosy: i wody które są na nie
bie, niech imię Pańskie chwalą.

Albowiem on rzekł i uczynio
ne są: on rozkazał i stworzone 
są.

Postanowił je na wieki i na 
wieki wieków: ustawę dał i nie 
przeminie.
' Chwalcie Pana na ziemi: smo- 

kowie i wszystkie przepaści 
Ogniu, gradzie, śniegu, lo

dzie i wietrze gwałtowny: które 
czynią słowo jego.

Góry i wszystkie pagórki: 
drzewa owoc dające, i wszystkie 
cedry.

Zwierzęta i wszystko bydło: 
płazy i ptastwo skrzydlaste. 

K rólowie ziemscy, i wszyscy

Inarodowie: książęta, i wszyscy 
sędziewie ziemscy.

Młodzieńcy i panienki, starzy 
i młodzi, niech imię Pańskie 
chwalą: bo wywyższyło się imię 
jego samego.

Wyznanie jego na niebie i na 
ziemi: i wywyższył ród ludu 
swego.
I Chwała wszystkim świętym 
jego: synom Izraelskim, ludowi 
.przybliżającemu się do niego.

PSALM 149.

Śpiewajcie Panu pieśń nową: 
chwała i ego w zgromadzeniu 
świętych.

Niech się weseli Izrael w tym 
który go stworzył: a synowie 
Syońscy niech się radują w Kró
lu swoim.

Niechaj imię jego chwalą 
w śpiewaniu społecznym: na 
Ibębnie i na ariie niechaj mu 
■grają.

Bo się kocha Pan w ludu 
swoim: i podwyższyć chce ku 
zbawienin.

Rozweselą się święci w chwa
le: rozradują się w łożnicach 
swoich.

Wyst awianie Boga w ustach 
ich: a miecze z obu stron ostre 
jw rękach ich.

Aby czynili pomstę nad poga- 
ny: skaranie między narody, 
i Aby powiązali Króle ich pę- 
|tami: a szlachtę ich okowami 
;żelaznemi:

Aby uczynili o nich prawo 
napisane: Tać jest chwała wszy
stkim świętym jc
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Chwalcie Pana w świętych je
go: chwalcie go na utwierdze
niu mocy jego.

Chwalcie go w możnościach 
jego: chwalcie według mnóstwa 
wielkości jego.

Chwalcie go głosem trąby: 
chwalcie go na arfie i na cytrze.

Chwalcie go na bębnie i na 
piszczałce: chwalcie go na stru
nach i na organach.

Chwalcie go na cymbałach 
głośnych: chwalcie go na cym
bałach krzykliwych: wszelki 
duch niechaj Pana chwali.

Chwata Ojcu i t. d.

Antyfona.

Wzięta jest Marya do nieba, 
weselą się Aniołowie, chwaląc 
błogosławią Pana.

W  Adwent i Zwiastowanie Naj
świętszej Maryi Panny:

Ant. Prorocy opowiadali, że 
się narodzi Zbawiciel z Panny 
Maryi.

Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny.

Ant. O dziwna zamiano: Stwo
rzyciel rodzaju ludzkiego, ciało 
z duszą ludzką przyjąwszy, 
z Panny się raczył narodzić: a 
stawszy się człowiekiem bez 
współudziału człowieka, uczy
nił nas uczestnikami swego Bó
stwa.

Capitulum. Cant. 6. v. 8.
Widziały ją  inne córki, i za 

najszczęśliwszą wystawiały, 
Królewskie żony i nałożnice i 
chwaliły ją.

PSALM 150, B. Bogu chwała.
W  Adwent i Zmastoioanie Naj

świętszej Maryi Panny:
Ant. Wynijdzie rószczka z ro

dzaju Jessego, i wyda kwiat, na 
którym Duch Pański odpocznie.

HYMN.
O! nad dziewice chwalona,

I nad gwiazdy wywyższona;
Ty, przez któregoś stworzona, 
Karmisz dzieciątko u tona.

Czego Ewa pozbawiła,
Tyś nam Synem swym wróciła. 
Łzyś płaczącym osuszyła, 
Rajskieś bramy otworzyła.
, Tyśjestdrzwiami króla chwały, 
Światłości pątac wspaniały:
Twe wnętrzności życie daty, 
Chwal odkupion świecie caty.

Jezu! z Dziewicy zrodzony, 
Bądź od wszystkich pochwalony, 
Z Ojcem z Duchem zjednoczony, 
Przez wsze wieki nieskończony.

[Amen.
V. Błogosławionaś między 

niewiastami.
B. 1 błogostawion owoc ży

wota twojego,
Antyfona.

Chwalebna Boga Bodzico.
W  Adwent i Zwiastowanie Naf- 

świętszij Maryl Panny:
Duch święty.
Od Bożego Narodzenia aż do o- 

ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny-.

Panna słowem poczęła.

Pieśń Zacharyaszowa Luc. I.

Błogosławiony Pan Bóg Izra- 
|elski: iż nawiedził i uczynit 
odkupienie ludu swego.
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1 podniósł róg zbawienia 
nam, w domu Dawida służebni
ka swego.

Jako mówił przez usta świę
tych, którzy od wieku, są proro
ków swoich.

Wybawienie od nieprzyjaciół 
naszych, i z ręki wszystkich,któ
rzy nas nienawidzą.

Aby uczynił miłosierdzie z oj- 
cy naszemi: i wspomniał na 
testament swój święty.

Przysięgę, którą przysiągł 
Abrahamowi ojcu naszemu,

Że nam dać miał. Iżbyśmy, 
wybawieni z ręki nieprzyjaciół 
naszych, bez bojaźni mu służyli,

W świętobliwości, i w spra- 
wiedliyosci przed nim, po 
wszystkie dni nasze.

A ty, dzieciątko, prorokiem 
Najwyższego będziesz nazwane: 
Bo uprzedzisz przed obliczno- 
ścią Pańską, abyś gotował drogi
jego.

Izbyś dał naukę zbawienia 
ludowi jego, na odpuszczenie 
grzechów ich.

Dla wnętrzności miłosierdzia 
Boga naszego, przez które na
wiedził nas, wschód z wysoko
ści.

Aby zaświecił tym którzy 
w ciemności, i w cieniu śmier
ci siedzą, ku wyprostowaniu 
nóg naszych na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i t. a.

Antyfona.

O chwalebna Boga Bodzico 
Panno zawsze Marya, któraś 
Pana wszystkich rzeczy zasłu
żyła nosić, i Króla Aniołów sa
ma Panno mlekiem karmić;

pamiętaj na nas prosimy Cię, i 
za nami zawsze Cnrystusa błagaj, 
abyśmy Twoją przyczjną 
utwierdzeni, do Królestwa Nie
bieskiego przyjść godni byli.

W  Adwent i Zwiastowanie Naj
świętszej Maryi Panny.

Duch święty zstąpi na Cię 
Marya, nie bój się, będziesz 
miafa w żywocie Syna Bożego. 
Alleluja.

* *
*

Następująca modlitwa mówi sie 
od oktawy Oczyszczenia Najświęt
szej Maryi Panny, aż do Bożego 
Narodzenia:

Módlmy się.

Boże, któryś chciał, aby sło
wo Twoje z żywota błogosławio
nej Panny Maryi, przez. Aniel
skie zwiastowanie ciało przyjęło, 
racz to dać pokornie Ciebie 
proszącym sługom Twoim, a- 
byśmy, którzy ją  prawdziwie 
Boga Bodzicą być wierzymy, 
za jej przyczyną otrzymali u 
Ciebie wspomożenie.

Przez tegoż Pana naszego Je
zusa Chrystusa Syna Twojego, 
który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha świętego, Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.

B. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę 

moją.
B. A wołanie moje niech do 

Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
B. Bogu chwała.
Od Bożego Narodzenia aż do o- 

ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny.



Panna słowem poczęta, Pan- 
nązostała, Panna porodziła Kró
la wszystkich królów.

Módlmy się.

Boże, któryś przez płodność 
Panieński), błogosławionej Pan
ny Maryi, rękojmię ludzkiemu 
rodzajowi zapłaty zbawienia 
wiecznego dać raczył, uczyń 
prosimy, abyśmy doznali sku
tku wstawienia , się za nami 
tej, przez któreśmy dawcę ży
wota przyjąć zasłużyli, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, Syna 
Twego, który z Tobą żyje i kró
luje w jedności D.ucha świętego 
przez wszystkie wieki wieków. 
R. Amen.

V. Jak wyiij. Panie wysłu
chaj i t. d.

Anty(ona.

Panno Maryo, nie masz rów
nej Tobie na świecie narodzo
nej między niewiastami, kwi
tnąca jak róża, rozlewająca za
pach jak lilia, módl się zanami 
święta Boża Rodzicielko.

Y. Daj mi, abym Cię chwalił 
Panno najświętsza.

R. Daj mi pomocprzeciwnie- 
przyjaciotom Twoim.

Módlmy się.

Błogosławionej i chwalebnej 
zawsze Panny Maryi przyczyna, 
progimy Panie, niech nas strze
że, broni i do żywota wieczne
go doprowadzi, przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.

Na Prymę,

Zdrowaś Marya łaski pełna, 
Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty 
między niewiastami i blogosła- 
wion owoc żywota Twego.

V. Boże pośpiesz się ku wspo
możeniu memu.

R. Panie pokwap się ku ra
tunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i t. d.
R. Jakobyłanapoczątkui t.d.

HYMN. .
Wspomnij o sprawco zbawienia, 
Żeś dla ludzkiego plemienia,
Z czystej Panny narodzony. 
Ciałem naszem obleczony.

Marja Matko miłości,
Matko wszelakiej litości,
Broń nas od czarta srogiego, 
Przyjmij w dzieńzejścia naszego.

Chwata bądź Panu Daszemu, 
Z Dziewicy narodzonemu, 
lO jcu  Jego wiecznemu,
Także Duchowi Świętemu.

Antyfona.

Wzięta jest:
W  Adwent i Zwiastowanie N. 

Maryi Panny.
Prorocy opowiadali.
W  Boże Narodzenie aż do okta

wy Oczyszczenia Najświętszej Ma
ryi Panny.

O dziwna zamiano!

PSALM 86.

Boże, w Imie Twoje zbawmię, 
a w mocy Twojej sądź mię.

Boże wysłuchaj modlitwę mo- 
ję: przyjmij W uszy słowa ust 
moich.

34



Albowiem obcy powstali prze-1 
ciwko mnie: a mocarze szukali 
duszy moiej, a nie kładli Boga 
przed oczyma swemi.

Bo oto Bóg mi podpomag;a, 
a Pan jest obrońcą duszy mojej.

Odwróć złe na nieprzyjaciele 
moje. a zatrać je według praw
dy Twojej .

Dobrowolnie będę ofiarował 
Tobie, i będę wyznawał imie- 
niowi Twemu Panie, albowiem 
dobre jest.

Bo ze wszelkiego utrapienia 
wyrwałeś mię,aokomojewzgar- 
dzilo nieprzyjacioły moje.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 116.

Chwalcie Pana wszyscy poga
nie: chwalciego wszyscy narodc- 
wie.

Bo się umocniłonad nami mi
łosierdzie jego: a prawda Pań
ska trwa na wieki.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 117.

Wyznawajcie Pana bo dobry: 
bo na wieki miłosierdzie Jego.

Niechaj teraz mówi Izrael, że 
dobry: bo na wieki miłosierdzie 
Jego.

Niechaj teraz mówi dom Aa
ronów: żenawieki miłosierdzie 
Jego.

Niechaj teraz mówią, którzy 
się boją Pana: że na wieki mi
łosierdzie Jego.

Z ucisku wzywałem Pana:
i wysłuchał mię na przestrzeń- 
stwie Pan.

Pan pomocnikiem moim: nie

będę się bał coby mi uczynił 
człowiek.

Pan pomocnikiem moim: a 
ja wzgardzę nieprzyjacioły mo- 
je.

Lepiej jest ufać w Panu, niźli 
ufać w człowieku.

Lepiej jest mieć nadzieję wPa- 
nu, niźli mieć nadzieję w ksią
żętach.

Wszyscy narodowie obtoczyli 
mię: a w imie Pańskie pomści
łem się nad nimi.

Obstąpiwszy ogarnęli mię: a 
w imie Pańskie pomściłem się 
nad nimi.

Obstąpili mię jako pszczoły i 
rozpalili się jako ogień w cier
niu: a w imie Pańskie pomści
łem się nad nimi.

Potrącany wywróciłem się, aż- 
bymupadł: aPan wspomógłmię.

Moc moja i chwała moja Pan:
i stał mi się zbawieniem.

Głos wesela i zbawienia 
w przybytkach sprawiedliwych.

Prawica Pańska uczyniła moc: 
prawica Pańskawywyzszyłamię: 
prawica Pańska dokazala mocy.

Nie umrę, ale będę żył: i bę
dę opowiadał sprawy Pańskie.

Karząc karał mię Pan: a nie 
zdał mię na śmierć.

Otwórzcie mi bramy sprawie
dliwości, wszedłszy w nie, będę 
Panu wyznawał: ta brama Pań
ska, sprawiedliwi przez nią bę
dą chodzić.

Będęć wyznawał żeś mię wy
słuchał: i stałeś mi się zbawie
niem.

Kamień, który odrzucili bu
dujący: tensię stał głową węgła.

Ód Pana się to stało: ajestdzi- 
wno w oczach naszych.
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Teń jest dzień który uczyni! 
Pan: radujmy się i weselmy się 
weń.

O Panie zbaw mię: o Panie 
zdarz dobrze: błogosławiony 
który przychodzi w imie Pań
skie.

Błogosławiliśmy wam z domu 
Pańskiego: Bóg Pan i oświecił 
nas.

Postanówcie dzień uroczysty 
w gęstwie, aż do rogu ołtarza.

Bóg mójjesteś Ty, iwyznawać 
Cię będę: Bóg mój jesteś Ty, i 
wywyższać Cię będę.

Będęć wyznawat iżeś mię wy
słuchał: i slateś mi się zbawie
niem.

W yznawajcie Panu bo dobry: 
bo na wńeki miłosierdzie Jego.

Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Wzięta jest Marya do nieba, 
weselą się Aniołowie: chwaląc 
błogosławią Pana.

W  Adwent i w Zwiastowanie 
Najśioiętszój Panny Maryi.

Prorocy opowiadali,że się na
rodzi Zbawiciel z Panny Maryi.

Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszij 
Parny Maryi:

O dziwna zamiano: Stworzy
ciel rodzaju ludzkiego, ciało 
z duszą ludzką przyjąwszy, 
z Panny się raczył narodzić: a 
stawszy się człowiekiem bez 
współudziału człowieka, uczy
n ił nas uczestnikami swego 
Bóstwa.

Capitulum Cant. 6.
Któraż to jest, która idzie, ja

ko zorza powstająca, piękna ja-]

ko księżyc, wybrana jako słoń
ce, ogromna jak wojska uszyko
wanie porządne?

R. Bogn chwała.
Resp. Święta Maryo, Matko 

Chrystusowa, wysłuchaj sługi 
Ciebie proszące, (powtórz)

V. I pożądane nam z Nieba u- 
proś od puszczenie, wysłuchaj 
sług Ciebie proszących. Chwa
ta Ojcu, i,synowi* i Duchowi 
świętemu. Święta Maryo, Matko 
Chrystusowa, wysłuchaj stugi 
Ciebie,proszące.

V. Święta Boża Rodzicielko, 
Panno zawsze Marya.

R. Przyczyń się za nami, do 
Pana Boga naszego.

W  Adwent i Zwiastowanie Naj
świętszej Panny Maryi:

Spuście rosę niebiosa z wierz
chu, a obłoki niech spuszczą 
sprawiedliwego, niech się zie
mia otworzy, a urodzi Zbawi
ciela, a sprawiedliwość niech 
wespół wznijdzie. Jam Pan 
stworzyłem go.

Resp. Święta Marya, Matko
i t. d. Jako wyżej.

V. Panie wysłuchaj modlitwę 
moją.

R. A wołanie moje niech do 
Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Racz dać miłosierny Boże sła
bości naszej posilenie, abyśmy, 
którzy świętej Bogarodzicy pa
miątkę czynimy, za pomocą Jej 
dostojnej przyczyny, z naszej 
złości powstać mogli, przez te
goż Pana naszego Jezusa Chry
stusa, który z Tobą żyje i królu-



je  w jedności Ducha świętego 
Bóg na wieki wieków.

R. Amen.
W  Adwent i Zwiastowanie Naj

świętszej Panny Maryi:

Módlmy się. .

Boże, któryś chciał, aby sło
wo Twoje, z żywota błogosła
wionej Panny Maryi przez A- 
nielskie zwiastowanie ciało 
przyjęło: racz to dać pokornie 
Ciebie proszącym sługom Two
im, abyśmy, którzy ją  prawdzi
wie Bogarodzicą być wierzymy, 
za Jej przyczyną u Ciebie do
znali wspomożenia. Przez te
goż Pana naszego Jezusa Chry
stusa, Syna Twego, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Du
cha świętego przez wszystkie 
wieki wieków. B. Amen.
Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Panny Maryi:

Módlmy się.

Boże któryś przez płodność 
i  t. d.

(Patrz str. 259).-

Módlmy się.

(podobnież)

N a  T e r c j ą .

Zdrowaś Marya (patrz jak na 
Prymę).

HYMN.

(Patrz na str. 259).
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Antyfona.

Marya Panno:
W  Adwent i Zwiastowanie Naj

świętszej Panny Maryi.
Anioł Pański.
Od Bożego Narodzenia aż do 

oktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Panny Maryi:

Kiedyś się narodził.

PSALM 119.

Wołałem do Pana, gdym był 
u trapiony: i wysłuchał mię.

Panie wyzwól duszę moję od 
ust nieprawych:iodjęzyka zdra
dliwego.

Coć może być dano, albo coć 
może przyłożono do języka zdra
dliwego?

Strzały mocarza ostre, z wę
glem pustoszącym.

Ach mnie, że się mieszkanie 
moje przedtużyło: mieszkałem 
zobywatelamiCedar: długoprze- 
bywata dusza moja.

Z temi, którzy nienawidząpo- 
koju, byłem spokojny gdym mó
wił z nimi, prześladowali mię 
bez przyczyny.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 120.

Podnosiłem oczy moje na gó
ry: zkąd mi przyjdzie pomoc.

Pomoc moją od Pana, który 
stworzył niebo i ziemię.

Niech nie da się zachwiać no
dze twojej: i niech się nie 
zdrzymie który cię strzeże.

Oto się nie zdrzymie, ani za
śnie, który strzeże Izraela.
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Pan cię strzeże, Pan obrona 
twoja: po prawej ręce twojej.

Nie upali Cię stonce we dnie; 
ani miesiąc w nocy.

Pan cię strzeże od wszego 
złego: Pan niech strzeż* duszy 
twojej.

Pan niech strzeże wejściatwe- 
go i wyjścia twego odtąd i aż 
na wieki.

Chwata Ojcu i t. d.
PSALM 121. 

Weseliłem się z tego co mipo- 
wiedzrano: pójdziemy do domu 
Pańskiego.

Stawaty nogi nasze w sieniach 
Twoich Jeruzalem.

Jeruzalem, które się buduje 
jako miasto: którego uczestni
ctwo społeczne.

Bo tam wstępowały pokolenia, 
pokolenia Pańskie: świadectwo 
Izrael, ku wyznawaniu imieniu 
Pańskiemu.

Bo tam postawione są stolice 
na sąd: stolice w domu Dawido 
wym.

Proście co jest ku pokojowi 
Jeruzalem: a dostatek tym, któ
rzy Cię miłują.

Niechaj będzie pokój w mocy 
twojej, a dostatek w basztach 
twoich.

Dla braci moich i bliźnich 
moich: mówitem pokój o Tobie.

Dla domu Pana Boga naszego: 
szukałem dobra Tobie.

Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Marya Panna wzięta jest do 
Niebieskiego pokoju, w której 
król nad królmi na gwiaździstej 
siedzi stolicy.

W  Adwent i Zwiastowanie Naj
świętszej Panny Maryi:

Anioł Pański zwiastował Pan
nie Maryi, i poczęta z Ducha 
świętego.

Od Bożego Narodzenia, aż do 
Oczyszczenia Najświętszej Panny 
Maryi:

Kiedyś się narodził niewymo
wnie z Panny, tedy się pisma 
wypełniły: jako deszcz na runo 
zstąpiłeś, abyś zbawił rodzaj 
ludzki. Ciebie chwalimy o Boże 
nasz.

Cap. Eccl. M .
I takem w Syo.nie jest utw ier

dzona, a w mieście świętem tak- 
żem odpoczywała, a w Jeruza
lem wtadza moja.

Bj Bogu chwała.
Resp. Święta Boża Bodziciel- 

ko Panno, zawsze Marya. (Po
wtórz).

V. Przyczyń się za nami do 
Pana Boga naszego, Panno za
wsze Marya.

Chwała Ojcu i Synowi i Du
chowi świętemu.

Święta Boża Bodzicielko Pan
no, zawsze M arya.

V. Po porodzeniu Panno nie- 
naruszonąś została.

B. Boża Bodzicielko módl się 
za nami.

W  Adwent i Zwiastowanie Naj- 
świetszśj Pccnny Maryi.

Cap. Jsa. 7.
Oto Panna pocznie i porodzi 

.syna, i nazwą imie jego Emanuel.
Masło i miód jeść będzie, aby 

umiał odrzucać zte,3 i obierać 
dobre.

B. Bogu chwała.
Resp. Jak wyżej.
V. Panie wysłuchaj modlitwę 

moją.
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R. A wołanie moje niech do 
Ciebie przejdzie.

Następująca modlitwa mówi sie 
od Bożego Narodzenia aż do Ad
wentu:

Módlmy się.

Boże któryś chciał, aby słowo
i t. d. (patrz na stronnicy 262)

Módlmy się.-

Boże, któryś przed płodność
i t. d. (jak wyżej 259),

Antyfona.

Panno Marya, nie masz rów
nej i t. d. (str. 259). '

Módlmy się.

Błogosławionej i chwalebnej 
zawsze Panny i t. d. (Patrz na 
str. 259).,

Na Sextę.

Zdrowaś Marya łaski pełna i 
t. d. (Jak na Prymę str. 259).

HYMN.

Wspomnij o Sprawco zbawie
nia i t. d. (str. 259).

Antyfona.

Za wonnością.
W Adwent i Zwiastowanie Naj

świętszej Panny Maryi.
Wznijdzie jako słońce.
Od Bożego Narodzenia aż do 

Oczyszczenia, Najświętszej Panny 
Maryi. ‘

Krzak, który widział Mojżesz.

PSALM 122.

Ku Tobie podnosiłem oczy 
moje: który mieszkasz w niebie- 
siech.

Oto jako oczy sług w rękach 
Panów swoich.

Jako oczy służebnicy w rę
kach pani swojej: tak oczy na
sze do Pana Boga naszego, aż się 
zmiłuje nad nami!

Zmiłuj się nad nami Panie, 
zmiłuj się nad nam i, bośmy 
bardzo napełnieni wzgardą.

Bo jest bardzo napełnionadu- 
sza nasza pośmiewiskiem boga
tych, i wzgardą pysznych. 

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 123.

JednożePan był z nami,' niech 
teraz powie Izrael: jednoże Pan 
byt z nami.

Gdy na nas ludzie powstali, 
snadź by nas żywo pożarli.

Gdy sięgniewałazapalczywość 
ich przeciwko nam,snadźBy nas 
była woda zatopiła.

Strumień przeszła dusza nasza, 
snadźby była przeszła dusza na
sza wodę nieprzebytą.

Błogosławiony Pan, który nas 
niedał w zachwycenie zębom 
ich.

Dusza nasza jako wróbel, wy
rwana jest z sideł' łowiących. 
Sidło się potargało, a myśmy 
wybawieni.

Wspomożenie nasze w imie
niu Pańskiem, który stworzył 
niebo i ziemię.

Chwała Ojcu i t .  d.
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Którzy ufają w Panu, jako 
góra Syon: nieporuszy się na 
■wieki który mieszka w Jeruza
lem,

Góry około niego: a Pan oko
ło ludu swego, odtąd i aż na 
wieki.

Bo nie zostawi Pan łaski grze
szników nad dziedzictwem spra
wiedliwych: aby sprawiedliwi 
nie ściągnęli ręki swej ku nie
sprawiedliwości.

Czyń dobrze Panie dobrym, i 
tym którzy są prawego serca.

Ale tycfi którzy ustępują za o- 
bow'iązkami, powiedzie Pan 
z działającymi nieprawość: po
kój nad Izraelem.

Antyfona.

Za wonnością olejków Two
ich pobieżmy, Panny młode u- 
miłowały Cię bardzo.

W  Adwent i  Zwiastowanie Naj
świętszej Panny Maryi:

Wznijdzie jako słońce Zba
wiciel świata, wstąpi w żywot 
Panny jako deszcz na trawę.

Od Bożego Narodzenia aż do 
oktawy Oczyszczenia Najświętszej. 
Panny Maryi: _ ;

Krzak, który widział Moj
żesz niespalony, znaczy! chwa
lebne panieństwo Twoje nie
naruszone. Bogarodzico przy
czyń się za nami.

Cap. Eccl. M .
I rozkorzeniłem się w zacnym 

narodzie, i w dziale Boga mego 
dziedzictwo jego, a w pełności 
świętych zadzierzenie moje.

R. Boga chwała.

PSALM 1 2 4 . Resp. Po porodzeniu Panno 
nienaruszonąś została, (powtórz)

V. Boża Bodzicielko módl się 
za nami. Nienaruszonąś zosta
ła.

Chwała Ojcu, i Synowi i Du
chowi świętemu.

Po porodzeniu Panno niena
ruszonąś została.

V. Pięknaś się stała i wdzię
czna. •

B. W delicyach Twoich świę
ta Boża Bodzicielko.

W  Adwent i Ziviastowanie Naj
świętszej Panny Maryi:

Cap. Isa. H .
I wynijdzie rószczka z korze

nia Jessego, a kwiat z korzenia 
jego wyrośnie, i odpocznie na 
nim Duch Pański.

B. Bogu chwała.
Resp. Jak wyżej.
Następująca modlitwa mówi się 

od oktawy ‘Oczyszczenia Najświęt
szej Panny Maryi aż do Adwentu:

V. Panie wysłuchaj modlitwę 
moją.

B. A wołanie moje niech do 
Ciebie przyjdzie.

Módlmy sie.

Boże, któryś pałac Panieński, 
błogosławionej Panny Maryi, 
ku mieszkaniu obrać sobie ra
czył: daj prosimy, abyśmy, któ
rzy się jej obroną zaszczycamy, 
z weselem pamiątkę Jej często 
obchodzić mogli; który żyjesz_ i 
królujesz z Bogiem Ojcem w je
dności Ducha świętego. Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.

B. Amen.
W  Adwent i Zwiastowanie Naj- 

wietszej Panny Maryi:
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Módlmy się.
Boże, któryś chciał, aby sło

wo Twoje i t. d.
(patrz na str. 262).

Módlmy się.
Boże; któryś przez płodnośćit.d. 

Opatrz na str. 269).

Antyfona.
Panno Maryo, nie masz ró

wnej Tobie i t. d.
(patrz na str. 259).

Módlmy sie.
Błogosławionej i chwalebnej

i t. d. (patrz na str. 259).

Na Nonę*

Zdrowaś Marya, łaski pełnait.d
(Patrz jak na Prymę str. 259)

HYMN.

Wspomnij o sprawco zbawię 
nia, i t. d. (patrz na str. 259)

Antyfona.
Pięknaś jest.
W  Adwent i Zwiastowanie Naj

świętszej Panny Maryi:
Marya.
Od Bożego Narodzenia aż do 

oktawy Oczyszczenia Najświętszy 
Panny Maryi:

Oto Marya.

PSALM 125.

Gdy Pan nawrócił niewolę 
Syon, staliśmy się jako pocie
szeni.

Tedy się napełniły weselem 
usta nasze, a język nasz radością.

Tedy mówić będą między na
rody: 'Wielmożne rzeczy uczy
nił Pan z nimi'.

Wielmożne rzeczy Pan uczy
nił z nami: staliśmy się weseli.

Nawróćże Panie pojmanie 
nasze, jako strumień na połu
dnie.

Którzy sieją ze łzami, będą 
żąć z radością.

Jdąc szli i płakali, rozsiewa
jąc nasienie swoje.

Ale wracając się przyjdą 
z weselem, niosąc snopy swoje.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 126.

Jeźli Pan nie zbuduje domu, 
próżno pracowali, którzy go bu-
N a ,

Jeźli Pan nie będzie strzegł 
miasta, próżno czuje który go 
strzeże.

Próżno macie przededniem 
wslawać, wstańcie skoro usią
dziecie, którzy pożywacie chle- 
ba boleści.

Gdy da miłym swym spanie, 
oto dziedzictwo Pańskie, syno
wie, zaplata, owoc żywota.

Jako strzały w ręku mocarza, 
tak synowie utrapionych.

Błogosławiony człowiek, któ
ry napełnił żądzę swoją z nich: 
nie zawstydzi się kiedy będzie 
mówił, z nieprzyjaciółmi swe- 
mi w bramie.

Chwała Ojcu i t. d.
PSALM 127.

Błogosławieni wszyscy którzy 
się boją Pana.
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Prace rąk  twoich ze pożywać 
będziesz: szczęśliwyś jest, i do
brze się mieć będziesz.

Żona twoja jako winna maci
ca, płodna w kątach domu twe-
S°-Synowie twoi jako latorostki 
oliwne około stołu twojego.

Ototakubłogoslawion będzie 
człowiek, któjy się boi Pana.

Niechżeć błogosławi Pan z Sy- 
onu: i oglądaj dobra Jeruzalem 
po wszystkie ani ży wota twego.

I oglądaj syny synów 'twoich, 
pokój nad Izraelem.

Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Pięknaś jest i ozdobna córko 
Jerozolimska, straszliwa jako 
wojsko uszykowane.

W  Adwent i Zwiastowanie Naj- 
świętszśj Maryi Panny:

Marya zaś zachowywała wszy
stkie te słowa, uważając je w ser
cu swojem.

Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny.

Oto Marya porodziła nam 
Zbawiciela: którego Jan widząc 
zawołał mówiąc: Oto Baranek 
Boży, oto, który gładzi grzechy 
świata. Alleluja.

Cap. Eccl. 34.
Na ulicach jako cynamon i 

balsam woniejący wydalam won
ność, jako mirrha wyborna da
łam słodkość wonności.

B. Bogu chwała.
Resp. Pięknaś się stała i wdzię

czna (powtórz)
V . W  d e licy ach  sw o ich  św ię 

ta Boża Rodzicielko. B. I wdzię
czna.

Chwała Ojcu i Synowi i Du
chowi świętemu.

Resp. Piękuaśsięstała i wdzię
czna.

Y. Przejrzał ją  Bóg i wybrał
R- . i  .

R. I wziął ją  na mieszkanie 
sobie.

W Adwent i Zwiastowanie Naj- 
świętszij Panny Maryi.

Cap. Luc. I.
S . I da muPanRóg stolicę Da

wida ojca jego: I będzie królo
wał w domu Jakóbowym na 
wieki: a królestwa jego nie bę
dzie końca.

R. Bogu chwała.
Resp. Pięknaś się stała i wdzię

czna.
V. Panie wysłuchaj modlitwę 

moją.
B. A- wołanie moje niech do 

Ciebie przyjdzie.
Następujaca modlitwa mówi sie 

od oktaioy Oczyszczenia Najświet- 
szij Panny Maryi aż do Adwentu.

Módlmy się.

Bacz Panie, prosimy Cię, 
grzechy sług Twoich odpuścić: 
abyśmy przez przyczynę Matki 
Syna Twego, Pana naszego, byli 
zbawieni, którzy z uczynków 
naszych podobać się Tobie nie 
możemy. Przez tegoż Pana na
szego Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha świętego Bóg na wieki 
wieków.

R. Amen.
W  Adwent i Zwiastowanie Naj

świętszej Panny Maryi.
35
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Módtmy sit-.

Boże, któryś chciał aby słowo 
Twoje i t. d. (patrz na str. 262).

Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny:

Módlmy ńę.

Boże,któryś przez płodności 
i t. d. (patrz na str. 259).

Antyfona.

Panno Marya, nie masz równej 
i t. d. (patrz na str. 259).

Módlmy sie.

Błogosławionej i chwalebnej 
zawsze i t. d. (patrz na str. 259).

Ma Nieszpór*

Zdrowaś Marya łaski pełna i 
t. d. (patrz na str. 259).

Antyfona.

Błogosławiona Matko.
W  Adwent i Zwiastowanie Naj

świętszej Maryi Panny.
Prorocy opowiadali.
Od Bożego Narodzenia aż do o- 

Ictawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny:

O dziwna zamiano.

PSALM 109.

Rzekł Pan Panu memu: siedź 
po prawicy mojej.

Aź położę nicprzyjacioły Two
je, podnóżkiem nóg twoich.

Laskę mocy twojćj wypuści 
Pan z Syonu; panuj w pośród 
nieprzyjaciół twoich.

Przy tobie przodkowanie 
w dzień możności twojej w ja
snościach świętości, z żywota 
przed jutrzenką zrodziłem cię. -

Przysiągł Pan, a nie będzie 
mu żal: ty jesteś kapłanem na 
[wieki, według-porządku Melchi- 
zedechowego.
I Pan po prawicy twojej, pora
ził w dzień gniewu swego króle.

Będzie sądził narody, napełni 
upaści: potłucze głowy wielii 
|na ziemi:

Z strumienia na drodze pić 
będzie: dla tego wywyższy gło
wę.

Chwata Ojcu i  t. d.

PSALM 112.

Chwalcie dzieci Pana:, chwal
cie imię Pańskie.

Niechaj będzie imię Pańskie 
błogosławione, odtąd i aż na 
wieki.

Od wschodu słońca aż do za
chodu, chwalebne imię Pańskie.

Wysoki nad wszystkie naro
dy Pan a nad niebiosa chwała 
jego. j j ®

Któż jako Pan Bóg nasz, któ
ry mieszka na wysokości, a na 
niskie rzeczy patrzy na niebie 
i na ziemi?

Podnoszący z ziemi nędznego: 
a z gnoju wywyższając ubogiego.

Aby go posadził z książęty, 
z książęty ludu swego.

Który czyni iż niepłodna mie
szka w domu: matka synów we
soła.
. Chwała Ojcu i t. d.
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Weseliłem się z tego co mi 
powiedziano: pójdziemy do do
mu Pańskiego.

Stawały nogi nasze w sieniach 
twoich Jeruzalem.

Jeruzalem które się buduje 
jako miasto: którego uczestni
ctwo społeczne.

Bo tam wstępowały pokole
nia, pokolenia Pańskie: świade
ctwo Izrael, ku wyznawaniu i- 
mieniu Pańskiemu.

Bo tam postawione są stolice 
na sąd: stolice w domu Dawi
dowym.

Proście co jest ku pokojowi 
Jeruzalem: a dostatek tym któ
rzy cię miłują.

Niechaj będzie pokój w mocy 
twojej, a dostatek w basztach 
twoich.

Dla braci mojej i bliźnich mo
ich: mówiłem pokój o tobie.

Dla domu Pana Boga naszego: 
szukałem dobra tobie.

Chwała Ojcu i t .  d.

PSALM 126

Jeżeli Pan nie zbuduje domu
i t. d. (Patrz na str. 266).

PSALM 147.

Chwal Jeruzalem Pana: chwal 
Syonie Boga Twego.

Albowiem umocnił zawory 
bram Twoich: błogosławił sy
nom Twym w Tobie.

Który uczynił granice Twoje 
pokój: i nasyca Cię naj wybor- 
niejszem zbozem.

Który puszcza słowo swe na

PSALM 1-21. ziemię: bardzo prędko bieży 
mowa jego.

Który dawa śnieg jako wełnę, 
a mgłę rozsypuje,jako popiół.

Spuszcza lód swój jako bryły: 
kto się ostoi przedzimnem jego?

Pośle słowo swoje, a roztopi 
je: wionie wiatr jego, a pocie
ką  wody.

Który oznajmuje słowo swe 
'Jakóbowi: sprawiedliwości i są
dy swoje Izraelowi.

Nie uczynił tak żadnemu na
rodowi: _i nie obiawiał im są
dów swoich.

Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Błogosławiona Matko i nie- 
dotkniona Panno chwalebna, 
Królowa świata, przyczyń się 
za nami do Pana.

W  Adwent i Zwiastowanie Naj. 
świętszij Panny Maryi.

Prorocy opowiadali, że się 
narodzi Pan Zbawiciel z Panny 
Maryi.

Od Bożego narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Parny Maryi.

O dziwna zamiano. Stworzy
ciel rodzaju ludzkiego ciało 
z duszą ludzką przyjąwszy, 
z Panny się raczył narodzić, a 
stawszy się człowiekiem bez 
współudziału człowieka, uczy
nił nas uczestnikami swego Bó
stwa.

Cap. Eccl. 24. v. 14.
Od początku i przed wieki je 

stem stworzona: i aż do przy
szłego wieku nie ustanę: a 
w mieszkaniu świętymstużyłam 
przed nim.
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R. Bogu chwała.
Oto Panna pocznie i porodzi 

syna, a będzie nazwane imie je-

fo Emanuel: masło i miód jeść 
ędzie, aby umiał odrzucać zle, 

a obierać dobre.
R. Bogu chwata.

HYMN.
Witaj gwiazdo morza, 

Świetna Matko Boża,
Panno wiekuista,
Bramo niebios czysta.

Anielskiem zjawieniem 
Marya uczczona,
Obdarz nas pokojem,
Nad Ewę wsławiona.

Zjednaj win zgładzenie, 
Ciemnym oświecenie,
Złego oddalenie,
Łaski przyczynienie.

Bądz Matką bez groźby, 
Odnieś nasze prośby,
Synowi Twojemu,
Nam narodzonemu.

Panno osobliwa,
Matko miłościwa,
Obdarz nas cichością,
I świętą czystością.

Daj nam żywot wieczny, 
Święty i bezpieczny,
Z Jezusem mieszkanie,
I  z Nim królowanie.

Chwała Bogu Ojcu,
Jezusowi Panu,
Duchowi świętemu,
Bogu jedynemu. Amen.

Y. Módl się za namijświęta 
Boża Bodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi 
obietnic Pana Chrystusowych.

Antyfona na Magnificat.

Zdrowaś Marya.

Od Bożego Narodzenia aż do 
oktawy Oczyszczenia Najświęt- 
szój Panny M aryi.

Nie znając Matka Panna mę
ża,porodziła.

Czasu Wielkanocnego:
Królowa niebieska.

PIEŚŃ,
, Błogosławionej Panny Maryi.

Luc. I. v. 46.

Wielbi dusza moja Pana:
I rozradował się duch mój 

w Bogu zbawicielu moim.
• Iż wejrzał na nizkość służe
bnice swojej. Albowiem odtąd 
błogosławioną mię zwać będą 
wszystkie narody.

Albowiem uczynił m i wielkie 
rzeczy który możny jest, i świę
te imie jego.

A miłosierdzie jego od naro
dów do narodów, bojącym się

jegn  u  • •Uczynił moc ramieniem swo-
jem, rozproszył pyszne myśli 
serca ich.

Złożył mocarze z stolice, a 
podwyzszył nizkie.

Łaknące napełnił dobrami: a 
bogacze z niczem puścił.

Przyjął Izraela sługę swego, 
wspomniawszy na miłosierdzie 
swoje.

Jako mówił do ojców naszych, 
Abrahamowi, i nasieniu jego na 
wieki.

"Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Święta Marya, przybądź nę
dznym, wspomóż ułomnych, 
rozwesel duchowieństwo, przy
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czyń się za nabożną płcią nie
wieścią .

W  Adwent i Zwiastowanie Naj
świętszej Maryi Panny:

Zdrowaś Marya łaski pełna, 
Pan z Tobą, hłogosławiorfaś Ty 
między niewiastami. Alleluja,

Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny.

Nie znając Matka Panna męża, 
porodziła bez boleści Zbawicie
la wieków; samego Króla Anio
łów, sama Panna karmiła pier
siami z nieba petnemi.

Czasu Wielkanocnego od nie
szporów wielkiej soboty, aż do 
nieszporów soboty po światkach: j

Królowa Niebieska wesel się. 
Alleluja.

ii o któregoś nosić zasłużyła. 
Alleluja.

Ten zmartwychwstał, jako 
był powiedział. Alleluja.

Módl się za nami do Boga. 
Alleluja.

Następująca modlitwa mótci się 
od oktawy Oczyszczenia Najświęt
szej Maryi Panny, aż do Adwen
tu:

V. Panie wysłuchaj modlitwę 
m oją.

B. A wołanie moje niech do 
Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Prosimy Cię Panie Boże, abyś 
nam sługom swoim raczył dać 
ustawicznie zdrowie duszne i 
cielesne: abyśmy za chwalebną 
przyczyną błogosławionój za
wsze Panny Maryi, od niniej
szego smutku byli wybawieni, 
a wiecznego wesela po śmierci

lzażywali. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa Syna Twego, 
który z Tobą żyje i króluje w je
dności Ducha świętego Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.
W  Adwent i Zwiastowanie Naj

świętszej Panny Maryi:
Módlmy się.

Boże, któryś chciał, aby sło
wo i t. d. (patrz na str. 262.)

Od Bożego Narodzenia aż do o- 
ktawy Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny.

Boże, któryś przez płodność 
i t. d. (patrz na str. 259.)

Antyfona,
Panno Maryo, nie masz ró

wnej i t. d. (patrz na str. 259).
Módlmy się.

Błogosławionej i chwalebnej 
i t. d. (patrz na str. 259.)

Na Mompletę.

Zdrowaś M aryałaskipełnait.d.
V. Nawróć f  nas, Boże Zba

wicielu nasz.
B. I odwróć gniew Twój od 

nas.
Y. Boże ku wspomożeniu me

mu i t. d. (patrz na st. 259)
Antyfona.

Z wesołością.

PSALM 12.

Dokądże Panie zapomnisz 
mnie do końca, dokąd odwra
casz oblicze swe odemnie?

Dokąd będę rozbierał rady 
w duszy mojej, frasunek w  ser
cu mojem przez dzień?



272

Pókiż będzie podnosił się nie
przyjaciel mój nademną? wej
rzyj a wysłuehaj mię Panie Bo
że mój.

Oświeć oczy moje, bym kie
dy nie zasnął w śmierci: by kie
dy nie rzeki nieprzyjaciel mój: 
Przemogłem go.

Którzy mnie trapią, będą ra
dzi jeźli się zachwieję. Ale ja 
ufam w miłosierdziu Twojem.

Bozraduje się serce moje 
W  zbawieniu twojem: będę śpie
wał Panu, który mi dobra dał: 
i będę grał imieniowiPana naj
wyższego.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 42.

Osądź mnie Boże, a rozeznaj 
sprawę moję od narodu nie 
świętego, od człowieka niespra
wiedliwego i zdradliwego wyr
wij mnie.

Bo ty jesteś Bóg moc moja: 
czemuś mnie odrzucił? czemu 
smutny chodzę, gdy mnie trapi 
nieprzyjaciel?

Wyślij światłość twoję i pra
wdę twoję: te mnie poprowa
dziły na gói;ę świętą twoję i do 
przybytków twoich.

I wynijde do ołtarza Bożego 
do Boga, który uwesela mło 
dość moją.

Będęć wyznawał na cytrze, 
Boże, Boże mój? czemuś smu
tna-duszo moja? a czemu mnie 
trwożysz?

Miej nadzieję w Bogu, albo
wiem Mu jeszcze wyznawać bę
dę: zbawienie oblicza mego i 
Bóg mój.

Chwała Ojcu i t. d.

Często walczyli na mnie od 
młodości mojej: niech teraz po
wie Izrael.

Często walczyli na mnie od 
młodości mojej, wszakże mnie 
nie przemogli.

Na grzbiecie moim budowali 
rzesznicy: przedłużali niepra

wość swoję.
Pan sprawiedliwy uciął szy

ję grzeszników: niech będą za
wstydzeni i nazad obróceni 
wszyscy, którzy Syon mają 
w nienawiści.

Niech będą jako trawa na da
chu; która pierwej uschła niże
li ją  wyrwą.

Którą nie napełnił ręki swo
jej który żnie: ani łona swego 
ten który snopy zbiera.

I nie rzekli którzy mimo szli: 
Błogosławieństwo Pańskie nad 
wami: . Błogosławiliśmy wam 
w imię Pańskie.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 130.

Panie, nie wyniosło się serce 
moje, ani się wywyższyły oczy 
moje.

Anim chodził w Keczach 
wielkich ani w dziwnych nad 
mnie.

Jeźlim nie pokornie rozu
miał, alem wywyższył duszę 
moję.

Jako dzieciątko ostawione u 
'matki swojej: tak odpłata na 
! duszy mojej.

Niechajże Izrael nadzieję ma 
w Panu odtąd aż na wieki.

Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 128.



Antyfona.

Z wesołością obchodźmy pa
miątkę błogosławionej Panny 
Maryi, aby się Ona za nami 
modliła do Pana Jezusa Chry
stusa.

Cap. Eccl. 24. v. 34.
Ja matka pięknej miłości i 

bogobojności i uznania i nadzie
je świętej.

R. Bogu chwała.

HYMN.

Panno osobliwa, Matko miło
ściwa i t. d. (patrz na str. 270. 
od połowy Hymnu.)

Antyfona.

Pod twoją obronę i t. d.

Pieśń Symeona. Lnc. 2 . v. 29.

Teraz puszczasz sługę twego 
Panie w pokoju, według słowa 
twego.

Gdyż oczy moje oglądały zba
wienie twoje.

Któreś zgotował przed obli- 
cznością wszystkich narodów.

Światłość na objawienie po- 
ganów, i chwałę ludu twego I- 
zraelskiego.

Chwała Ojcu i t. d.

Autyfona.

Pod Twoją obronę uciekamy 
się święta Boża Rodzicielko, na- 
szemi prośbami nie racz gar
dzić w potrzebach naszych; ale 
od wszelakich złych przygód, 
racz nas zawsze przyczyną Twą

wybawić Panno chwalebna i 
błogosławiona.

Y. Panie wysłuchaj modli
twę moją.

R. A wołanie moje niech do 
Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Łaskę TWoją, prosimy Panie!, 
racz wlać w'serca nasze, abyś 
nas, którzyśmy przez Anielskie 
zwiastowanie, Chrystusa Syna 
Twego wcielenie poznali, przez 
mękę jego i krzyż do chwały 
zmartwychwstania , domieścił. 
Przez tegoż Pana naszego Jezusa 
Chrystusa Syna Twego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedno
ści Ducha świętego przez wszy
stkie wieki wieków.

R. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę 

moją.
R. A wołanie moje niech do 

Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.

Antyfona.
Panno Marya, nie masz ró

wnej i t. d. (patrz na str. 259).

Módlmy sie.

Błogosławionej i chwalebnej 
zawsze Panny Maryi, prosimy 
Panie, przyczyna chwalebna 
niech nas strzeże i broni, i do 
żywota wiecznego doprowadzi, 
przez Chrystusa Pana naszego.

B. Amen.
Modlitwę następującą mówić 

powinni Bracia } Siostry skoń
czywszy Officjwn:
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Przenajświętszej inierozdziel-'rzenia; _ a nam odpuszczenie 
nej Trójcy, ukrzyżowanego Pa-1 wszystkich grzechów przez nie- 
na naszego Jezusa Chrystusa skończone wieki wieków. Amen. 
człowieczeństwu, najbtogosta-| V. Błogosławiony żywot Ma- 
wieńszej i najchwalebniejszej ryi Panny, który nosił wieczne- 
zawsze Panny Maryi płodno-go Ojca, Syna. 
ści i czystości, i wszystkich! B. 1 błogosławione piersi, 
świętych społeczności, niech bę- które karmiły Chrystusa Pana. 
dzie wieczna stawa, cześć, moc Ojcze nasz i t. d. Zdrowaś 
i chwata od wszystkiego Stwo- Marya i t. d.

k u  c z c i  N a jś w ię t s z e j  P a n n y  M a r y i*

albo rozpamiętywanie dziewięciu miesięcy, przez które 
Najświętsza Parma zostawała w żywocie świętej Anny.

Uwaga. To nabożeństwo je s t zwyczaj odprawiać w  Adwencie, zaczą. 
wszy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny*. Maryi dnia 
8  Grudnia, po spowiedzi i Kommunii święiej rozmyślać za m iesiąc pierwszy, 
i tak rozmyślając za jeden miesiąc (jak wyrażono niżej) przez dni nieustan
nie dziewięć*

Naprzód zacząć następujący:

H Y M N .
Melodya jak . „A ci którzy już  dni i t. d .“

Zawitaj Matko przedwiecznego słowa,
Której nie tknęła wina Adamowa;
W  żywocie Anny bez grzechu poczęta 

Panienko święta.
Przystało aby dla Boskiego Syna,

Ni skutek grzechu, ni jego przyczyna,
Powstały w Tobie bez grzechu poczęta 

Panienko święta.
Bóg Cię łaskami wszelkiemi ozdobił,

Gdy Cię za Matkę sobie przysposobił,
Tak dat swą mocą, żeś czystą poczęta,

Panienko święta.
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Więc Cię chwalimy i Tobie śpiewamy,
A Twej przyczyny pokornie żądamy,
Zgładź nasze grzechy, bez zmazy poczęta,

Panienko święta.
Potem dnia pierwszego Nowenny, śpiewa się tą nwlodja, jak: 

•oAnioł Pański« za miesiąc Grudzień 31 razy następne pozdrowienie: 
Zdrowaś Marya łaskiś pełna Pan z Tobą. Twoja łaska niech 

będzie ze mną.
Błogosławionaś Ty między niewiastami, niech będzie błogo

sławiona Anna święta Matka Twoja.
Z której bez zmazy poczęta wyszłaś Dziewico Marya, a z Cie

bie się narodził Jezus Chrystus Syn Boga żywego. Amen.
Na końcu dodaje się raz: Chwała Ojcu i t. d.

Dnia 2. za miesiąc Styczeń razy 31.
» 3. » » Luty » 28;
» 4. » » Marzec » 31.
» 5. « » Kwiecień » 30.
» 6. » » Maj » 31.
» T. » » Czerwiec » 30.
» 8. » » Lipiec » 31.
» 9. » » Sierpień » 31.

Każdego-dnia Nowenny po odśpiewaniu tego pozdrowienia na
stępuje:

P I E Ś Ń
Melodya jak . „O  gospodzie uw ielbiona41

Anno Matko uwielbiona,
Mężem świętym uszlachetniona,

* W  córce jesteś szlachetniejsza,
W  wnuczku ze wszech swym najświętsza.

Cna przodkami Joachima,
Szczęśliwsza® jest nad wszystkiemi,
Z córki jednak zbyt szczęśliwsza,
Cudniej z wnuczka najszczęśliwsza.

Panno czysta tak panieńską,
Jako chwałą rodzicielską,

36
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Chwalebnaś jest i cudami,
Chwalebnaś jest wszechcnotami.

Wiecznej chwaty wyniosłości,
Matko zbytniej łaskawości;
Panno wszech nas litościwa,
Raczże nam być miłościwa.

Odpędź z kraju głód, choroby,
Broń przeciwnej na nas doby,
I coś braci obiecała,
Niech Twa łaska będzie stała.

Sprzyjaj Matko Twą miłością,
Tym, którzy Cię z wesołością,
Joachima pokolenie,
Chwalą Anny z niej rodzenie.

V. Módl się za nami święta Anno.
R. Abyśmy wolnemi byli w tem życiu od wszelkiego złego.
V. Módl się za nami błogosławiony Joachimie.
R. Abyśmy w dobrych uczynkach aż do śmierci trwali.

, y. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko.
B. Abyśmy się stali godnymi i t. d.

Módlmy się.

Niech będzie błogosławione słodkie imie Jezusa Chrystusa 
Syna Boga żywego i Maryi Panny Niepokalanej, którąś Ty Pa
nie z błogosławionych rodziców Joachima i Anny obrać raczył, 
z której naturę ludzką przyjąłeś. Ciebie pokornie prosimy przez 
ich zasługi, aby którzy służby Twojej i honoru rodziców Twoich 
strzegą, łaską Twoją Bożą wsparci, otrzymać mogli pomnożenie 
pobożności, aby na ciele i na umyśle czerstwi i pożyteczni, 
po tem mizernem życiu światło Twoje Boskie i chwałę tfglądać 
mogli. Prośby sług Twoich miłosierny Boże wysłuchaj, abyśmy 
którzy się przy poczęciu Boga Bodzicy Panny Maryi zgroma
dzamy, za Jej wielowładną przyczyną od wszelkiego niebezpie
czeństwa wyswobodzeni byli.

Boże, któryś serca wiernych Twoich świętego Ducha oświe
ceniem nauczyć raczył, daj nam w tymże Duchu dobrze zrozu
mieć, i z tego się zawsze pocieszenia weselić.



Boże, który nie śmierci, ale pokuty pragniesz grzeszników 
na lud Twój do Ciebie się nawracający łaskawie wejrzyj, abyś 
który wdzięcznym w oczach Twoich zostaje, gniewu Twego karę 
od niego oddalił. Nie opuszczaj wszechmogący Boże ludu Twe
go w utrapieniu wołającego, ale dla chwały imienia Twego, uci
śnionym, przybądź łaskawie. Boże który nas od światowych 
odwróciwszy marności do społeczności powołania niebieskiego 
zachęcasz, wnijdź w serca nasze i oczyść je łaską Twoją, przez 
którąby na służbie Twojej trwali, abyśmy Twoją umocnieni 
opieką, cośmy z Twojej pomocy postanowili, wypełnić mogli, 
a ślubom naszym zadość czyniąc, tych darów, któreś przy Tobie 
trwającym obiecał, dostąpili. Bacz Panie wysłuchać pokorne 
prośby, odpuść nam winy i udaruj nas pokojem, przez Pana nasze
go Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen- 

Po skończonych modlitwach Ksiądz zaczyna resztę pieśni:
Jezu słodki wszech nas Panie,
Przez Siatki Twej ukochanie,
I przez przodków Twych zasługi,
Bądź milościw na wiek długi. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
B. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże wiecznej chwały, któryś tytułem najszlachetniejszego 
imienia Panny i Matki Syna Twojego Maryi, pokorny i Tobie 
ulubiony Zakon osobliwie uczcić raczył, i na obronę temuż za
konowi cuda rozmaite raczyłeś wzniecić: racz nam z łaski Two
jej darować, abyśmy, którzy nabożnie tej Najświętszej Panny 
pamiątkę czynimy, za Jej przyczyną w życiu niniejszym po
moc, a w przyszłym wieczną radość otrzymać mogli. Przez 
tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z To
bą i z Duchem świętym w jedności Bóstwa nierozdzielnie żyje 
i króluje na wieki. Amen.

Tu jeszcze bractwo dołączą następującą:
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P I E Ś Ń ,

Anno, Matko uwielbiona,
Córką zacną zalecona,
Która z Boskiego przejrzenia 
Wyższa nad wszystkie stworzenia;

Boga nosić zasłużyła,
Wszystkich świętych przewyższyła;
Wyższa nad Anielskie gminy!
Od pierwotnej wolna winy.

Z królów rodzaju pochodzi,
Sama Króla wieków rodzi;
Ztąd ją  wszystkie wieki sławią,
I Ciebie W Niej błogosławią.

I my Ciebie dziś sławimy,
Z Matką, z Synem Was prosimy;
Przez zacność waszą tak wielką,
Obdarzcie nas łaską wszelką.

Panno nigdy niezmazana,
Bogu za Matkę wybrana,
0  Marya litościwa,
Baczże nam być miłościwa.

Odpędź z kraju głód i wojny,
Daj nam zdrowie, czas spokojny;
Przez Twoje poczęcie czyste,
Uproś łaski wiekuiste.

Chwała Ojcu przedwiecznemu,
Słowu, a Synowi Twemu.
1 Duchowi Najświętszemu,
Od obu pochodzącemu.

Niech przez Twoje narodzenie,
Da nam Bóg grzechów zgładzenie;
W  trzech osobach jeden Panie!
Załóż sobie w nas mieszkanie.

Módlmy się.
Boże! któryś błogosławionej Annie tak wielką łaskę dać ra

czył, ie  sobie zasłużyła być Bodzicielką Matki jednorodzonego
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Syna Twojego; racz nam dać łaskawie: abyśmy, którzy ją  nabo
żnie chwalimy na ziemi, pomocy Twojej z Nieba we wszystkiem 
za Jej skuteczną przyczyną doznawali. Który żyjesz i królu
jesz w Trójcy świętej jedyny na wieki wieków. Amen.

Potem śpiewa sie łub mówi:d Litania do Najświętszej Panny 
Maryi z  modlitwami:

GODZINKI
0 Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Nb Jutrznią*

Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam litościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z szatańskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwata Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I  równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

H Y M N .

Zawitaj Pani świata, niebieska królowa.
W itaj Panno nad Panny gwiazdo porankowa,

Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości.

Ciebie Monarcha wieczny, od wieków, swojemu,
Za Matkę obrał słowu jednorodzonemu.

Przez którą ziemi okrąg i niebo ogniste,
1 powietrza i wody stworzył przezroczyste.

Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

Y. Przejrzał ją  Bóg i wybrał ją  sobie,
R. I wziął ją  na mieszkanie do przybytku swego.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,

, R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
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Módlmy się.
Święta Marya, Królowa Niebieska, Matko Pana naszego Je

zusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i ni- 
kim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza, łaskawem okiem 
miłosierdzia Twego, a uproś nam u Syna Twego miłego, odpu
szczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz 
święte Twoje i niepokalane poczęcie naboznem sercem rozpa
miętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w Niebie o- 
trzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty Panno porodzi
ła, Syn Twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Du
chem świętym żyje i króluje w Trójcy świętej jedyny Bóg na 
wieki wieków. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie-przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
B. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.
B. Amen.

Na Prymę.

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z szatańskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I  równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu,
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

H Y M N .
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły.

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w.żywocie Matki, niż zrodzona.

Tyś Matką wszecb żyjących, Tyś jest świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo Jakóba, Tyś nad Aniołami.

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką, i port nieomylny.



V. Sam ją  stworzył w Duchu świętym,
R. I wywyższył ją  na wszystkie dzieła rąk swoich.
"V. Pani wysłuchaj modlitwy hasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Marya, królowa i t. d.

Na Teircyą*
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na Prymę.

H Y M N .
Witaj Arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo, wczechmocną ręką z pięknych farb złożona.

Tyś krzak Mojżeszów Boskiem ogniem gorejąca, 
Rószczko Aaronowa śliczny kwiat rodząca. 

Bramo Rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy 
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

Który Ciebie za Matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie powstała w Tobie.

V. Ja mieszkam w wysokościach,
R. I tron mój w słupie obłoku.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Marya Królowa i t. d.

». Na Sextę.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak  na Prymę.

H Y M N .
Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu Panieńskiego.

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrzeczystości,

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.

Miasto Pańskie i bramo na wschód wystawiona, 
Wszelkąś łaską jedyna Panno napełniona.'
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Y. Jak lilja między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi. 
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Marya Królowa i t. d.

N a  N o n ę .

Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na Prymę.
H Y M N.

W itaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, 
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona,
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała;
0  mężna białogłowo, Judyt wojująca,
1 Abizag prawego Dawida grzejąca;
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Marya powiła.

V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja.
R. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy sie.
Święta Marya Królowa i t. d.

Na Nieszpór* %
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na Prymę.

H Y M N .
Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione,
Słońce dziesięcią linii, gdy słowo wcielone.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, 
Niezmierny od Aniołów jest cóś umniejszony. 

Słońca, tego promieńmi Marya jaśnieje,
W  poczęciu swem jak  złot? zorza światłem sieje. 

Między cierniem lilja kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.
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V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieu
stająca.

R. Jako mgła okryłam wszystką ziemię.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Marya Królowa i t. d.

Ala Hompletę,

Niechaj nas Pani, Twą prośbą, do siebie nawróci Jezus, Syn 
Twój, a swój gniew niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa i t. d.
H Y M N .

W itaj Matko szlachetna w Panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona Pani łaskawości,
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce króla stoisz w złotogłowie.
O rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Bogai oglądamy na górnym Syonie.

V. Olej wylany o Marya imie Twoje.
B. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
B. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Marya Królowa i t. d.

Polecenie Godzinek,
Z pokłonem Panno święta ofiaruję Tobie,
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie,
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Maryą przybyła.

Antyfona.
Tac jest rószczka, w której ani sęk pierworodny, ani skaza 

winy uczynkowej nie postała.
37
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V. W poczęciu Twojem Panno niezmazanąś była.
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.
Boże, któryś przez niepokalane Panny Maryi poczęcie, go

dne Synowi Twojemu mieszkanie zgotował, prosimy Cię, abyś 
jakoś Ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wszelakiej zma
zy zachował, takieś nam też za Jej przyczyną niepokalanemi 
przyjść do siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystu
sa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. R. Amen.

Antyfona na zakończenie.
Święta Marya! ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj 

strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowień
stwem, wstawiaj się za pobożną płcią niewiast: niech wszyscy 
doznawają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem 
obchodzą Twoje święte wspominanie.

Uwaga. Zamiast tego stówa: „w spom inanie4* można położyć: „p o czę
cie, n a r o d z e n i e ,  ofiarowanie41 i t. d. albo inną tajem nicę, k tó rą  wtenczas Ko
ściół święiy obchodzi, lub do której kto ma osobliwsze jak ie nabożeństwo.

Y. Módl się.za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Daj, prosimy Cię Panie, sługom Twoim nieustannem duszy i 

ciała cieszyć się zdrowiem, i za chwalebną błogosławionej Ma
ryi, zawsze Panny, przyczyną, od teraźniejszego smutku być wol- 
nemi i wiecznego dostąpić wesela, przez Jezusa Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

Od Bożego Narodzenia aż do Oczyszczenia Najświętszej Panny 
Maryi mówić się zwykła, zamiast, tej następujaca:

MODLITWA.
Boże! któryś płodnością panieństwa błogosławionej Panny 

Maryi, zbawienia wiecznego pożytek ludziom sporządzić raczył, 
spraw prosimy Cię, abyśmy Jej za nami przyczyny, skutku do
znawali, jakośmy przez Nią zasłużyli otrzymać sprawcę żywota, 
Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą i z Duchem świę
tym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.



O Kiepokalanem Poczęcia Najświętszej 

Panny Maryi.

Pomnij o najlitościwsza Panno Maryo, że od wieków nie 
słyszano, ażeby kto uciekając się pod Twoją obronę, Twej, po
mocy wzywając, Ciebie o pomoc prosząc, miał być od Ciebie 
opuszczony!... Tą ufnością ożywiony, o Panno nad Pannami i 
Matko, biegnę do Ciebie, przystępuje do Ciebie, stawam przed 
Tobą, wzdychając jak grzesznik. O Matko słowa przedwieczne
go, nie gardź prośbami mojemi, a le je  usłysz łaskawie i wysłu
chaj. Amen.

Przez Twoje święte i niepokalane poczęcie, o Najświętsza 
Maryo Panno, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.

Trzy Zdrowaś Marya, raz Chwała Ojcu i t. d.
Dwanaście razy: O Maryo bez grzechu poczęta, módl się 

za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Przez Twoje niepokalane poczęcie i t. d.
Jezus, Marya, Józef, Wam oddaję serce, duszę i ciało moje.
Jezus, Marya, Józef, bądźcie przy mnie w ostatniśj chwili 

skonu mego.
Jezus, Marya, Józef, niech w przytomności Waszej dusza 

moja w pokoju z ciała wynijdzie.
O dm aw iając tę koronkę sercem skruszonem można, za każdą razą do stą 

pić 600 dni odpustu . To jes t: 300 dni za pierw szą m odlitwę (Pius IX r. 
1846) a po sto dni za każdy z trzech ostatnich affektów. (Pius VII r. 1807).

Niech będzie pochwalone święte i niepokalane poczęcie bło
gosławionej Panny Maryi. (iOO dni odpustu Pius IX).

L IT A M I A
do Niepokalanie Poczętej Najświętszej 

Panny Maryi*

(k tó rą  można odmawiać jak  Nowennę przez 9 dni po sobie następujących).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wy- 
Kyrie elejson. słuchaj nas!
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Ojcze 2 Nieba Boże, zmiłuj 
się nad namil 

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami!

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
nad nami!

Trójco święta jedyny Boże, zmi
łuj się nad nami!

0  Maryo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy 
do Ciebie uciekamy,

Wszystka piękna i bez 
zmazy,

Wolna od troistśj pożą
dliwości, 5 

Upodobanie Ojca przed- c 
wiecznego, przeznaezo- £ 
na być Matką Syna Bo- „ 
żego,z natury niepoka-

Matko Jezusowa, zawsze 
Dziewico, 8

Chwałokościołaświętego, o- 
Chlubo chrześcijan, 
Wyobrażona w starym za

konie przez najchwa- T  
lebniejsze niewiasty, m 

Zapowiedziana przez Pro- U. 
roków,

się Błogosławiona między 
wszystkiemi niewiasta- «

gładzilanego, który 
grzechy świata,

Oblubienico Ducha św. 
Przybytku Trójcy Prze- » & 

najświętszej, B,
Jasna jutrzenko słońca , 

sprawiedliwości, *-
Ewo nowa obiecana Oj- S  

com naszym dla starcia 3 
głowy węża staroda- i  
wnego, 2 . n

Radości Izraela, której i - ^  ® 
mie słodkości i 
sławieństwa pełne, 

Najczystsza ze wszystkich 
stworzeń,

Liljo biała, między cier
niem jaśniejąca.

Dziewico, od dzieciństwa 
poświęcona Bogu,

Złoty świeczniku, cudnie 
ozdobiony siedmiu da
rami Ducha świętego, ' i  •* 

Ofiaro Boskiej miłości, «■» 
tyjący przybytku Słowa “ 

wcielonego,

nu,
Królowa Aniołów i ludzi, 
I Postrachu duchów nie- 

a  J  czystych,
*  *  Obronicielko grzeszni- 
& oj ków,
^ ^ Podporo słabych,

Skarbie doskonałych,

błogo-

w
05

5

0 I Wzorze wszystkich wy- 
H  branych, ^

Sercem podobna Jezuso- N <jq 
er wi, * *•<
a Skarbnico łask, które peł- ** 
N nąrękąsypiesz na wszy- m M 

s t k i c h ,
'Pociecho strapionych i 

umierających, °
[Protektorko szczególna p. 

wszystkich Cię wzywa- °  
jących, |  p

Matko najczulsza dla ^  
wszystkich Twoich dzie- <b v  
ci, . . .  ^

Któraś dzieliła wszystkie °  
gorycze Zbawiciela u- 0 
krzyżowanego, ®

Fórto do przybytku chwa- "  
łyiradości wiekuistych, 

Pociągnij Twe dzieci wo- pr 
nią cnót Twoich, i za- » 
prowadź nas do Nieba, 5 £. 

Orędowniczko świętego 
Skaplerza,

Baranku Boży, który gładzisz
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grzechy świata. Przepuść nam 
Panie!

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

W ysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami Panie! 
Chryste usłysz nas, Chryste wy- 

słychaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Y. Dziewico Maryo, przy po

częciu Twojem niepokalanąś 
była.

B. Módl się za nami do Boga 
Ojca, któregoś Syna Jezusa po
rodziła, poczętego w Twojem 
łonie Panieńskiem za sprawą 
Ducha świętego

MODLITWA.

Boże, któryś przez niepokalane Panny Maryi poczęcie, go
dne Synowi Twojemu mieszkanie zgotował, prosimy Cię, aby 
jakoś Ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wszelakiej zmazy 
zachował, takeś nam też za Jej przyczyną niepokalanemi przyjść 
do siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. R. Amen.

Zakończy się odmawianiem: trzy Zdrowaś' Marya, dodajac po 
każdem: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu i t. d.

MODLITWA.

W  święto Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznój i kiedykolwiek.

Chwalebny początku wszystkich Świętych Joachima i Anno,
i najmożniejsza najświętsza Panno, Malko Boża, kwiecie karme
lu, jedyna nasza chwało i cała nasza ozdobo; oto z pokorą upa
dając u stóp Twoich,dzięki Tobie nieskończone składam, żeś mię 
przyjąć raczyła między Twoich braci i godnym uczyniła przy
wdziać świętą Twoją sukienkę; żem przez to wcielony w liczbę 
Twoich szczęśliwych i wybranych synów; rozciągnijże nademną 
dobrotliwe Twoje łaski na pożytek i zbawienie duszy mojej. 
W iem Maryo, żem tyle razy obrazi! grzechami mojemi Syna 
Twojego i Ciebie najmiłościwsza Matko, i że byłem niewdzię
cznym za dobrodziejstwo przyjęcia mnie między naśladowców 
Twojego świętego Skaplerza; że nie żyłem jak  Twój wybrany. 
Błagam Cię za to pokornie o przebaczenie i skruszony żalem, 
za moją niewierność i  niedbałość przyrzekam Ci poprawę, od
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dalając się od wszelkiego przewinienia, a szczególniej od takie
go, które Ci się najwięcśj niepodoba. Będę na przyszłość gor
liwszym w Twej służbie i stałym w uczczeniu Ciebie, będę za
wsze dalekim od niebezpieczeństw splamienia świętej czystości 
tak Tobie miłej, której miłość wlałaś w nas razem z Twojemi o- 
bietnicami i Twoim przykładem. Przebacz mi więc, błagam Cię,
0 Matko miłosierdzia, i otrzymaj u Twojego Boskiego Syna, a 
mego Zbawiciela, zupełne odpuszczenie winy mojej i spraw, 
ażeby Twoja święta suknia była mi prawdziwą rękojmią Twojej 
miłości, obroną w niebezpieczeństwie, puklerzem niepokona
nym przeciw szatanom, i bezpiecznym przewodnikiem do wie
cznego zbawienia; niech mi będzie miłościwą i dzielną opieką, 
abym Ci służył wiernie na ziemi, a potem chwalił i błogosławił 
w niebie,w towarzystwie wszystkich tych, którzy nosili pobożnie 
świętą Twoją suknię. Amen.

Trzy Ojcze nasz, trzy Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu i Synowi
1 Duchowi świętemu, jak była na początku i t. d.

SEPTENNA
dO Najśwlętizćj Panny 9Earyi z góry liarmelu.

(Mówi się przez 7 dni po sobie następujących)

W  Imie Ojca'i Syna i Ducha świętego. Amen.
1. O Najświętsza Maryo Panno, Matko nasza najmiłościwsza! 

kiedyś sobie upodobała uczcić nas świętą suknią Twoją, którąś 
Ty sama jawiąc się cudownie, ukochanego syna swego, Szymona 
Stokcyusza, a za-jego pośrednictwem nas wszystkich obdarzyć 
raczyła, prosimy Cię, dodajże nam i skutecznej pomocy, abyś
my tę suknię z takim nosili owocem, jakiego się po nas spodzie
wasz i jaki Tobie oddać winni jesteśmy.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
2. Dałaś nam, o najdostojniejsza Królowo, suknię świętą, 

jako strój, po którym bywamy poznani jako słudzy Twoi; pro
simy Cię, spraw to, abyśmy tej świętej sukni nie splamili pod
dawaniem się naszem niegodziwym namiętnościom, ale ją  ra
czej czystem i niewinnem zachowaniem się uczcili.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.



3. Dając nam, o wielka niebios Królowo! tę szlachetną ozna
kę, nie byłaś zadowoloną widzieć w nas tylko sługi Twoje, 
ale nadto chciałaś przybrać nas za synów Twoich; błagamy Cię 
przeto, uzyskaj nam u Jezusa tę łaskę,_ abyśmy nigdy nie byli 
powodem Twojego smutku, ale-raczej Twoją radością i Twoją 
koroną.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
4. Mało to Ci się jeszcze zdawało, o Matko pięknej miłości, 

żeś nas wybrała za synów Twoich, chciałaś nas jeszcze odzna
czyć najbardziej uprzywilejowanym tytułem synów najmilszych; 
prosimy Cię przeto, zjednaj nam tę łaskę, abyśmy Cię tak ko
chali, iżbyśmy, według możności naszej, szczególnej tkliwości
i miłości Twojej macierzyńskiej odpowiadali.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
5. Miłości pełną opatrznością chciałaś, o Matko cudowna, 

świętą suknią okryć serce nasze, jakoby puklerzem naszej o- 
brony; błagamy Cię, wspieraj nas, tak, iżby serca nasze zawsze 
były zamknięte szatanowi, a jedynie Jezusowi i Tobie otwarte.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
6. Zapewniłaś nas, o najmożniejsza Orędowniczko nasza, 

że Twoja suknia święta, bylebyśmy ją  godnie nosili, ochroni 
nas od wszelkich niebezpieczeństw; prosimy Cię tedy, niech 
Twoja najskuteczniejsza opieka zachowa nas nietylko od p rży- 
gód ciała, ale bardziej jeszcze od niebezpieczeństw duszy; iż
byśmy się nic dopuścili żadnej winy, któraby nas godnymi 
nienawiści w oczach Boga czyniła.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
7. Dałaś wreszcie nadzieję, o Matko miłosierdzia, że jeśli 

umrzemy w nabożeństwie ku świętej sukni Twojej, a dostaniemy 
się do czysca, będziesz się starać ulżyć nam czyscowe męki i 
spiesznie nasze z nich wybawić dusze; prosimy Cię zatem, 
nie dozwól że nigdy, abyśmy to nabożeństwo, choćby i na czas 
krótki, zaniedbywali, ale spraw to, abyśmy w niem wiernie aa 
do śmierci wytrwali.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
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Antyfona.

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boza Rodzicielko! 
naszemi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych; ale od 
wszelakich złych przygód rac? nas zawsze wybawiać Panno 
chwalebna i błogosławiona.

Bądź pozdrowiona królowa, Matko miłosierdzia, żywocie 
słodkości, nadziejo nasza, bądź pozdrowiona! do Ciebie wołamy 
wygnańcy, synowie Ewy: do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc 
na tym padole płaczu. Nuż tedy orędowniczko nasza! one Twoje 
miłosierne oczy obróć na nas, i Jezusa, który jest błogosławiony 
owoc żywota Twojego, po tem wygnaniu racz nam pokazać!
O łaskawa! o pobożna! o słodka Panno Marya!

Y. Bacz nam dać święta Panno, abyśmy Cię godnie chwalili.
B. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
V. Panie wysłuchaj i t. d. B. A wołanie i t. d.

Tu zmów Litanją o Najświętszój Maryi Pannie Skaplerza świę
tego, a potem:

Y. Módl się za nami Matko i ozdobo Karmelu.
B. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, któryś najchwalebniejszej Panny i Rodzicielki Jezusa, 
Maryi, osobliwym tytułem zakon Karmelu ozdobił; daj prosie- 
my, abyśmy, którzy Jej pamiątkę obchodziemy, tejże obroną 
opatrzeni, do wiecznych radości przyjść mogli.

Obroń, prosimy Cię Panie,za przyczyną błogosławionej Pan
ny Maryi, zawsze Panny, od wszelkich przeciwności ten kraj 
(albo to miasto, albo tę familję twoją), i całem sercem korzą
cych się przed Tobą, strzeż litościwie od wszelkich nieprzyja
cielskich zasadzek. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. W  wszelkim ucisku i dolegliwości niech nam przybędzie 
na pomoc najlitościwsza Panna Marya. R. Amen.

Jeżeli odprawiasz za chorego, dołącz tę modlitwę:
Wszechmogący i wieczny Boże, prawdziwy lekarzu w Tobie 

ufających, racz wysłuchać prośby nasze za sługę Twego N. cho
rego (albo służebnicę Twoją N. chorą), ra którego (za którą)



o ratunek miłosierdzia Twego prosimy, aby za odebraniem zdro
wia mógt (mogła) Tobie w kościele Twoim dziękczynienie od
prawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i t. d. Amen.

P I E Ś Ń
Świętego Szymona Stokcyusza do Najświętszej P am y Maryi.

Witaj gwiazdo porankową.
Słodka lekarko grzechowa,
Świata księżno i królowa.

Tyś sama Panną nazwana,
Naprzeciw strzałom szatana,
Zastaw nas tarczą zbawienia,
Mocą Twojego imienia.

Ty jesteś rószczką Jessego,
W  której był, z daru Boskiego,
Migdał Aaronowy,
Gładzący grzech światowy.

Ty jesteś ziemia skropiona,
Bosą nieba nasycona,
Suche jednak runo Twoje.
W  tem więzieniu niepokoje,

Znieś, pociesz z swej łaskawości,
Pełna łaski i litości.
O ulubiona od Boga,
Ty nam racz być prosta droga.

Tam, gdzie radość i wesele,
Gdziejest pokój w wiecznej chwale, 
Nakłoń ku nam zawsze ucha,
Niech nas Twa dobroć wysłucha Amen.

®<t>3>sasjsa
O Najświętszój Pannie Skaplerza świętego.

N a  J u t r z n i ę *

V. Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy,
B. Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.

38
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V. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi,
R. Będzie z oblubienicy świętemu Duchowi.

H Y M N .

W  raju żyje Eliasz, tam gdzie Ewa żyła,
Która siebie z Adamem i nas obnażyła 
Z sukienki niewinności, więc powtórna Ewa,
Która zakazanego nie tykała drzewa,
Jak drugiego Adama szatą swego ciała,
Tak nas swoją sukienką razem okryć chciała;
W  patryarchy świętego Eliasza domu,
Zasłaniając od gniewu Boskiego i gromu.
Niech Panno zastoniony, Twym świętym Skaplerzem,
Od napadów szatańskich, będę jak puklerzem.

Y. Ubiór żywota jest w Niej,
R. A związki i zawieszenie zbawienne. (EccI. 6).

Módlmy się.
Boże, który najbłogosławieńszej zawsze Panny i Matki Two

jej,M aryi, osobliwszym tytułem Karmelu zakon ozdobiłeś, uczyń 
mitościwie, abyśmy, którzy wspomnienie Jego uroczystością 
obchodzimy, Skaplerza świętego uzbrojeni bronią, do wieczne
go wesela przyjść zasłużyli! Przez Ciebie Panie, Jezu Chryste, 
który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym 
spółecznie, na wieki wieków, Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu. R, Bogu chwała.

• V. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. 
R. Amen.

Kft Łaades*
Y. Przybądź mi miłościwa i t. d. jak na Jutrznię.

H Y M N.
Dokument macierzyńskiej nad synem opieki 
Był, że Jakób przebrany w szaty od Rebeki,
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Gdy stanął przed sędziwym w leciech Izaakiem,
Izm u miał błogosławić ojciee byty znakiem.
Nas w sukienkę Skaplerza Marya przybiera,
W  tych szatach skarby wszystkie Bóg swoje zawiera,
I tak nas przystrojonych gdy przed Synem stawi,
Wiecznie nam w tej sukience Chrystus błogosławi.
O! najświętsza Rebeko od góry Karmelu,

' Weź w Synu pierworodnym nas za synów wiełu.
V. Przyozdobił wszystkich szatą chwały,
R. I ukoronował go w naczyniach mocy. (Eccl. 45)

Módlmy się.

Boże, który najbłogoslawieńszej i t. d. jak  na Jutrznię.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu. R. Bogu chwata.
V. A dusze wiernych zmarłych i t. d.

i  I ł  K a  P r y m ę .

Przybądź mi miłościwa Panno i t. d. jak  na Jutrznię.
’SlK *

i n  H Y M  N.

Gdy król ewangeliczny znaczne gody sprawił,
Jeden się w podłym stroju na tę ucztę stawił;
Król rzekł z gniewem, nie będziesz bez życia utraty,
Żeś tu przyszedł godowej nie mający szaty:
Kazał, by, mu związano i  ręce i nogi,

, I wrzucono we wnętrzny loch ciemny i srogi.
Kto w Skaplerza Maryi sukienkę przybrany,
Ten na gody niebieskie ną wieki wybrany;
W ięc o Panno z Karmelu, niech ja  w Twojem stroju 
Mam miejsce przy Twym boku w niebieskim pokoju.

V. Każdemu z nich przynieść kazat po dwie szaty, (Gen. 45). 
R. I poświęcił je w ubiorze ich. (Lewi. 8).

Módlmy się.
Boże, który najbłogoslawieńszej i t. d. jak  na Jutrznię.
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N a  T c r c y n *

T, rrzynątri! mi miłościwa Panno i t. d. jak na jutrznię. 

H Y M N .

Gdy się kraju Chrystusa dotknęła odzienia 
Matrona, uzdrowiona była z krwi płynienia;
Cóż ten, który sukienkę całą ma na sobie,
Pewne zdrowie odbiera w wszelakiej chorobie,
Tyś tę Panno Najświętsza sukienkę nam data,
Którąś sama wtasnemi rękami utkała,
Wszak jest Twoja, i Syna Twego na mnie szata,
Zasłoń nią od złych przygód: wszystkie moje lata,
A jako jestem Twoją sukienką okryty,
Niech będzie z Tobą Jezus w sercu mem wyryty.

V. Ten piękny w szacie swojej.
B. Idący w mnóstwie mocy swojej, (Isai. 63).

Modlitwa.

Boże, który najbłogosławieńszej i t, d. jak na Jutrznię.

M a  S e x t ę .

V. Przybądź mi miłościwa i t. d. jak na Jutrznię.

H Y M N .

Był Dawid z przywiązanem sercem do Jonaty,
A Jonatas do niego i dał mu swe szaty,
Co było serc złączonych między niemi znakiem;
Ty nas Panno okrywasz swroim Jedynakiem.
O miłości ognista, przez święte imiona,
Niech Jezus piersi strzeże, Marya ramiona,
Miejcież o duszy mojej usilne staranie,
Niech w najświętszych ramionach waszych mam skonanie,! 
Gdy się czas życia mego Zakończy śmiertelny,
Niechajże Duch mój z wami będzie nierozdzielny.

V. W  szatę chwały oblecz ją,
R. A koronę radości włożyst na siebie. (Eecl. 6).



Modlitwa.

Boże, który najbłogosławieńszej i t  d, jak  na Jutrznię. 

Na Nonę.

V. Przybądź mi miłościwa i t. d. jak na Jutrznię. 

H Y M N .

Prócz w niebie wiekuistej od Ciebie zapłaty,
Rozdajesz Panno stugom Twym dwoiste szaty.
Rzekł Salomon: »Że się bać śniegów niegotowi, 
Dwojakie szaty mają, gdy Twoi domowi.«
Ro Skaplerza sukienka tak grzeje człowieka,
Ze jako słońce śniegi roztapia zdaleka,
Ta sukienka oziębłość od serca oddala,
Dusze nasze do Boskiej miłości zapala.
Niech nas Panno tą szatą łaska Twa obdarzy, 
Wtenczas, gdy mróz śmiertelny życie nasze zwarzy.

V. Nie będą się bać zimna śnieżnego,
R. Bo wszyscy domownicy Jej mają po dwie suknie.

Modlitwa.

Boże, który najbłogosławieńszej i t. d. jak na Jutrznię.

Na Kleszpór*

Przybądź mi miłościwa i t. d. jak  na Jutrznię.

H Y M N .

Choć był Józef niewinny z płaszcza obnażony,
Nie zasłonił niecnoty Putyfara żony;
Święta była sukienka z Józefa osoby,
Cóż, kiedy nieczystości nie dała ozdoby,
Szata Twoja, Maryo, wszystkich ludzi stanów 
Okrywa, choć największych grzechy publikanów;
Ja nie śmiem z publikanem ocz podnieść do Boga, 
Póki na mnie nie będzie szata Twoja droga.

» 5
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Przyjmie syna grzesznego, gdy takową szatą 
Okrytego Bóg znajdzie, nagrodzi zapłatą.

V. Napełni go duchem mądrości i rozumienia.
R. I szatą chwały przyodzieje go. (Ecćl. 12).

Modlitwa.

Boże, któryś najbłogosławieńszej i t. d. jak na Jutrznię. 

Na I4ompletę.

Przybądź mi miłościwa i t. d. jak na Jutrznię.

H Y M N .

Pewna Elizeusza w tym była otucha,
Że w płaszczu Eliasza dwojakiego ducha 
Odbierze: cóż, gdy Skaplerz nas święty okryje,
Dowód pewny, że Jezus w nas z Maryą żyje.
W  tej sukience sług swoich Marya mieć chciała.
Aby strzegła wraz z Synem dusze ich i ciała;
Niech Bogu nieustanne będą dziękczynienia,
Że nie tknie mól piekielny Maryi odeienia.
Dusza moja nie zginie, chociaż czart z nią zarwie 
W  skonaniu, gdy zostaję, Panno, w Twojej barwie.

V. Sporządzisz szatę świętą Aaronowi i ozdobę.
R. Chwała Libanu dana jest jej. (Isai. 35).

Modlitwa.

Boże, któryś najbłogosławieńszej i t. d. jak na Jutrznię.

Polecenie InOdzlnek.

Boże! zniosłeś Jerycho i z murami spotem,
Gdy Jozue siedm razy obszedł miasto kołem;
I ja w siedmiu dziesiątkach zginąć się nie boję,
W  tej koronce Skaplerza wielbiąc Matkę Twoję,
Bo gdy mój język Ciebie w tych Godzinkach chwali,
Moc Twa mury czartowskie naprzeciw muie zwali. Amen.
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L I T A N I A
do Najświętszej Maryi Panny Skaplerza świętego*

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami!

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
, nad nami.'
Święta Trójco jedyny Boże, 

zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami. 
S. M. w sukienkę ciała ludz

kiego, Syna Boskiego g  
przybierająca,

S. M. któ raś własnemi rę- ° ’ 
kami sukienkę Synowi ©_ 
Boskiemu utkała,

S. M. którąś świętemu Szy- JT 
monowi Stokcyuszowi, 
Skaplerza świętego su- » 
kienkę z Nieba spuściła, M. 

S. M. któraśprzyoddaniu tój 
sukienki rzekła, że każdy 
ją  noszący wiecznego o- 
gnia cierpieć nie będzie, ń 

S. M. Najświętsza Bebeko; 
naj większy chgrzeszni ków 
w sukienkę Skaplerza 
przybierająca i do błogo- s  
sławieństwa wiecznego 
ich prowadząca, 95

S. M. niewiasto mocna, dwo- -  
jakie szaty domowym 
swoim w Skaplerzu świę- ^  
tym rozdawająca,

S. M. mądra Abigail od gó
ry Karmelu, grzesznych S  
Nabalów, od miecza spra
wiedliwości Boskiej za- ° ’ 
słaniająca, ^

S. M. sukienką Skaplerza 
św.marnotrawnych synów 
okrywająca,

S. M. koronką Skaplerza * 
świętego dusze ludzkie 
z mąk czyscowych wycią

gi ,S. M. Skaplerzem świętym, N 
jak tarczą, piersi nasze 
od impetów czartowskich w 
zastawiająca,

S. M. chwało Libanu i o- 63 
zdobo Karmelu, v

S. M. między sohą i najmil- 
szym Synem swoim, nas "  
w Skaplerzu świętym trzy- ^  
mająca,

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata.

Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, 
Módl się za nami święta Boża
i t. d.

Módlmy się.
Boże, któryś nas pod skrzydła obrony świętej Matki Syna 

Twego zgromadzonych, do zapłaty niebieskiego powołania zapa-



łasz, oczyść miłościwie serca nasze, a wiej w nie obfitą łaskę 
wytrwania w służbie Twojej i Najświętszej Panny, Matki Syna 
Twego, aby za obroną Jej i ratunkiem, cośmy z daru Twego 
postanowili, dopełnić mogli, i nasze przedsięwzięcia do skutku 
przywiódłszy, nagrodę którąś trwającym w Tobie obiecał, otrzy
mali. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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NABOŻEŃSTWO 
podczas Mszy Swiętij ku czci Matki Boskiij.

Modlitwa przygotowawcza.

Przyjmij łaskawie o Najświętsza i niewypowiedziana Trójco, 
niepokalaną tę ofiarę, do której,chcąc być dziś jej uczestnikiem, 
w pokorze się zbliżam, i którą Ci ofiaruję, jako dziękczynienie 
za wszelką obfitość łask i wspaniałości, którąś udarówała wy
braną dziewicę i królowę wszystkich Twych tworów, i pośre
dniczkę ^bawienia naszego, ku wywyższeniu jej chwały na zie
mi, i ku pomnożeniu miłości ku niej, jaką wlewasz w serca 
wszystkich tych, których miłosierdzia Twego uczestnikami na 
wieczne czasy chcesz uczynić. Wielbię i pozdrawiam Cię, o 
Matko zbawienia, wzywając Cię przez najświętsze Jezusa serce, 
Syna Twojego Boskiego, abyś nam za wstawieniem się Twem 
dzielnem, wyprosiła mocną i szczerą ku niemu i ku Tobie mi- 
tość.

Ma Entroit.
Bądź pozdrowiona, o najświętsza Matko, któraś porodziła 

króla najwyższego, który niebem i ziemią rządzi na w ieki
Bądź pozdrowiona gwiazdo jaśniejąca, śliczna jutrzenko, 

z której ukazało się słońce sprawiedliwości, król chwały, przy
jaciel i zbawca dusz naszych. Ciebie, o Panno najczystsza, Cie
bie, o cudowna Matko Boga człowieka, czcimy duchem nabo
żnym. Ty ożywiaj serca nasze światłem niebieskiem ku chwale 
Syna Twego. Amen.



Ufa H y rie .
O Panie, jam sługa Twój, i syn służebnicy Twojej (Psalm 

116). O dobry Boże zachowaj sługę służebnicy Twojej! O dobra 
Pani, proś za sługą Fana Tw.ego! O w dobroci swej wielmożna
i w wielmożności dobra Panno, z której wyszło źródło miło
sierdzia; wejrzyj na cierpienia nasze, spuść na nas Twe m iło
sierdzie. (Anzelm św.)

N a G lo r ia
Wychwalam, wynoszę i czczę Ciebie, o najświętsza Trójco 

dla Twej mądrości, potęgi i łaski, w jakiejś dziewicę, łaski peł
ną, jako pośredniczkę zbawienia naszego stworzyła, i przez nią 
wszystko, cokolwiek jest pod niebem, rosą Twej łaski na nowo 
ożywiłaś. Cześć, chwała i dziękczynienie niechże Ci będzie 
w imieniu wszystkich stworzeń, Tobie wszechmocnemu, w Trój- 
ey jedynemu Panu i Bogu: Ojcu, Synowi i Duchowi świętemu 
teraz i na wieki. Amen. (ś. Metilda).

N a H oIIek tę .
Wysłuchaj o Panie i Boże nasz, prośby nasze, abyśmy Twoi 

słudzy ciągłego zdrowia na duszy i ciele używali, i za chwale- 
bnem wstawieniem się najświętszej Maryi Panny, od teraźniej
szego smutku uwolnieni zostali, i radości wiecznej stali się 
uczestnikami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusai t.d.Amen.

Na E p is to łę .
Od początku i przed wieki jestem stworzona i na wieki po

zostanę; służyłam Panu w mieszkaniu świętem. I takiem wSy- 
onie jest utwierdzona, a w mieście świętem odpoczywałam i 
w Jeruzalem władza moja. I rozkorzeniłam się W zacnym na
rodzie, którego dziedzictwem Bóg mój, a w pełności świętych 
jest mieszkanie moje. Wyniesionam w górę jako drzewo ce
drowe na Libanie, jako cyprys na górze Syonu. Wywyższyłam 
się, jako palma w Kades, jako szczepienie róży w Jerychu: 
ja  jako drzewo winne wypuściłam wdzięczną wonność, a kwiat-

39
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ki moje owocom czci i wonności. Ja jestem Matką pięknćj mi
łości i bogobojności, i uznania i nadziei świętej. (Ks. Eccl.r.25),

K a  ©raduał.

Bądź błogosławiona i wychwalona, o Panno Maryo, która 
w panieńskiej czystości stałaś się Matką Zbawiciela.

O błogosławiona Matko Boża i Dziewico: Ten którego 
świat cały pojąć nie może, zamknął się w wnętrznościach ży
wota Twego, stawszy się człowiekiem.

Po porodzeniu zostałaś Panną nieskażoną; Boża Rodzicielko 
przyczyń się za nami. Amen.

UTa lE w angelją .
»W on czas, gdy Pan Jezus mówił do ludu, podniosłszy głos 

niektóra niewiasta z rzeszy, rzekła mu: Rłogosławiony żywot 
który Cię nosił, i piersi, któreś ssał. A on rzekł: I owszem, 
błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.« (św. 
Łukasz roz. U ).

Ka C redo.
•Błogosławionaś Ty, któraś uwierzyła, albowiem spełni się 

to, co Ci jest powiedziano od Pana.« (św. Łuk. 1, 45).
Zdrowaś Marya: Bądź pozdrowiona przez wszechmocność 

Ojca, przez mądrość Syna, przez dobroć Ducha świętego, gwia
zdo niebo i ziemię oświecająca; łaskiś pełna, która spływa na 
wszystkich miłujących Cię; Pan z Tobą: jednorodzony Ojca, 
dziewiczego serca Twego Syn jedyny; błogosławionaś Ty między 
niewiastami, boś oddaliła przekleństwo, a sprowadziła wieczne 
błogosławieństwo; błogosławion jest owoc żywota Twojego: Pan
i Słowo, które wszystko stwarza utrzymuje i poświęca, Jezus 
Chrystus, wyraz chwały Ojca i obraz Jego istoty, przez którego 
wszystko się stało. Święta Maryo, Matko Boża, Matko Boga— 
człowieka, prawdziwa Boga Rodzicielko, Matko Wszechmocne
go, módl się za nami, o Panno potężna, teraz i w godzinę śmier
ci naszej. Amen. (Jan Lausperg).



Ma ©JFertorium.
Przez Ciebie o Rodzicielko życia, niechże nam będzie do

zwolony przystęp do Syna Twego, aby nas przez Cię przyjął ten, 
który przez Ciebie nam jest dany. (św. Bernard). Przyjmij, 
Ojcze wieczny, dary te, które Ci przynosim ze sługą ołtarza 
przez ręce najczystsze Najświętszej Maryi Panny na zbawienie 
wszystkich wiernych, aby dary te zamienione w ciało i krew 
Jej dziewiczego, Twego jednorodzonego Syna, wiecznego kapła
na najwyższego, pomnożyły i powiększyły zbawienie nasze na 
ziemi, a Jej radość w Niebie. Przez czystość nieskażoną, jaką 
ozdobiłeś Twą wybraną dziewicę, a która ją , jako lilję pomię
dzy cierniem zachowała, spraw, abyśmy byli czystemi na du
szy i na ciele, a przez potęgę Jej wstawienia się, która w Kanie 
wodę na wino zamieniła, zamień oziębłość naszą na gorliwą mi
łość i posłuszeństwo, abyśmy za Jej pomocą wszystkie nasze 
zwyciężali ułomności, i jak tu, tak w przyszłem życiu miłosier
dzie Twe wychwalając, dzięki Ci czynili.

P r e fa c y a .
Prawdziwie godną, sprawiedliwą, słuszną i  zbawienną 

jest rzeczą, abyśmy Tobie Panie i Ojcze święty, wszechmogący, 
wieczny Boże, zawsze i wszędzie dzięki czynili, i Ciebie przez 
uczczenie Najświętszej Maryi Panny chwalili, błogosławili i wiel
bili, która jednorodzonego Syna Twego, za sprawą Ducha świę
tego poczęła, i w chwale panieństwa trwając, światu wieczne po
rodziła światło, Jezusa Chrystusa Pana naszego. Przez tegoż 
Syna wychwalają Aniołowie Twój Majestat, uwielbiają państwa, 
czczą z bojaźnią mocarze, niebiosa, niebieskie mocy, i błogo
sławieni Serafinowie opiewają z radośnem uniesieniem, które i 
z ust naszych racz łaskawie przyjąć, gdy Ci śpiewamy:

Święty, święty, święty jest Pan Zastępówl Błogosławiony, 
który przychodzi w imie Pana, Jezus Chrystus, Syn Dziewicy, 
wschód z wysokości.

Na memento za żyjących.
Panno chwalebna, przez której jedynie posłuszeństwo uzy

skał zgubiony rodzaj ludzki nowe życie: przyjmij modlitwę na



szą i daj nam posłuchanie, abyśmy przebaczenia dostąpić mo
gli. Nie odmawiaj pomocy czczącym imie Twoje; okaz litość
Twą nad cierpiącymi i zasmuconymi, i zgromadź pod skrzydła
Twej miłości wszystkich tych, którzy dotąd życie tułacze pędzą; 
a ponieważ zamieszkujesz w radości niebieskiej, zanieś więc 
łzy nasze przed oblicze Boga, i wyproś Go nam, jako Syna Twe
go. Oto on przychodzi, wierny i prawdziwy, ześlij nam pro
mień Twojej wiary i Twojej miłości, abyśmy godnie go uwiel
biali.

Podczas Przeistoczenia.
, Bądź pozdrowiony o Synu Dawidów, Niebieski Ty kwiecie 

pokolenia Izai, Słowo Boga, Baranku Boży, Synu Dziewicy; pra
wdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, oblubieńcze dusz ludz
kich. Zawitaj o krwi kapłana najwyższego, wiecznego, źrodło 
czystości, ceno świata! Uwielbiam Cię przez one najgłębsze i 
radosne uszanowanie, z jakiem  Ci Marya i Józef święty w sta
jence Betleemskiej służyli. Upadam przed Tobą, łącząc modły 
moje z owemi bolesnemi wyrazami, jakie Marya Tobie i Ojcu 
Twemu wiekuistemu, gdyś wisiał na krzyżu, zanosiła!

P o  p o d n ie c e n iu .
O wy światła niebieskie przed tronem łaski jaśniejące, Ma

ryo i Janie święty, rozpędźcie promieniami Waszemi chmury 
mych bezpraw. Wy bowiem jesteście owynji błogosławionymi, 
którym Syn Boży dla najczystszego Waszego dziewictwa miłość 
swoją szczególniej okazał, gdy krew na krzyżu wylewając, do 
Was się odezwał: »Niewiasto, oto Syn Twój; Uczniu, oto Matka 
Twoja.« W  słodkości owej najświętszej miłości, która Was 
w skutek słów Pana na krzyżu wiszącego łączyła, polecam ja 
nędzarz, Waszej opiece duszę i ciało moje, abym za chwalebnem 
wstawieniem się Waszem wzrastał w miłości Boga i bliźniego, 
niemniej w równej serca czystości.

Memento za umarłych
Przyjmij łaskawie modlitwę naszą, o Panie, za dusze wszy

stkich zmarłych (szczególniej zaś za dusze ś. p. N.), i pozwól im
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za przyczyną Matki wszystkich ludzi, i przez zasługi niewypo
wiedzianych Jej cierpień, być uczestnikami tej najświętszej o- 
fiary.

\ a  Pater koster.
tn
pn- 1. Ojcze nasz, któryś jest w Niebie: przez niebieską czy

stość, w jakiej Marya rzekła do Archanioła: »Jakże się to stać 
może, kiedy nie znam męża,« oczyśc^serca nasze, aby się świę
ciło imie Twoje. 2. Ojcze nasz w Niebie! przez wiarę ową i 
posłuszeństwo, z jakiem Marya wyrzekła: »Oto ja  służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego« utwierdź nas 
w mocy wiary, aby przyszto królestwo Twoje. 3. Ojcze nasz 
w Niebie! przez owo niebieskie pozdrowienie, którem Marya 
swą krewnę Elżbietę i Jana Chrzciciela uradowała, kiedy przez 
góry dążąc, ich nawiedziła, użycz nam gorliwości i uciechy 
w Twojej służbie; aby była wola Twoja jako w Niebie tak i na 
ziemi. 4. Ojcze nasz w Niebie! przez ową niebieską pieśń 
chwalną, jaką Marya Ciebie uwielbiła, mówiąc: Wielbij dusza 
moja Pana i t. d.« »łaknących napełnij dobrami,« udziel nam 
łaknienia i pragnienia Twej sprawiedliwości i chwały, i chleba 
naszego powszedniego, Twej dzielnej łaski daj nam dzisiaj.
6. Ojcze nasz w Niebie! przez ową słodką i uniżoną łagodność, 
z jaką Marya do Boskiego Syna swego rzekła, znalazłszy go 
w świątyni: »Synu mój, cóżeś nam uczynił?® odejmij od nas, 
wszelką nienawiść i złość, abyś nam odpuścił winy nasze, jako
i my w bojaźni Twej i miłości odpuszczamy naszym winowaj
com. 6. Ojcze nasz w Niebie! przez miłosierną łagodność, 
z jaką Marya do Syna swego Boskiego na godach w Kanie się 
odezwała: »Nie mają wina« napełnij serca nasze mocą Twą 
Boską i miłością, abyśmy nie ogołoceni z Twej łaski, w grzech 
nie popadli: Nie wodź nas na pokuszenie. 7. Ojcze nasz 
w Niebie! przez mądrość i wierność, z jaką Marya sługom 
w Kanie rozkazała: »Wszystko, co wam powie czyńcie® umo
cnij nas w świętej wierności ku przykazaniom Syna Twego je- 
dnorodzonego, niechże ze drżeniem i trwogą zbawienie nasze 
sprawujemy i zbaw nas odezłego. Amen.
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P o d c z a s  K om m u n ii.
Błogosławiony jest żywot Maryi Panny, która nosiła Syna 

Ojca wiecznego. Błogosławiona dziewica królewska, która 
słowo Boskie w duchu i sercu pierwej, aniżeli w ciele poczęła.
O Najświętsza Panno, przez ową nadanielską miłość i nabożeń
stwo, z jakiem przyjęłaś ciało Boskie Syna Twego w Najświęt
szym Sakramencie do wnętrzności Twoich z rąk  Apostołów, u- 
proś mi łaskę przyjmowania z czystem sercem zawsze, a osobli
wie w godzinę śmierci, najcudowniejszej tej tajemnicy miłości 
Jego i połączenia się z Nim i z Tobą na zawsze.

O sta tn ia  B&ollekta.
Pozwól nam o Panie, abyśmy wszędzie doznawali obrony 

Najświętszej Maryi Panny, ku której uwielbieniu przed tron 
majestatu Twego Boskiego zanieśliśmy tę ofiarę; przez Pana na
szego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem świętym żyje i 
króluje na wieki wieków. Amen.

M agnificat-
Podczas Ewangelii Swietij.

Patrz na str. 270 Pieśń Błogosławionej Panny Maryi: »Wielbi 
dusza moja Pana« i t. d.

do Najświętsz&j Maryi Panny Skaplerza świętego.

Zawierająca rozpamiętywanie siedmiorakiego wylania Najświętszej Krwi 
Pana Jezusa i tyleż radości Najświętszej Panny Maryi.

Pieśń przed zaczęciem Koronki.

O Matko ukochana,
Dziewico wybrana,
Od wieków przejrzana,
Maryo! módl się za nami.

1 Ciebie nad Serafiny.
Bez zmazy Ewinej.



Chciał mieć Bóg jedyny;
Maryo! módl się za nami.

Ciebie przy niewinności,
Panno przy płodności,
Obrał Bóg wieczności;
Maryo! módl się za nami.

Grzesznych orędowniczko,
Niebieska dziedziczko,
Łask Boskich skarbniczko;
Maryo! módl się za nami.

Stwórceś swego nosiła,
Bez bólu zrodziła,
Nas smutnych zbawiła:
Maryo! módl się dziś za nami.

Uproś z grzechów powstanie,
Łaski pozyskanie,
W  niebiesiech mieszkanie;
Maryo! módl się dziś za nami.

Bądź przy sądzie obroną,
Skaplerza zasłoną,
Bądź w Niebie koroną;
Maryo! módl się dziś za nami.

Po . prześpiewaniu powyższij pieśni Promotor lub Starszy 
g Bractwa czyta na glos następującą Intmcyę:

Na większą cześć i chwałę Pana Boga wszechmogącego, 
w Trójcy świętej jedynego, na wysławienie Przenajświętszej 
Maryi Panny odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie tę Ko
ronkę, ofiarując ją: za podwyższenie kościoła świętego katolic
kiego, za najwyższego Pasterza N., ze wszystkiem tuchowień. 
stwem, za pokój i zgodę panów chrześcijańskich, za wykorze 
nienie błędów i nawrócenie niewiernych, za grzeszników za
twardziałych i pokutować niechcących, nareszcie za wszystkich 
wiernych żywych i umarłych. W  szczególności zaś (.tu wymienić 
intencyą szczególnąij

Jntencye szczególne, z których się codzie i. jedna wymienia.
1, Za przyjaciół, dobrodziejów, fundatorów, tak żyjących jako

i umarłych.
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2. Za braci i siostry Skaplerza świętego tak żyjących jako i u-
marłych.

3. Za rodziców, braci i krewnych tak żyjących jako i umartych.
4. Za nieprzyjaciót i prześladowców.
6. Za więźniów i w utrapienia będących.
6. Za chorych i konających,
7. Za dusze wiernych zmarłych.

Albo w potrzebach nadzwyczajnych:
1. O uproszenie pokoju, deszczów, pogody i urodzajów.
2. O odwrócenie chorób, pomoru, głodu i t. p . (lub za szcze

gólnego umarłego).
V. W  imie Ojca f  i Syna f  i Ducha świętego, f  R. Amen.

Antyfona.
Bacz przyjść Duchu święty, a serca wiernych Twoich racz 

napełnić, i w nich ogień miłości Twojej racz zapalić, któryś ró
żnością języków zgromadził narody wszystkie do jedności wia
ry. R. Amen.

Pierwsze: »Ojcze nasz.« i t. d.
Na pamiątkę wylania krwi Pana Jezusa przy obrzezaniu Jego.

H Y 31 N.
(Jeżeli się koronka tylko za zmarłych odprawia, wszystkie hymny i modli
twy zaczynające się od stów: „O  Panie Jezu Ghryste“  opuszeza się).

Jezu świata Zbawicielu,
Dusz naszych odkupicielu,
Przez Twe święte obrzezanie 
Oddal od nas złe kochanie.

Módlmy sie.
O Panie Jezu Chryste! przez Twoją boleść, którąś miał przy 

obrzezaniu, prosimy umórz w nas miłość nieporządną i namię
tności. B. Amen.

Dziesięć razy: »Zdrowaś Marya,« a na końcu raz: »Chwała 
Ojcu i t. d.«

Na pamiątkę-Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi.
(Jeżeli koronka za zmarłych, zamiast: „C hw ała Ojcu,” mówi się: „W ieczne 
odpoczywanie” ).



H Y M N .

Najświętsza Matko w niezmiernych boleściach,
Gdyś Boga w czystych poczęła wnętrznościach,
Daj w Bogu liczyć szczęśliwe godziny 
Z Twojej przyczyny.

Módlmy się.

O Panno najczystsza! i Matko Boża najświętsza, Marya, pro
simy Cię, przez ową niewymowną radość Twoją, którąś m iała 
kiedyś Syna Bożego poczęła, przyczyń się za nami grzesznemi, 
aby Pan nasz, Jezus Chrystus, przez swoje bolense obrzezanie,- 
raczył nas oczyścić od grzechu nieczystości, a przyozdobić cnotą 
czystości, i umocnić darem Ducha świętego bojaźni Bożej. R. 
Amen.

Drugie: »Ojcze nasz« i t. d.
Na pamiątkę krwawego potu Pana Jezusa.

H Y M N .

Jezu źródło wszech słodkości,
Jedyna nasza miłośei!
Przez krwawe Twoje pocenie,
Daj nam grzechów odpuszczenie.

Módlmy się.
O Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, przez Twój krwawy pot 

w Ogrójcu wylany, daj nam, aby to rozpamiętywanie męki 
Twojej było źródłem obfitych łez wylania. R. Amen.

Dziesięć razy: »Zdrowaś Marya® i t. d.
Na pamiątkę radości Panny Maryi, gdy świętą Elżbietę

nawiedzała.
H Y M N .

Gdyś nawiedzała Elżbiety cne progi,
Niosłaś w żywocie świata okup drogi!
W  wnętrznościach matki Jan się roskoszuje,
Skacze, raduje.

40
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Módlmy się.
O Panno ze wszystkich najpokorniejsza, i Matko Boża najgo

dniejsza, prosimy Cię przez ową niewymowną radość, którąś 
miała, gdyś Elżbietę świętą nawiedzała, przyczyń się za nami 
grzesznemi do Syna Twego najmilszego, aby przez krwawy swój 
pot w ogrójcu wylany, raczył nas oczyścić od grzechu lenistwa, 
a przyozdobić cnotą gorliwości, i umocnić darem Ducha świę
tego pobożności. B. Amen.

Trzecie: »Ojcze nasz« i t .  d.
Na pamiątkę ubiczowania Pana Jezusa.

H Y M N .
Jezu nad słońce jaśniejszy,
Nad pełny księżyc piękniejszy,
Przez srogie Twe biczowanie,
Odpuść za grzechy karanie.

Módlmy się.
O Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego! przez okrutne, a 

srogie ciała Twego najświętszego biczowanie, daj nam w niniej
szym żywocie za grzechy nasze ojcowskie Twoje karanie, i po
prawę żywota naszego, B. Amen.

Dziesięć razy: »Zdrowaś Marya« i t. d.
Na pamiatkę radości Najświętszej Panny Maryi, która 

miała przy porodzeniu Syna Bożego.

H Y M N .
Dla pociech Matko z narodzenia Syna,
Prosim, niech Twoja sprawi to przyczyna,
By się rodziło synów dobrych wiele,
W świętym kościele.

Módlmy sie.
O Panno najczystsza i Matko Boża najgodniejsza! prosimy 

Cię, przez ową niewymowną radość Twoją, którąś miała, gdyś 
Syna Bożego porodziła, przyczyń się za nami grzesznemi, aby 
przez Jego okrutne biczowanie, raczył nas oczyścić od grzechu



obżarstwa, a przyozdobić cnotą świętej wstrzemięźliwości, i u- 
mocnić darem Ducha świętej rostropności. R. Amen.

Czwarte: »Ojcze nasz« i t. d.
Na pamiątkę cierniem koronowania Pana Jezusa. 

H Y M N .
Jezu Królu Panie miły,
Świata, piekła, ciała siły,
Tyś starł przez Twe cierniowanie,
Daj nam z Tobą królowanie.

Módlmy się.
O Panic Jezu Chryste, Synu Boga żywego!prosimy Cię przez 

okrutne na głowę Twoją korony z ciernia wciśnienie, wpój 
w serca nasze ustawiczne Męki Twojej rozmyślanie. R. Amen.

Dziesięć razy: »Zdrowaś Marya,« raz: »Chwała Ojcu« i t. d.
Na pamiątkę radości Najświętszej Panny Maryi, którą miała, 

gdy trzej królowie dary Panu Jezusowi ofiarowali.
H Y M N .

Gdyś złoto, m irrhę, kadzidło widziała,
Dary trzech mędrców, z tegoś radość miała;

Twa niech opieka włada nad królami,
Chrześcijanami.

Módlmy się..
O Panno najczystsza i Matko Boża Najświętsza, prosimy Cię, 

przez ową niewymowną radość, którąś miała, gdy się trzej kró
lowie Synowi Twojemu kłaniali i dary Mu ofiarowali: przyczyń 
się za nami grzesznemi, aby przez bolesne Jego koronowanie, 
raczył nas oczyścić od grzechu pychy, a przyozdobić cnotą po
kory, i umocnić darem Ducha świętego umiejętności. R. Amen.

Piąte: »Ojcze nasz« i t. d.
Na pamiątkę zwleczenia szat z Pana Jezusa.

H Y M N .
Jezu, prawdziwa światłości,
Żywe źródło dusz jasności,
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Przez wstydliwe obnażenie,
Daj nam świata pogardzenie.

Módlmy się.
O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, przez owe wsty

dliwe i bolesne z szat obnażenie Ciebie, gdyś miał być okrutnie 
do krzyża przybity, daj nam grzesznym zte namiętności wyzuć
i  szatę miłości rzeczy ziemskich złożyć, abyśmy się swej woli 
własnej zaparli. B. Amen. ,

Dziesięć razy: »Zdrowaś Marya,® raz: »Chwała Ojcu« i t. d.
Na pamiątkę radości Najśmetszój Panny Maryi, którą miała 

z  znalezienia Pana Jezusa w kościele.
H Y M N .

Z znalezionego jaka radość Syna,
Tobie o Matko! Twoja więc przyczyna,
Niech kościołowi wróci zdrożne syny,
Z nimi cnót czyny.

Módlmy się,
O Panno najłaskawsza i najczystsza, Boża Matko wybrana, 

prosimy Cię przez ową niewymowną radość Twoją, którąś mia
ła znalazłszy Syna Twego w kościele między doktorami, przy
czyń się za nami grzesznemi, aby przez sromotne z szat swoich 
obnażenie, raczył nas oczyścić od grzechu łakomstwa, a przy
ozdobić cnotą szczodrobliwości i umocnić darem Ducha świętego 
mądrości. B. Amen.

Szóste: »Ojcze nasz« i t. d.
Na pamiątkę przybicia do krzyża Pana Jezusa. 

H Y M N .
Krzyż krew ostatnią wytoczył,
Którą Zbawiciel świat zbroczył,
W  pięciu ranach me zbawienie,
Przez Twe Jezu odkupienie.

Módlmy się.
O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego i odkupicielu świa

ta, przez srogie ciała Twego najświętszego do krzyża przybicie,
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przebij miłością serca nasze, abyśmy, one pospołu z duszą naszą 
w miłości chwalili. R. Amen.

Dziesięć razy: »Zdrowaś Marya,« raz: »Chwała Ojcu« i t. d.
Na pamiatke radości Najświętsiój Panny Maryi, która miała 

‘ i  zmartwychwstania Syna swego.
H Y M N .

Przez tę pociechę, którąś w zmartwychwstanie 
Boga człowieka miała, o zjednanie 
Prosim Cię Matko, byśmy Rogu żyli,
Tobie służyli.

Módlmy się.
O Panno najłaskawsza, Matko Boża najszlachetniejsza, pro

simy Cię przez ową niewymowną radość Twoją, którąś miała, 
gdyś Syna Twego zmartwychwstałego widziała, przyczyń się za 
nami grzesznemi, abyśmy przez Jego okrutne ukrzyżowanie 
byli oczyszczeni od grzechu gniewu, a przyozdobieni cnotą 
cierpliwości i umocnieni darem Ducha świętego męztwa. R. 
Amen.

Siódme: »Ojcze nasz« i t. d.
Na pamiatke przebicia boku Pana Jezusa,

H Y M N .
Serce, zkąd krew, woda płynie,
Ratuj mnie w śmierci godzinie;
Niech w tem sercu zatopiony,
Życia wiek będzie skończony.

Módlmy się.
O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! przez przebicie 

boku i serca Twego Przenajświętszego, daj sercom naszym usta
wiczne i gorące Ciebie miłowanie. B. Amen.

Dziesięć razy: »Zdrowaś Marya,« raz: »Chwała Ojcu« i t. d.
Na pamiatke radości Najświętszij Panny Maryi, którą 

‘ m iałaprzy swojem Wniebowzięciu.
H Y M N .

Królowo świata, gdyś już z Bogiem w niebie,
Weź nas prosimy Twe sługi do siebie;
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Niech z Tobą Pani 6taniem po prawicy,
My służebnicy.
A my Cię za to Panno nad Pannami,
Wychwalać będziem sercem i ustami;
Gdzie Ojciec z Synem i Duchem spółecmie,
Króluje wiecznie. Amen.

Módlmy się.
O Panno Najświętsza i Matko Boża najpokorniejsza, prosimy 

Cię przez ową radość Twoją, którąś miała, gdyś do nieba z cia
łem i duszą była wzięta, przyczyń się za nami grzesznemi do 
Syna Twego, aby przez tyrańskie i okrutne boku Jego przebicie, 
raczył nas oczyścić od grzechu nienawiści, a dać cnotę miłości 
bliźnich, i umocnić darem Ducha świętego prawdy. B. Amen.

Wierzę w Boga Ojca i t. d. potem:
Antyfona.

(którą mówią wszyscy razem).
Bądź pozdrowiona Królowa, Matko miłosierdzia, żywocie 

słodkości, nadziejo nasza, bądź pozdrowiona! do Ciebie wołamy 
wygnańcy, Synowie Ewy: do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc 
na tym padole płaczu. A więc tedy orędowniczko naszal owe 
Twoje miłosierne oczy obróć na nas, i Jezusa, który jest błogo
sławiony owoc żywota Twego, po tym wygnaniu, racz nam po
kazać! o łaskawa! o pobożna! o słodka Panno Marya!

V. Racz nam dać święta Panno, abyśmy Cię godnie chwalili.
B. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.

Módlmy się.
Boże, który nas pod skrzydła obrony świętej Matki Syna 

Twego zgromadzonych do zapłaty niebieskiego powołania zapa
łasz, oczyść miłościwie serca nasze, a wiej w nie obfitą łaskę 
wytrwania w służbie Twojej i Najświętszej Panny, Matki Syna 
Twego, aby za obroną Jej i ratunkiem, cośmy z daru Twego 
postanowili, wypełnić mogli i nasze przedsięwzięcia do skutku 
przywiódłszy, nagrodę, którąś trwającym w Tobie obiecał, 
otrzymali. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
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z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
R. Amen.

Jeżeli koronka za zmarłych tylko ofiarowaną była, zaraz po An
ty fonie: »Bądź pozdrowiona« zacząć Litanję o Najświętszej Pannie 
Maryi, po którij należy zakończyć modlitwą: »Boże dawco odpu
szczenia® i t. d. zobacz po Różańcu.

Od południa wielkiśj soboty, aż do południa soboty przed święta 
Trójcą, zamiast Anty fony: »Bądź pozdrowiona« i t. d. śpiewa się 
stojąc następująca:

Antyfona.
“Królowa Nieba wesel się« i t. d. (Patrz na str. 166)

Módlmy się.
»Boże, któryś przez« i t. d. (Patrz na str. 166) 

ofiarowanie Koronki*
Racz przyjąć od nas niegodnych, Panie Boże Wszechmogący, 

w Trójcy świętej jedyny, tę koronkę, którąć niegodni ofiaruje
my na cześć i chwałę imienia Twego świętego i na pamiątkę 
okrutnej męki i wylania krwi najmilszego Syna Twojego, na 
pamiątkę siedmiu radości Najświętszej Panny Maryi; na uwiel
bienie świętego Józefa, świętego Michała Archanioła i Aniołów 
Stróżów naszych, ku czci śś. Eljasza i Elizeusza, św. Szymona 
Stokcyusza, św. Wojciecha, św. Anioła Męczennika, św. Eufro- 
zyny i św. Magdaleny de Pazis i na cześć wszystkich świętych 
Twoich. Przytein też racz przyjąć za ciężkie i niezliczone zło
ści nasze, za kościół święty Katolicki, i wszystkie stany jego: za 
rodziców, braci i siostry; za dobrodziejów żywych i umarłych, 
aby ta koronka była pożyteczna ku otrzymaniu łaski Twoje} 
świętej i żywota wiecznego, w którym racz nas pomieścić Boże 
najłaskawszy panujący na wieki. B. Amen.

• Na ostatnich paciorkach w Koronce należy mówić: 3 Ojcze nasz,
8. Zdrowaś Marya, raz Chwała Ojcu i t. d. Na cześć Trójcy 
Przenajświętszej: na podziękowanie Bogu Ojcu za stworzenie, 
Bogu Synowi za odkupienie, Bogu Duchowi świętemu za oświe
cenie.

Tu i owdzie zamiast trzy razy. »Ojcze nasz« mówią lub śpiewają; 
■Anioł Pański.«
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p i e ś ń  r.
do Matki Boskiej SUaplerznćJ.

M elodjajak: „Bądź pozdrowiona Panienko.”

Świętych cnót wzorze, ozdobo Karmelu!
Skarbnico Boga dla łask Jego wielu, *
Marya Panno, dałaś z nieba szatę,
Którą szanując będziem mieć zapłatę.

A tę wziął Szymon z rąk Najświętszych Twoich, 
f cudnym darem uczcił braci swoich,
Których upewnił, że to znak zbawienia,
Według Maryi Panny objawienia,

W  tej i my chodząc, imie Twe sławimy,
I za te łaskę Boga w Niej chwalimy,
Który od swego wiecznej chwały Tronu,
Dał ten przywilej dla Twego zakonu.

Wszak to zadatek szczęśliwej wieczności 
Tym, którzy służą Maryi w szczerości,
I Jej się sercem swym obowiązują,
Dla której imie swoje zapisują.

Ci bowiem, gdy się z tym światem rozstają,
I za swe winy do czysca dostają,
To ich Marya tą suknią wybawia,
I jaknajprędzej do nieba wyprawia.

Pomoc od Boga w każdym razie mają,
I łask obfitych szczęśliwie doznają.
Gdy będą godnie tę szatę nosili,
Imie Jezusa i Maryi czcili.

Niech więc imiona Jezus i Marya,
Którym wyraźnie Skaplerz święty sprzyja,
Bronią od przygód życia w doczesności,
I z Bogiem złączą w szczęśliwej wieczności. Amen.

P I E Ś Ń  II.
Melodya jak- „Którego św iat” i t. d, albo jak : „M alko niebieskiego 

Pana” z przydaniem po każdej strofie, „M arya."

Matko Skaplerza świętego,
Pani zbawienia naszego,
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Któraś z swego opatrzenia 
Data nam szatę zbawienia.

Kiedy na nasze ramiona,
Jezas, Marya imiona 
Kładziesz zbawienie Twych wiernych, 
Bronisz od grzechów śmiertelnych. 

Niechże sukienka Twa święta,
Panno bez zmazy poczęta;
Od mąk wiecznych nas zasłoni,
W  życiu i konaniu broni.

Jest głośno światu całemu,
Kto Skaplerzowi Twojemu, 
Nabożeństwo, cześć oddaje, 
Osobliwszych łask doznaje.

Brońże tą tarczą sukienną,
W  służbie Twojej nieodmienną,
Duszę naszą; tak bezpieczni,
Będziem słudzy Twoi wieczni.

Wiecznego z Bogiem przymierza; 
Sukienka Twego Skaplerza,
Matko Boska niech nam wszędzie, 
Nieomylnym znakiem będzie. Amen.

NIESZPORY
O Najświętszej Maryi Pannie*

W  Imie Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen. 
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie! ku  ratunkowi memu pośpiesz się.
Chwała Ojcu i t. d. Alleluja, albo:
Chwała Tobie, Panie, królu wiecznej chwały.

Psalm 109*

Rzekł Pan do Pana mego, łaskawym 
Swym głosem: Siądź mi przy boku prawym,
Aż twoje wszystkie zuchwale wrogi,
Dam za podnóżek pod Twoje nogi.

Berło Twej mocy wydam z Syonu,
Świat cały padnie u  Twego tronu,

41



316

A Ty używać będziesz praw swoich 
Wśród nieprzyjaciół panując Twoich. 

Skoro rozpoczniesz Twe panowanie,
Przy Tobie lud Twój w jasności stanie;
Nim jeszcze zorzy świecić kazałem,
Ciebie z wnętrzności moich wydałem.

Pan to poprzysiągł (jego zaś mowa, 
Danego nigdy nie cofnie słowa)
Ty jesteś kapłan do końca wieka, 
Według obrządku Melchisedeka.

Przy Twej prawicy Pan jest nad Pany,
W dzień gniewu swego zetrze tyrany,
Sąd swój rozciągnie po całym świecie,
I nieposłuszne narody zgniecie.

Pyszną na ziemi głowę poniży,
Która Mu Jego chwały ubliży;
Z mętnój po drodze pić będzie rzeki, 
Dla tego głowę wzniesie na wieki. 

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, 
Ojcu, Synowi, Dąchowi świętemu,
Jak była na początku, i zawsze, i ninie, 
Niech imie Pańskie na. wieki wieków słynie.

Psalm 113.

Chwalcie o dziatki najwyższego Pana,
Niech mu jednemu cześć będzie śpiewana! 
Jego niech imie w ustach ludzkich słynie, 
Póki wiek późny swoim torem płynie,. 

Gdzie wschodzi stońce i kędy zapada, 
Niechaj świat Boską chwałę opowiada; 
Pan ma narody wszystkie pod nogami, 
Jego się chwata wznosi nad gwiazdami. 

Kto się wzdy z Panem tym porówna, który 
Wysoko siedząc z tej niebieskiej góry,
I co na niebie, i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionemi?
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On ubogiego z gnoju wyprowadzi,
I z książętami na tronie posadzi;
On niesie radość dla niepłodnej matki, 
Miłe w domu jej rozmnażając dziatki. 

Chwała bądź Bogu i t. d.

Psalmu 121.

Ucieszyła mnie wieść pożądana, 
Pójdziem do domu naszego Pana; 
Jerozolimo! w Twym świętym progu, 

Dajmy cześć Bogu. 
Jerozolima, dom nasz, dom Boży, 
Budowa jego codzień się mnoży;
Kędy ma słynąć słodka swoboda,

I braci zgoda.
Tam pokolenia przyjdą gromadnie, 
Przed Panem każdy w pokorze padnie, 
Spełnić swe śluby, i śluby owe, 

Izraelowe.
Tam w świętej sieni codziennie siądą, 
Pocześni starce, sądzić lud będą!
Tam się Dawida domem zaszczyca 

Trwała stolica. 
Proścież o pokój Jerozolimy,
I o obfitość Boga prosimy;
Moc Pańska pokój stanowić będzie, 

Dostatek wszędzie. 
Dla braci naszych i dla bliźniego, 
Prośmy o pokój, a dla świętego 
Domu Pańskiego w każdej godzinie 

Niech dobro płynie. 
Chwała bądź Bogu i t. d.

Psalm USB.

Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, 
Daremnie nad'nim rzemieślnik pracuje;
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Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry,
Próżno straż czujna opasuje mury.

O wy! co chlebem nędzy swej żyjecie, 
Spiesząc do pracy, jak  tylko spoczniecie, 
Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy,
Na nic się przyda wstawać o północy. 

Kiedy Pan raczy wspierać swemi siły, 
Wybranym swoim da spoczynek miły;
W  dziedzictwie Pańskiem dadzą płodne matki, 
Izraelowe niezliczone dziatki.

Jako te strzały, które strzelec żywy,
Z swojej bez wieści wypuści cięciwy,
Tak rozegnane Jakóbowe syny,
Gdzieś zaludniają nieznane krainy. 

Szczęśliwy to mąż, który z tamtych stanu 
Żądanie swoje ma spełnione w Panu;
Nie zalęknie się, śmiało odpowiada,
Gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada. 

Chwała bądź Bogu i t. d.

Psalm 147.

Jerozolimo! chwal Pana nad Pany,
Ramieniem Jego mur Twój opasany.
Górny Syonie! chwal swojego Boga,
Żadna Cię przy nim nie obejdzie trwoga.

On twoje zamki w bramach obwarował, 
Gdzie syny Twoje bezpiecznie zachował; 
On twe granice pokojem zaszczyca,
W  których cię zboża dostatkiem nasyca. 

On skoro ziemi swe powie wyroki,
Nie znają żadnej słowa Jego zwłoki;
On pola śniegiem, jak wełną odziewa,
A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.

On gdy rozkaże, lodem skrzepnie zima, 
Której ostrości któż łatwo wytrzyma? 
Znowu rzekł słowo, rozpłyną się lody, 
Wionie duch Jego, po wzbierały wody.
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Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakóbowi,
Bóg podał zakon swój Izraelowi;
Żadnym narodom On tak się nie stawił 
Łaskawie, ani praw swoich objawił.

Chwała bądź Bogu i t. d.
Antyfona.

Święta Boża Bodzicielko, zawsze Panno Marya, przyczyń się 
za nami do Pana Boga naszego.

Capitulu/m Eccl. 34.
Jako cynamon i balsam woniejący wydałam wonność, jako 

mirrha wyborna dałam słodkość wonności. B. Bogu chwała.

Pieśń o Najświętssój Pannie Maryi.
Najsłodsza Matko! dla Twego imienia,
Nie racz opuszczać tego zgromadzenia,
Które Cię wielbi w tutejszym kościele,
Przyznając łaski, śpiewa Tobie śmiele:

Przez Twe boleści i wielkie radości 
Uproś u  Syna by odpuścił złości;
Bo niepodobna, byś nie uprosiła,
U Tego coś go w żywocie nosiła.

Marya Matko, Panno nad Pannami!
Zjednaj nam łaskę swojemi prośbami;
U Syna Twego niech to otrzymamy,
O co wzdychając Ciebie upraszamy.

Niech odpoczynek zmarłych dusze mają,
Które ratunku Twojego czekają;
Niech im przez Twoje Panno przyczynienie,
Syn Twój przyśpieszy niebieskie zbawienie. Amen.

V. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko.
&. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Na Magnificai,

Wielbij duszo moja Pana,
Któraś od Niego wybrana,
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I wesel się w Bogu Twoim,
Co jest Zbawicielem moim.

Wejrzał On z swojej stolicy,
Na pokorę służebnicy,
I po wszystkie wieki czczoną,
Chce ją  mieć błogosławioną.

Moc najwyższa mnie wsławiła,
Kiedy dla mnie uczyniła,
Cuda nigdy niepojęte,
Której imie zawsze święte.

A litość od pokolenia,
Do pokoleń i zbawienia,
Tych, co się Boga lękają,
I Panem Go swym uznają. 

Wszechmocny Pan nieśmiertelną 
Moc okazał swoją dzielną,
Gdy myśli pysznych rozproszył,
I dumne serca pokruszył.

Bohaterów dumno—mężnych,
Gdy strącił z tronu potężnych,
A pokornych wyprowadził,
I na tronach ich osadził.

Gdy ubogich bogactwami,
Dom napełnił i skarbami,
A pogardził bogatemi,
I zrównał je z ubogiemi.

Sługę swego, kiedy w stałą 
W ziął opiekę swą wspaniałą,
Izraela miłosierny,
Bóg w przymierzach swoich wierny. 

Które z naszemi przodkami,
Abrahama potomkami,
Uczynił i zawarł stałe,
I na wieki wieczne trwałe.

Chwała Ojcu i Synowi,
Świętemu także Duchowi;
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Niech będzie zawsze stateczna,
Teraz i na wieki wieczna.

Antyfona.
Święta Maryo! ratuj nędznych, wspomóż bojaźliwych, po

ciesz plączących, módl się za ludem, przyczyń się za ducho
wieństwem, proś za nabożną ptci% niewieścią.

V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.
Módlmy się.

O najświętsza ze wszystkich Świętych, najchwalebniejsza 
dziewico, Marya, Matko Syna Bożego, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, racz pomnieć, błagamy, na owe Twoje pełne pokory
i świętości słowa, któreś mówita nawiedzając Elżbietę; racz także 
pomnieć na ów smutek i bojaźń, któreś cierpiała, gdy Pan 
Jezus, Syn Twój, był z krzyża zdjęty i do grobu włożony; a wej
rzyj na nas niegodne sługi Twoje. Pani nasza, Orędowniczko 
błogosławiona, we wszelakich potrzebach naszych bądź nam 
na każdy czas Matką i pocieszycielką, a osobliwie w godzinę 
śmierci naszej. Amen.

Salve Begina.
Witaj Królowa, Matko miłości, (Patrz jak na str. 164).

Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyś nam sługom Twoim do

zwolił cieszyć się ustawicznie zdrowiem dusznem i cielesnem, 
ażebyśmy za wielowładną przyczyną błogosławionej zawsze Pan
ny Maryi od wszelkiego smutku byli wybawieni, i wesela wie
cznego po śmierci dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen.

Od Wielkiijnocy aż do świętej Trójcy, zamias.: »Salre Regina« 
mówi sie jak  następuje:

Wesel się Królowa miła!
Bo Ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał Pan nad Panami,
Módl się do Niego za nami. Alleluja.
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V. Ciesz się i raduj Panno Marya. Alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twojego, Pana 

naszego Jezusa Chrystusa,świat uweselić raczył, spraw, prosimy, 
abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryą, otrzymali wesele 
wiecznego żywota. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie,
V. Błogosławmy Panu. R. Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym. Amen.

P O W IN N O ŚC I
Braci i Sióstr Konfraterni! Serca Najiwlętazćj 

Maryi Panny Sbaplerzn&j.
I .

Naprzód się spow iadać i nabożnie kommunikować przed wpisaniem się 
w Bractwo, potem imie sw oje w pisać w książkę B ractw a.

I I .
Bracia i siostry powinni mówić codzień siedm razy „Zdrow aś Marya“  na 

pam iątkę siedmiu radości i boleści serca Najświętszej Maryi, przydając do 
każdego pozdrowienia: „Niech będzie pochwalone Przenajśw iętsze S6rce 
Twoje, Marya“ . Którzy zaś czytać um ieją, mogą godzinki, albo litanią mó
wić: „o Sercu Najświętszej Panny“  w edług sposobnego czasu. Do czego 
jednak nie są obowiązani pod grzechem .

U l .
Każdy brat i siostra w pierwszą sobotę każdego m iesiąca, jeżeli będą 

mogli, powinni mszy świętej słuchać, spowiadać się i kom m unikować w  któ
rymkolwiek kościele na odwdzięczenie łask  Sercu Najświętszej Maryi.

IV.
Kiedy brat albo siostra umrze, bractwo otrzymawszy o tem wiadomość 

powinno za duszę jego  (jój) zmówić 7 pacierzy i 7 Zdrowaś Marya, albo 
jeżeli można, to mszy świętej w ysłuchać.

V.
Kto ma czas wolny, może się na pogrzeb brata lub siostry staw ić i ciało 

do grobu odprowadzić; za k tórą to ostatnią przysługę nadane są  odpusty.
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VI.
Święto główne Serca Najświętszej Panny Maryi odpraw iać się będzie 

w niedzielę podczas oktawy Najświętszej Panny Skaplerznej, a jeżeli się 
trafi św ięto Najświętszej Panny Skaplerznej w niedzielę, to w d rugą niedzielę 
jako  w Oktawę, pomieniona uroczystość odprawiać się będzie;— podczas te
go nabożeństwa bracia i siostry powinni być przytomni w Kościele Konfrater
ni!*, spow iadać się i kommunikować.

VII*
W św ięto Opieki Najświętszej Panny, które się odprawiać będzie w nie

dzielę pierw szą miesiąca Listopada; także w dzień św iętych trzech K rólow i 
w  św ięto siedmiu boleści Najświętszej Panny, w dzień W niebowstąpienia 
Pańskiego, powinni się staw ić w  tymże Kościele bracia i siostry (jeżeli nie 
maj$  ważnej przeszkody) aby się modlić za zgodę panów chrześcijańskich, 
wykorzenienie herezyi, i podwyższenie św iętego Kościoła Rzymskiego, Matki 
naszej.

VIII.
Podczas septenny, k tóra się zawsze zaczynać będzie w sobotę siedmią 

tygodniami wprzód przed niedzielą święta oktawy Najświętszej Panny S ka
plerznej, bractwo powinno być przytomne nabożeństwu w  tymże kościele.

ODPUSTY
Nadane od świętej Stolicy Konfraterni! Serca 

Najświętszej Panny Skaplerznej*
1. W dzień wpisania się w Bractwo, po odprawionej nabożnie spowiedzi

i św iętej. Odpust zupetny.
2. Ktokolwiek z braci albo sióstr w godzinę śm ierci po odprawionej spo- 

■ wiedzi i kommunii św iętej, jeżeli to uczynić może, jeżeli nie, chociaż skru-
szonem sercem  imie Jezus wymówi, albo jeżeli wymówić nie będzie mógł, 
przynajmniej nabożnem wezwie sercem , dostąpi odpustu zupełnego.

3. W św ięto główne Serca Najświętszej Panny, to je s t i  w niedzielę 
podczas oktawy Najświętszej Panny Skaplerznej szczerze się spowiadającym

A i kom m unikującym , a modlącym się w kościele, albo kaplicy Brackiej za 
zgodę Panów chrześcijańskich, za wykorzenienie herezyi i podwyższenie ko
ścioła św iętego Katolickiego Matki naszej. Odpust zupełny.

4. W inne cztery św ięta wyżej w  powinnościach nadmienione, szczerze 
b skruszonym  i kom m unikującym  w tymże kościele, albo kaplicy Brackiej, 
lii Stolica Apostolska udzieliła O dpustu siedm lat i tyleż ąuadragen.

5 . Ktokolwiek z braci, albo sióstr, w kościele czyli kaplicy Brackićj, na 
mszach św iętych, albo na pacierzach kapłańskich przytomny będzie, ubo-

i giego w dom przyjmie i nieprzyjaciół przez się lub przez kogo inszego po
godzi, zm arłych ciała do grobu odprowadzi, za processą z pozwoleniem

42
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Zwierzchności Duchownej odpraw iającej się, za Najświętszym Sakramentem 
bądź w processyi, bądź do chorego niesionym, pójdzie, albo jeżeli isc nie 
będzie mógł, usłyszawszy dzwonienie, Ojcze nasz, i Zdrowaś Marya zmówi, 
ktokolwiek za duszę zmarłych braci albo s ió s tr , pięć pacierzy i pięc Zdro. 
waś Marya zmówi, grzesznika na drogę zbawienną naprowadzi, przykazań 
Boskich, albo katechizmu nieumiejących nauczy, jak ikolw iek ak t miłości 
chrześcijańskiej, albo pobożności uczyni, dostąpi odpustu  dni 60.

MODLITWA
przed wpisaniem się w Bractwo Serca Najświętszej Panny.

Najświętsza Panno Marya! Ja NN. jakkolwiek, pod każdym 
względem najniegodniejszy, abym byt w liczbie sług Twoich; 
wzruszony jednak dobrocią i łaskawością serca Twojego Najświęt
szego, w którem się Aniołowie roskoszują, i wzbudzony pragnie
niem serca i duszy mojej, jemu najpokorniejszą oddać usługę, 
Ciebie dzisiaj przy obecności Anioła Stróża i przed wszystkim 
Dworem Niebieskim za osobliwą Panią, Orędowniczkę i Matkę 
obieram, i mam mocne przedsięwzięcie być sługą i wiecznym 
niewolnikiem serca Twego, i że będę się starał, ile w mojej mocy 
będzie, aby mu wszyscy służyli i one szanowali. Proszę Cię te
dy pokornie, najmiłosierniejsza Matko, przez wszystką boleść i 
radość Twoją, abyś mnie w liczbę sług serca Twego przypuścić 
raczyła; przybądź mi z pomocą do czynności moich i uproś, że
bym się sprawował we wszystkich myślach, słowach i uczynkach 
moich, wedtug woli Syna Twego i według upodobania serca 
Twego. Spraw to uajdobrotliwsza Matko, a nie opuszczaj mnie 
teraz, i w godzinę śmierci mojćj pokaż macierzyńską miłość 
serca Twego. Amen.

O Sercu Najświętszej Panny Maryi x  góry Harmeln, 
Na Jutrznię*

V. Jezu w sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy,
V. Zacznijcie usta moje chwalić Pannę świętą,
R. Opowiedzcie Jej serca łaskę niepojętą.
Y. Boże pośpiesz ku wspomożeniu memu,
B. Panie pokwap się ku ratunkowi memu.



V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku teraz zawsze i na wieki wieków. 

H Y M N .
W itaj serce Maryi z Karmelu świętego,
W itaj klejnocie drogi z skarbca Niebieskiego;
Perło z błogosławieństwa rosy urodzona,
Najdroższej niewinności blaskiem ozdobiona.
Wszystkie skarby stworzone, wszystkie co są w niebie,
Bóg przy wcieleniu swojem wyłożył dla Ciebie.
Serce, które Syn Boski drogo oszacował,
Kiedy sam się, jak w skarbcu koronę, lokował.
Siedm swych darów Duch święty jak drogie klejnoty,
W  tej świętej arce złożył, wlał Anielskie cnoty.
Nad Boga i zbawienie nic szacowniejszego,
Bóg, zbawienie w tem sercu, nad nie nic droższego.
Zjednaj nam Matko łaskę, niech wieczny skarb mamy,
Niech w sercu Twem, jak w Niebie Boga oglądamy.

Antyfona.
Pobożnem sercem niebieskiego szukajmy Skarbu w Sercu 

Najświętszej Panny Maryi z Karmelu, abyśmy światowemi 
wzgardziwszy marnościami, wieczną zapłatę i skarb znaleźli, 
Jezusa Chrystusa.

V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie moje i t, d.
Módlmy się.

Najświętsza Panno Maryo, Królowo Niebieska, Matko i ozdo
bo Karmelu, której serce -Syn Boski przy wcieleniu swojem 
przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy, którzy te
raz serce Twoje najświętsze nabożnem sercem pozdrowiwszy, za 
Twoją poważną przyczyną wiecznego w niebie mogli być ucze
stnikami wesela. Przez Pana naszego i t. d.

Na Łaudes*

V. Jezu w sercu Maryi Ciebie wysławiamy.
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy.
V. Boże pośpiesz się i t. d. Pani pokwap się i t. d.
V. Chwała Ojcu i Synowi i t. d.
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Chwalcie serce Maryi głośne niebios chóry,
Chwalcie Ojca wiecznego, Serce świętej Córy;
Święci, coście kochali na Karmelu górze,
Serce Maryi głoście po niebieskiem dworze.
Serce to Matki waszej ozdoby Karmelu,
Pośpieszajcie z pochwalą do miłości celu.
I my wszyscy Twe Serce Matko wychwalamy,
Bod z niego niewymowne łaski odbieramy.
Skaplerz najświętszy w ręce podany Szymona,
Łaska to Serca Twego, od piekła zasłona.
Przywilej dałaś wielki swemu Karmelowi,
Przywilej miłosierdzia podaj grzesznikowi.

. Morze wszelkich dobrodziejstw, Panno, serce Twoje, 
Zjednajze niech wypłynie ztąd zbawienie moje.

Antyfona.
Przenajświętsze Serce Maryi, chwałą niebieską napełnione, 

objaśnij serca nasze, aby do wiecznej zmierzały światłości.
Y. Pani wysłuchaj i t. d. R. A wołanie moje i t. d.

Módlmy się.
Najświętsza Panno i t. d. jak na Jutrznię.

Na Prymę.

V. Jezu w Sercu Maryi i t. d. (Patrz jak na Laudes). 
H Y M N .

Witaj Serce Maryi, przybytku wielkiego 
Boga; witaj ucieczko zbawienia naszego.
Wszelkich łask w Tobie Chrystus stolicę sfundował,
Tron miłosierdzia swego dla grzesznych zgotował;
Do Ciebie jak do portu dusze utrapione 
Zmierzają, słusznym Boga gniewem zastraszone.
Pięć fortec do ucieczki Bóg niegdyś naznaczył,
Lecz bespieczniejszą w Sercu Maryi dać raczył.
Bije nas świat i ciało, bije szatan srogi,
Straszne Sądu Boskiego przerażają trwogi.

H Y M N .
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Wyzywają światowe marności do boju,
Gdzież? w tem Sercu najświętszem szukamy pokoju.
Dajże nam Matko świętą w tem sercu obronę,
Uproś wieczną po wojnie światowej koronę.

■ Antyfona.
Jezu miłością najświętszej Matki Twojej zapai serca nasze do 

osiągnienia wiekuistej chwały.
Y. Pani wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.
Naświętsza Panno i t. d. (Patrz jak na Jutrznię).

Na Tercyą.

(Patrz jak na Laudes).

H Y M N .
W itaj serce Maryi, porcie żeglujących,
W itaj dobrej nadziei kotwico tonących;
Wzbudza na nas światowe nawałności morze,
Żeglującym najświętsze zasępiało zorze.
Zatłumieni grzechowym zostajemy cieniem,
Lecz za Twoim do portu trafimy promieniem.
Do Ciebie, jak do arki śpieszymy Noego,
A szczęśliwie wypłyniem z morza burzliwego.
Nawa nasza grzechową falą skołatana,
Brzegu w Twem sercu szuka, Matko niebios Pana. 
Dopomóż nam wypłynąć z świata nawałności,
A do portu nie zbłądzić szczęśliwej wieczności.
Potop piekielny Matko niechaj od nas stroni,
Przez serce Twoje ratuj w ostatecznej toni.

Antyfona.
Blog. Serce Maryi, którego żadna pierworodnego [grzechu 

nie dotknęła zmaza. (
V. Pani wysłuchaj i t. d. B. A wołanie nasze i L d.

Módlmy się.

Najświętsza Panno i t. d. (Patrz jak na Jutrznię).
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Na Sexię.

(Patrz jak na Laudes).

H Y M N .
Witaj serce M arji, różo purpurowa,
Z której jak z rajskich kwiatów idzie wonność nowa, 
Piękniejszaś nad Aniołów, nad cały ród żeński,
Wybrana Córo Nieba, kwiecie Nazareński;
Na niebie i na ziemi Tyś błogosławiona,
Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.
Piekło, szatan z swą mocą został zwyciężony,
Bóg łaską cię wywyższył, przez miłość wcielony.
O różo Jerychońska! z piękności szczęśliwa,
Królćt niebios i ziemi ozdobo prawdziwa.
Serce świętej Maryi, nadziejo Karmelu,
Ucieczko utrapionych, skarbnico łask wielu,
Niech z Tobą w święte cnoty, w miłość zakwitniemy 
Z Bogiem w Niebios przybytkach niechaj wiekujemy.

Antyfóna.
Jak róża między cierniem ozdobna, tak Serce Maryi między 

sercami ludzkiemi najpiękniejsze, zbawieaną wydaje wonność, 
Anielskiej niewinności kwitnie purpurą.

V. Pani wysłuchaj i t. d. R. A wołanie moje i t. d.

Módlmy się.
Najświętsza Panno i t. d. (Patrz jak na Jutrznię).

Na Nonę.

(Patrz jak na Laudes).

H Y M N .
W itaj serce Maryi, Niebo wyjaśnione;
Witaj żadnym obłokiem grzechu nie jyzyćmione.
Ty słońce jasne blaskiem baranka na tronie,
Ty pogodny księżycu w niebieskiem Syonie.
W  Tobie światło zbawienne, w Tobie dzień bez cienia;
Bóg Ci miłości swojej udzielił promienia.
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Eliasz niegdyś widział obłoczek z Karmelu,
Z ognia kolos na niebie widać w Izraelu.
Serce Maryi niebo, Bóg jest w tym obłoku,
Dzień bez zachodu jasny, jutrzenka bez zmroku.
Obłok ten deszczem skropił serca ususzone,
Ognisty kolos wiedzie w kraje nieskończone.
Przez serce Twoje obroń nas wiecznej ciemności, * 
Spraw Matko niech niebieskiej dojdziemy światłości.

Antyfona.
Najświętsza Panno Marya, której Serce w niebieską opływa 

słodycz, zjednaj nam świętą ziemię miodem i mlekiem płynącą 
w królestwie wiekuistem.

V. Pani wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.

Módlmy się.
Najświętsza Panno i t. d. (Patrz jak na Jutrznię).

Na Nieszpór*

(Patrz jak na Laudes).

i  H Y M N .

Witaj Serce Maryi, tarczo nieskruszona,
W itaj meto zbawienna sercom naznaczona.
Ogromny czartu jesteś puklerz Jozuego,
Straszną gromisz potęgą wodza piekielnego.
Nieustraszone serce niebiańskiej Debory,
W  Tobie mieszkał Duch święty dla Twojej pokory.
Pod znakiem Twoim wojska święte tryumfują,
Zwycięzkie Męczennicy swe laury gotują.
Strzała miłości Boskiej Ciebie przeraziła,
Męka Jezusa mieczem boleści przebiła.
Broń potężną w Twem Sercu, Matko, widzim miecze,
Toć piekielny wojownik już z placu uciecze,
Niech Twe Serce w ostatniej tarczą będzie wojnie,
Niech z Bogiem wiecznie żyjem na ziemi spokojnie.
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Anty fona.
Jezu najpotężniejszy hetmanie, przez Serce Matki Twojćj 

prosimy Cię, dodaj nam serca przeciwko piekielnym potęgom. 
Y. Pani wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.

Módlmy się.
Najświętsza Panno i t. d. (Patrz jak na Jutrznię).

N a  l i o m p l c t ę .
V. Jezu w sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Nawróć ku Tobie serca, Boże nieskończony,
R. Oddal miecz gniewu Twego na nas zaostrzony.
V. Boże pośpiesz się i t. d. R. Pani pokwap się i t. d.
V. Chwała Ojcu i t .  d.

H Y M N .
Witaj Serce Maryi Bogu ulubione,
Duchowi najświętszemu witaj zaślubione.
Ogniem miłości pałasz Jezusa kochanie,
Wesele Bajskie, świętych ukontentowanie.
Przed wieki Cię Bóg obrał sobie za stolicę,
Wszelkiej łaski grzesznikom w Tobie dał krynicę.
Miodem płynąca ziemio, źródło wód żyjących,
Fontanno niewinności, laurze wojujących.
Jedyna w utrapieniu grzeszników pociecho,
Do Ciebie płaczu pełne posyłamy echo.
Serce Królowej Nieba, Boskie pomieszkanie,
Z Tobą niech wieczne mamy w Niebie królowań ie.

V. Jezu Serca Maryi przedziwna miłości.
R. Przez Serce Matki Twojej daj'wieczne radości.

Antyfpna.
Przenajświętsze Serce M aryi, przez zasługi Twoje, daj nam 

skruszonem sercem za grzechy pokutować, pokornie i szczerze 
Bogu służyć, a potem wieczną osiągnąć miłość Jezusa Chrystusa. 

V. Pani wysłuchaj i t. d. R. A wołanie moje i t. d.
Módlmy się.

Najświętsza Panno i t. d. (Patrz jak na Jutrznię).



331

LITAII4
O Sercu Najświętszej Panny Maryi z góry Karmelu

Kyrie elejson, Chryste elejson 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj, się 
, nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, 

zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi,serca Jezusowe

go kochanie,
Serce Najświętsze Panny Ma

ryi z góry Karmelu,
S. ku któremu miłością pa

ła ł Eliasz Prorok,
S. przed wieki obrane,
S. przed poczęciem Maryi, 

Bogu ulubione,
S. któremu Duch Przenaj

świętszy zaćmił,
S. pod opiekę świętemu Jó

zefowi oddane,
S. ożywiające,
S. w którem przy ostatnim 

życia terminie, żyją serca 
nasze,

S. Anielskiej niewinności 
pełne,

S. według serca Boskiego,
S. mieczem boleści przebo- 

dzone,
S. przv męce Jezusa zasmu

cone,
S. po zmartwychwstaniu 

Panskiem dziwną radością 
napełnione,

S. umacniające słabości na
sze,

S. całe w Bogu zatopione,

S. w którem się nie znalazła 
zdrada,

S. w którem Bog mieszkał, 
S. z którego krw i Duch 

przenajświętszy uformo
wał ciało Jezusowe,

S. z którego życie wieczne 
pochodzi,

S. gotowe czynić wolę Boską, 
S. najpokorniejszej Służe

bnicy Pana,
S. Oblubienicy Ducha Prze

najświętszego,
S. w samem poczęciu niepo- 
kalanem Bogu poświęcone, 
S. wszelkiemi łaskami pzdo- 
, bione,
Swiątnico Trójcy Przenaj

świętszej,
Depozycie siedmiu darów 

Ducha świętego,
Klejnocie nieoszacowany, 
Perło najdroższa,
Tarczo złota,
Miasto Króla wielkiego, 
Zamku, w który wszedł Jezus, 
Przyczyno świętego pokoju, 
Forteco, której bronił Pan 

zastępów,
Namiocie hetmana niezwy

ciężonego,
Katedro nauczyciela Niebie

skiego,
Szkoło wszystkich cnót, 
Reguło życia chrześcijań

skiego,
Pociecho rospaczających, 
Apteko lecząca dusze nasze, 
Zegarze, który Duch święty 

regulował,
Cysterno Betleemska wód o- 

żywiających,
43
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Żródto chłodzące dusze 
w czyscowych upałach, 

Fontanno czystości,
Zbiorze łask nadprzyrodzo- 

nych.
Zwierciadło Panieńskiej nie- ©.

winności,
Drogo do świętej prowadzą

ca ojczyzny, =L 
Przepaść pokory,
Pustynio, w której Bóg i _  

cnota mieszkała,
Kotwico dobrej nadziei,
Morze łask Boskich,
Porcie tonących, x
Tablico Boskiem prawem 

zapisana,
Trybunale, w którym miło- 

sierdzie przewodniczy,
Księgo -siedmią pieczęciami 

Ducha świętego zapieczę
towana,

Księgo, w której imiona 
przeznaczonych zapisane, H 

Księgo rodzaju Jezusa Chry
stusa,

Pałacu Króla przedwieczne- p 
g?>

Skało Mojzeszowa, wydawa- 
jąca zbawienne wody du
szom upragnionym, 13 

Nawo, w którąwstąpiłjezus, 
Raju, do którego wąż pie- p 

kielny nie miał przystępu, 
Cząstko z Bogiem złączona, 
Baju świętemu Eliaszowi S 

powierzony,
Gwiazdo regulująca nawę 

życia naszego,

Magnesie zatwardziałe 9erca K 
ciągnący,

Pochodnio miłościąChrystu- 
sową zapalona, _ _ p. 

Znaku wielki na niebie, 
w którym mieszkał Chry- *“  
stus.

Cudo Aniołów,
Domie szczęśliwej wieczno- » 

ści,
Przykładzie cnót świętych, 
Obrazie dobroci Boskiej, ^  
Manno wszelką słodycz w so

bie zawierająca,
Ofiaro najmilsza Bogu, „ 
Ogrodzie zamknięty, 
Wirydarzu, w którym O- * 

blubieniec Niebieski ros- 
kosz znajduje,

Różo zbawiennym ozdobio- p 
na rumieńcem,

Jutrzenko dzień szczęśliwy M 
przepowiadająca,

Słońce, w którem obraz wy- _ 
rażony Boga—człowieka, 

Serc naszych meto,
Serc naszych ucieczko, *  
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson..Księżycu w pełni łask po
święcających,

Antyfona.
■ Pod obronę serca Twojego uciekamy się święta Matko i o- 

zdobo Karmelu, prosimy Cię, naszemi prośbami nie racz gar-
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dzid w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód, przez za
sługi Syna Twojego, racz nas zawsze wybawiać,Panno chwalebna 
i błogosławiona.

V. Módl się za nami i t, d. R. Abyśmy się stali i t. d.

MODLITWA.
Panie Jezu Chryste, który wszystkie skrytości serc naszych 

przenikasz, daj nam, abyśmy Tobie i Sercu Matki Twojej Naj
świętszej, czystem i szczerem uczuciem służyli, wszystkie cie
mności grzechowc z serc naszych wyruguj, a napełnij łaską 
oświecającą, daj wolę stateczną i nieodmienną w usługach Two
ich; prosimy Cię przez zasługi Serca Najświętszej Matki Twojej, 
oddal od myśli naszych skłonność do przestąpienia przykazań 
Twoich, a tak ożyje serce nasze z Tobą w niebie na wieki: który 
żyjesz i królujesz z Duchem świętym w wiekuistej chwale. Am.

AKTY RÓŻNE
O Sercu Najświętszej Maryl*

Akt pozdromenia Serca Maryi.
Ile kropel w morzu, gwiazd na firmamencie, ile świętych 

w niebie, liścia na drzewie, tyle razy pozdrawiam Cię Najświęt
sze Serce Maryi. Pozdrawiam Cię miłością Serca Jezusowego, 
miłością wszystkich świętych Ciebie kochających. O najchwa
lebniejsza Królowa Niebieska, najczystsza Rodzicielko Boża, i 
wieczna Panno Marya; dozwól mi godnie chwalić i pozdrawiać 
Serce Twoje, pełne niebieskiej słodyczy, wszelką łaską Ducha 
Przenajświętszego opatrzońe, hojnie w radość wiekuistą opły
wające.

Błogosławię więc tę najszczęśliwszą godzinę, w którąś' się 
Matko pięknej miłości poczęła, i Serce Twoje najczystsze, jako 
najmilszą Bogu oddała ofiarę.

Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze, Maryo Panno, tem u- 
czuciem, którem Cię pozdrawia Ojciec przedwieczny, jako Cór
kę swoją.

Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze,Maryo Panno,tem uczu
ciem, którem Cię pozdrawia Słowo przedwieczne, jako Matkę 
swoją.
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Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze,Maryo Panno,tem uczu
ciem, ktorem Cię pozdrawia Duch przenajświętszy, j ako Oblu
bienicę swoją.

Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze,Maryo Panno,tem uczu
ciem, którem Cię pozdrawia' Chrystus, ile człowiekiem jest,jako 
Panię swoją.

Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze,Maryo Panno,tem uczu
ciem, i tą uniżonością, któremi Cię pozdrawiał przy zwiasto
waniu Archanioł Gabryel.

Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze,Maryo Panno,tem uczu
ciem, którem Cię pozdrawiają wszyscy święci w niebie, i na 
ziemi miłośnicy Twoi.

Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze, Maryo Panno, tem u- 
czuciem, którem Cię pozdrawiają dusze w czyscu, kiedy je na
wiedzając ogniste poskramiasz upały.

Pozdrawiam Serce Twoje najświętsze, Maryo Panno, tem 
uczuciem, którem Cię pozdrawiają święci przyszedłszy do nieba 
po oddanym pokłonie Trójcy przenajświętszej.

Błogosławię i pozdrawiam Serce Twoje najświętsze, Maryo 
Panno,miłością wieczną pałające, i błagam zjednaj przez zasługi 
Jego, abym docześnie je pozdrawiając, wiecznego wesela stał się 
uczestnikiem w niebie.

Przez Pana naszego Jezusa i t. d.

AKTY STRZELISTE
do Serca Najświętszej Maryl.

Przenajświętsze Serce Maryi,obrono utrapionych, ratuj mnie 
we wszystkich potrzebach moich. Wyznawam i wierzę, że 
jest Sercem Matki przedziwnej miłości, przy bądźże mi na po
moc: w Tobie nadzieję pokładam, wspomóż mnie grzesznego.

Matko najłaskawsza spuść iskierkę miłości do serca mego, 
abym Syna Twego i Serce Twoje doskonale wychwalać mógł, 
oddal wszystkie zte żądze od serca mego.

Sercu Twemu najświętszemu, Maryo Panno, poruczam wszy
stkie zmysły moje, oraz sprawy tak duchowe, jako i cielesne.

Najświętsza Panno cokolwiek cierpię: utrapienia, boleści i 
kłopotów, Sercu Twemu najświętszemu ofiaruję.



Kocham Serce Twoje najswiętsze, Maryo Panno,nad wszystkie 
stworzenia, jako pierwszej po Bogu Matki, pragnęCię kochać do 
ostatniego tchu życia mego i po wszystką wieczność, a gdyby 
można tak miłować,jak je miłował i kochał Syn Twój najmilszy ? 
Jezus Chrystus.

Wszystkie zmysły, postanowienia i przedsięwzięcia moje 
Sercu Twemu oddaję, najświętsza Panno; ucieczko grzesznych, 
przyjmij mię pod obronę Serca Twojego.

Dla miłości Serca Twojego najświętszego, Maryo Panno, od
puszczam wszystkim nieprzyjaciołom moim i szczerze kocham 
z nich każdego.

Dla Ciebie, przeczysta Panno, brzydzę się sprośnemi grzecha
mi mojemi, niech to sprawią zasługi Serca Twego, abym sercem 
niezmazanem Bogu i Tobie służył statecznie.

Przed Tobą oświadczam się, Najświętsza Panno, żeSyna Twe
go nie chcę więcej obrażać, i zasmucać Serca Twego. Obiecuję 
szczerą poprawę życia mego.

Dla miłości Serca Twego pragnę umierać, najświętsza Panno, 
i wszystko gotowem czynić ku upodobaniu Twemu.

Żałuję serdecznie, żem kiedy Boga obraził, żałuję, żem tak 
wiele razy przyobiecał Tobie wiernie służyć, a nie dotrzymałem 
z ubolewaniem na to Serca Twego.

Przepraszam Cię, upadając do nóg Twoich, najświętsza Pan
no, żem w oczach Twoich śmiał Boga obrażać, i grzechów się 
sprośnych dopuszczać, niepamiętając na boleść i miłość Serca 
Twego.

Przepraszam Serce Twoje, najświętsza Panno, żem kiedy my
ślą, słowem,uczynkiem i niedbalstwem w usłudze Boskiej, obra
ził Syna Twego; żal mi tego serdecznie, żem kiedykolwiek Boga 
nie kochał, i Sercu Twojemu do ubolewania dał przyczynę.

Pragnę tego, najświętsza Panno, aby cały świat służył Sercu 
Twemu.

Co godzina, co chwila niech będzie pochwalone Przenaj
świętsze Serce Twoje, o Maryo!

Byłaś miłościwą dobrodziejką innym, bądźże i mnie, niech 
płacz i wzdychania moje wzbudzą Serce Twoje do miłosierdzia 
nad grzeszną duszą moją.
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Radbym Sercu Twemu najświętszemu, Maryo Panno, tak słu
żyć, jak Ci usługują najmilsi słudzy Twoi.

Jeżeli cokolwiek wymówię, albo pomyślę,albo uczynię przez 
całe życie moje, albo w godzinę śmierci mojej z nieostrożności, 
albo z krewkości, przeciwko Tobie z nieupodobaniem Sercą 
Twego, Najświętsza Panno,to nie poczytaj za moje słowa i uczyn
ki. Wyrzekam się tego wszystkiego, tylko mnie ratuj i przyj
mij pod obronę Serca Twego teraz i w godzinę śmierci mojej.

Praca moja doczesna, honor, staranie i wszystek zbiór, chcę, 
aby szedł na cześć i na chwałę Serca Twojego,Najświętsza Panno.

Niechajże, Matko łaskawa, bez żalu doskonałego i szczerej 
skruchy serca, bez Sakramentów świętych, i wzywania najsłod
szych imion: Syna Twojego Jezusa, i Twego Maryo, z tegoświata 
nie schodzę, o to pokornie proszę przez miłość i zasługi Serca 
Twojego najświętszego.

Wszystkiemi marnościami świata tego gardzę, abym mógł 
łaskę Boską i miłość serca Twego pozyskać, Najświętsza Panno.

Cękolwiek Twoich przeciwników za żywota wspomniałem, 
albo cokolwiek z nieupodobaniem Serca Twego czyniłem, to 
chcę, aby te ostatnie dni życia mego nagrodziły.

Najświętsza Panno, Ty kieruj językiem, ustami, sercem i 
wszystkiemi sprawami memi.

Duszę moją, rodziców moich, i wszystkich przyjaciół i nie
przyjaciół moich oddaję protekcyi Serca Twojego, Najświętsza 
Panno.

Najmiłosierniejsza Matko! uproś mi grzechów odpuszczenie; 
ratujesz innych w nagłych przypadkach, weź pod opiekę Serca 
Twojego i grzeszną duszę moją, abym tu nagłą śmiercią nie u- 
mart, a potem wiecznie nie zginął.

O Maryo! jedyna grzesznych ludzi nadziejo! niech nie ginę 
w godzinę śmierci mojej, niech to sprawią zasługi Serca Twego. 
Ty uzdrawiasz chorych, cieszysz strapionych; uzdrów wszystkie 
moje zmysły duszy i ciała, abym niemi Synowi Twemu i 
Sercu Twemu mógł służyć na wieki.

Rłądzącej duszy mojej do szczęśliwej wieczności pokaż drogę 
prawdy.

O św ieco n e  ła s k ą  D u c h a  P rz e n a jśw ię tsze g o  Serce  T w o je , n a j 
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jaśniejsza Monarchini nieba i ziemi, niech mi będzie światłem, 
kiedy oczy moje śmiertelnym zajdą zmrokiem, niech tułaczem 
mizernym nie zginę na wieki.

Tonący w głębokości grzechowej, do Ciebie Przenajświętsza 
Maryo Panno wołam, niech płacz i wzdychanie moje przyjdzie 
do Serca Twojego; ratuj mnie w ostatniej toni, kiedy mi stanie 
w oczach nieprzebrodzone wieczności morze, grzechowe fal e 
od brzegu świętego będą odbijały; podaj mi rękę, podaj kotwicę 
dobrej nadziei, miłosierdzie serca Twego, bo jeżeli ustanę i zgi
nę na wieki, cóż za pociecha Sercu Twemu Najświętsza Maryo? 
Wszak ci, których piekielne pochłonęły przepaści i którzy wie
czną pomarli śmiercią, już Serca Twojego wychwalać nie będą? 
Ale my, którzy żyjemy, chwalimy Serce Twoje, Najświętsza Ma
ryo, i chwalić pragniemy na wieki, tylko daj nam szczęśliwie 
z światowych wypłynąć nawałności, a do portu trafić, gdzie 
wszelka radość i pokój wiekuisty. Amen.

MODLITWA
na uproszenie zachowania czystości przez zasługi i  dobroć 

Serca Maryi.
Matko miłosierdzia! w imie Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, 

przez dobroć Serca Twego, Ciebie pokornie proszę, pokaż mi 
się być Matką we wszystkich potrzebach moich tak dusznych, 
jako i cielesnych. Matko Boska pamiętaj na mnie, a uproś mi 
przez zasługi Serca Twego odpuszczenie grzechów moich, łaskę 
skuteczną do zwyciężenia pożądliwości cielesnych i złych myśli 
obrzydzenie, uproś naśladowanie cnót świętych Serca Twojego 
najświętszego; do ostatniego końca trwanie stateczne w łasce Bo
skiej i śmierć szczęśliwą. O Najświętsza Maryo Panno bądź 
łaskawa na mnie w życiu i przy śmierci, abym kochał i chwalił 
Serce Twoje docześnie w czystości, a potem na wieki w Niebie. 
Amen.

NABOŻEŃSTWO NIESZPORNE 
Modlitwa przed zaczęciem.

Otwórz Panie usta moje do chwalenia imienia Twego. O- 
czyść serce moje od wszystkich złych, próżnych i niepotrze
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bnych myśli. Oświeć mój rozum i zapal we mnie uczueie, abym 
godnie, pobożnie i uważnie to nabożeństwo Nieszporne mógł 
odprawić i przed obecnością Twojego Boskiego Majestatu wysłu
chanym być zasłużył, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie wszechmogący, w złączeniu tej Boskiej intencyi Chry
stusa, którą On Ciebie żyjąc na ziemi chwalił: ofiaruję Ci te 
modły moje niegodne. Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Z a c z ę c ie  N ieszp orów .
Y. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Chwała Ojcu i t. d. Alleluja.
W  czasie Adwentu i Wielkiego postu zamiast Alleluja mówić: 

»Chwała Tobie Panie Królu wiecznej chwały*
Podczas śpiewania psalmów:

Wiara w Jezusa Chrystusa Pana naszego*

Boże mój, Zbawicielu mój, wierzę i wyznaję, że jesteś tym 
Panem, któremu rzekł Pan, to jest Ojciec Twój przedwieczny, 
(w dzień chwalebnego Twego wniebowstąpienia), abyś zasiadł 
po prawicy Jego; że jesteś tym Panem, którego wszyscy nieprzy
jaciele poniżeni i zgromieni być mają.

Ciebie Ojciec przedwieczny przed wszystkiemi zrodził czasy: 
Tyś jest Synem przedwiecznego Ojca, z Jego istoty zrodzonym 
i Jemu równym w Bóstwie. Tyś przyjął na się naturę ludzką, 
dla odkupienia naszego. Jesteś wiecznym kapłanem, któryś za 
grzechy nasze spełnił ofiarę krzyżową i codziennie za nas, na 
ołtarzach naszych, Ojcu przedwiecznemu ofiarujesz się i ofiaro
wać się będziesz aż do skończenia świata. Jesteś i Królem 
chwały, sądzić będziesz narody w wielkim owym dniu gniewu 
Twego. O Jezu, Boże mój! zbawze mnie w tym dniu straszli
wym, pomnąc na to wszystko, coś dla mnie ucierpiał. Piłeś 
aż do sytości ze strumienia cierpień i udręczeń, w okrutnej 
męce i śmierci podjętej dla odkupienia i zbawienia naszego. We 
krwi, w ranach, męce i śmierci Twojej, całą nadzieję pokładam, 
ufając, że mi raczysz być miłościwym. Ojcze Przedwieczny, 
przez najmilszego Syna Twego, Jego mękę i śmierć, błagamy 
Cię, abyś się nad nami zmiłował. Chwała Ojcu i t. d.
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U c z u c i a  p o c h w a ł  i  u w i e l b i e n i a  B o g a *

Panie! uwielbiać Cię będę z całego serca w zebraniu spra
wiedliwych. Wielkie są dzieła Twoje i wszystkie pieczęcią mą
drości oznaczone; zastosowane zawsze najdokładniej do zamia
rów Twoich. Wszystko, cokolwiek czynisz, wspaniałość i spra
wiedliwość Twoją oznacza. Wszystko możesz, a nic nie chcesz, 
coby było niesłusznem. O Boże! władco nasz najwyższy, nic 
nie widzę na całej przestrzeni ziemi, coby nie napełniało mię 
podziwem i uwielbieniem dla Ciebie. Niebiosa, również ogła
szają chwałę Twoją, rozkładając w oczach naszych wszystkie, 
jakie w sobie zawierają cuda, ucząc nas, jak wielkiego podzi- 
wienia godzien jest ten, który je uczynił. Niech się więc lęka 
ziemia cała Pana, i wszyscy świata mieszkańcy niechaj drżą 
przed nim, bo on rzekł: i stało się wszystko, a wszystko z ni
czego powstało. Przez tajne mądrości swojej sprężyny, obala, 
kiedy mu się podoba, ludów i książąt układy; własne jego atoli 
zamiary wieczne i niezmienne są, i wykonywa je podług upo
dobania swego. Bezbożni! zadrżyjcie z bojaźni i uszanowania! 
Ten, co na Cherubinach spoczywa, sam tylko jest Królem, sam 
świata Panem, nic potęgi Jego naruszyć nie zdoła. Przyjdzie 
kiedyś grubym otoczony obłokiem, pożerczym poprzedzony o- 
gniem, który na wszystkie rozniesie strony, dla obrócenia 
w proch nieprzyjaciół Swoich. Wy zaś wszyscy, którzy kochacie 
Pana, ach! cieszcie się. Unosić się powinien Syon radością, na 
odgłos chwały Króla swego. Prawowierne Jego dzieci śpie
wajcie nową pieśń, na chwałę Boga naszego. O jakże szczęśli
wy ten, który Pana za Boga swego uznaje; wszędzie on jest bez
pieczny, bo Pan patrzy nań ustawicznie dla wsparcia go i zapo
bieżenia .'potrzebom jego. Zbliżcie się więc z pośpiechem wy 
wszyscy, którzy boicie się Boga: stawcie się w Jego obliczu, i 
należny Mu pokłon oddajcie, uznając, iż On sam tylko całej 
miłości naszej godzien. Tak chwalić i wielbić Cię będę, o Boże 
i Królu mój; przez wszystkie dni życia mojego, błogosławić bę
dę święte imie Twoje. 

g Chwała Ojcu i t. d.

44
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Uczucia zamiłowania prawa Boskiego.

Szczęśliwy człowiek, który całą swoją roskosz zakłada na 
dopełnieniu świętych przykazań Twoich, Panie. Błogosławić 
mu będziesz i całemu potomstwu jego. Żyć będzie w pamięci 
ludzkiej; prawdziwe jednak szczęście jego na tem zależy, iż 
wiecznie żyć będzie w niebie z Tobą, sprawiedliwy i miłosierny 
Boże. Grzesznik ujrzy jego chwałę, zapamiętywać się będzie 
od złości, i w zazdrości usychać, wszakże napróżno usiłować 
będzie niweczyć to szczęście, które katownią stanie się dla niego. 
Bzekłem przeto w sercu mojem, mówię i taówić to będę po 
wszystkie dni życia mojego, iż zachowywać się będę z najści
ślejszą dokładnością, abym nie przestąpił żadnego przykazania 
Boga mojego. Strzedz będę wiecznie ust moich i wszystkich 
zmysłów moich, aby nie odstępowały w niczem od mądrych Je
go ustaw. I dla czegożby dusza moja nie zachowywała przy
kazań Boga swojego? Nie sąż one samą słusznością i sprawiedli
wością? Ach! godne podziwienia prawo Twoje, Panie! Jest ono 
prawdziwem źródłem najczystszego światła, daje pojęcie naj
prostszym umysłom i najdoskonalszym obdarza pokojem tych, 
którzy je wykonywają. Gdy przechodniami tylko na tej ziemi 
jesteśmy, ono nam drogę ukazuje do prawdziwej ojczyzny. 
Obieram je przeto za ścieszkę prowadzącą do tej szczęśliwej 
ojczyzny, i za przedmiot pieni moich, dla osłodzenia nudów 
wygnania mojego. Przenoszę je nad wszystkie bogactwa, nad 
wszystkie roskosze, nad wszystkie wielkości. Udzielaj mi, Panie, 
łaski, abym je znał, na nie pamiętał i wiernie je  zachował. 
Lecz niestety! przekroczyłem je nieraz aż nazbyt, i Ciebie, Bo
że, ciężko przez to obraziłem.

Ach! żałuję za to z całego serca dla miłości Twojej, z mo- 
cnem postanowieniem poprawy. Boże! odpuść winy moje, i 
wspomóż łaską Twoją moje przedsięwzięcie. Urządzaj odtąd 
postępowanie moje podług przykazań Twoich, i nie dozwalaj, 
abym uledz miał nieprawości.

Chwała Ojcu i t  d.
Uczucia miłości kit Bogu.

Kochać Cię będę, Panie Boże mój, Ciebie, który jesteś całąu- 
cieczką moją, wsparciem mojem, wybawicielem moim. Tak,
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Pan jest moim obrońcą, ma staranie o mnie, zbawienie mi za-
11 pewnia, w Nim całą moję pokładam nadzieję. Będę wielbił i 
iii wzywał święte imie Jego, i zostanę uwolnionym od nieprzyjaciół 
nifi moich. O jakże jest dobry, o jakże miłosierdzie i czułość okazuje 
f,i tym, którzy Mu służą w prostocie serca. Na czemże prawdziwe 
idu zależyć może szczęście, jeśli nie na przywiązaniu ku Niemu? Ach! 

jakże nie miałby dać uczuć sprawiedliwym najsłodszych do
broci swej skutków? Grzesznicy nawet doznają nieustannie 

n - Jego łaskawości. Jeźli im grozi, jeźli ich karci, jeźli zagnie
wanym okazuje się, to dla zniewolenia, aby powrócili do Niego, 

i i zaiste, skoro nawracają się, jakiejże nie okazuje radości w od
puszczeniu im nieprawości ich, w opatrzeniu ran ich, i uzdro- 
wieniu wszystkich ich słabości. Nietylko od śmierci ich uwal
nia, spełnia nadto jeszcze ich życzenia, obsypując ich dobrami. 
W raca im pierwszy blask, pierwszą ich piękność, jak orłowi 
młodość jego. O jakże odmienne jest Jego z nami postępowa
nie, od tego, na któreśmy przez grzechy zasłużyli! Jak odległa 
ziemia od nieba, tak rozległe Jego miłosierdzie. Uznając błoto, 
z którego nas ukształcił, czuje dla nas to samo politowanie, 
jakie czuje ojciec dla dzieci. Ach! większe nawet. Najczulsza 
matka prędzej zapomni owocu wnętrzności swoich, aniżeli Bóg
o swem zapomni stworzeniu. Pamięta, że prochem tylko je
steśmy, że człowiek przemija na ziemi jak trawa na łąkach, i 
jak polne kwiaty, które jednego dnia wschodzą i znikają. Lecz 
jeżeli tak krótkie życie jest człowieka i tak nędzne, On jednak

ie że jest i będzie na wieki Bogiem pełnym miłosierdzia dla tych, 
którzy się Go boją i m iłują Go. O duszo moja, i do kogoż in
nego mogłabyś się przywiązać? w kimże innym twą położyć 

0) ufność? Tak kocham i kochać będę zawsze tego Boga, który sam 
tylko godzien jest całej mojćj ufności. Zwróć się cała ku Nie- 

j  mu duszo moja. Nie znaj na tej ziemi innćj słodyczy, innej 
l,j radości, innej zabawy, innej pociechy, jak żyć, cierpieć i 

umierać, dla okazania Mu twojej ku Niemu miłości.
Chwała Ojcu i t. d.

Uczucia ufności w Bo su.
D W  Panu położyłem ufność moją. Dla czegóż chronić mi

się każą prześladowań nieprzyjaciół moich? Mam ich zaiste
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wszelkiego rodzaju, a wszystkich równie na moją osadzonych 
zgubę; tych wszakże najmocniej lękam się, co zręczne i okiem 
niemal niedościgłe stawiają na mnie sidła dla zniweczenia za
miarów Twego nademną miłosierdzia, Boże mój! Jednakże, 
dla czegóż miałbym się ich lękać? Czyliż nie mieszka Pan na 
wysokości niebios? zkąd na wszystkich spogląda synów ludz
kich? Lituje się nad sprawiedliwym uciśnionym, wybawia go, 
a zawstydza i niszczy niesprawiedliwych jego prześladowców.
0  Panie! weźmijże mnie pod Twoją opiekę. Niech nie prze
staje miłosierdzie Twoje prowadzić mię, pokąd nie przybędę do 
świętego mieszkania Twojego. O duszo moja, strzeż się pokła
dać nadzieję twoją kiedykolwiek w ludziach, Próżni są, zwo
dniczy, niesprawiedliwi, ślepi w poznawaniu zasługi, a bezwła
dni do jej wynagradzania. Bóg tylko sam bronić cię, wspierać
1 uszczęśliwiać cię może: w Nim tylko samym ufność całą po
kładaj. O Boże mójl oświadczałem się już po tysiąc kroć i 
oświadczam teraz, że w Tobie tylko ufam. Strzeż mię, broń i 
zbaw duszę moją. Chwała Ojcu i t. d.

PODCZAS HYMNU
Westchnienia serdeczne do miasta górnego Jeruzalem.

O Jeruzalem! Matko, święte miasto Boga, najmilsza oblu
bienico Chrystusa, ciebie kocha serce moje, piękności twojej 
pragnie usilnie dusza moja. O jakżeś nadobna, jak chwalebna, 
jak wspaniała! wszystkaś piękna, a zmazy nie ma w tobie. 
Szczęśliwa dusza moja, i zawsze szczęśliwa na wieki, jeśli sobie 
zasłuży zapatrywać się na chwałę twoją, i na piękność twoją; 
na bramy, mury, ulice twoje, na najszlachetniejszych mieszkań
ców twoich i na Króla twojego najpotężniejszego, na ozdobę 
twoją. Mury twoje z drogich kamieni, bramy twoje z pereł 
najkosztowniejszych, ulice twoje z najczystszego złota, po któ
rych się rozlega bez przestanku wdzięczne Alleluja! mieszkanie 
twoje wsparte na czwórogrannych kamieniach, zabudowanie 
z szafirów, złotem pokryte; do których żaden nie wchodzi, tyl
ko czysty, nikt w nich zmazany nie mieszka.

Piękna i przyjemna jesteś w roskoszach twoich, Jerozolimo 
niebieska! Nic w tobie takiego nie ma, co tu  cierpimy, na co
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w tem nędznem życiu patrzymy. Nie ma w tobie ciemności, 
ani nocy, ani zmiany czasów. Nie świeci w tobie światło po
chodni, lub księżyca i gwiazd, ale Bóg z Boga, światłość z świa
tłości, słońce sprawidliwości zawsze cię oświeca.

Baranek biały i niepokalany, świętą i najpiękniejszą jest 
światłością twoją, słońcem twojem, jasnością twoją, i wszy- 
stkiem dobrem twojem: nieustanne spoglądanie na najpiękniej
szego Króla twego. Sam Król nad Królmi w pośrodku ciebie, 
a pocholęta otaczają go w około.

Tam hymny chórów anielskich, tam towarzystwo mieszkań
ców niebieskich, tam festyn uroczysty wszystkich z tego smutne
go pielgrzymstwa do radości powracających. Tam mądry chór 
Prorocki, tam grono dwunastu Apostołów, tam niezliczonych 
Męczenników zwycięzkie wojsko, tam świętych Wyznawców 
święte zgromadzenie, tam prawdziwi i doskonali Zakonnicy, 
tam święte niewiasty, które roskosze światowe i słabości płci 
swojej zwyciężyły; tam młodzieniaszkowie i panienki, które 
lata swoje przewyższyły cnotami; tam owieczki i baranki, któ
rzy już sideł światowej roskosży uszli, cieszą się i radują w przy
bytkach swoich: różna jest każdego chwała, lecz wspólne wszy
stkich wesele.

Tam zupełna i doskonała miłość panuje, bo tam Bóg jest 
wszystkiem we wszystkich, na którego bez końca patrzą, a za
wsze nań spoglądając, jego miłością pałają i m iłują Go i chwalą, 
chwalą i miłują.

Ach! szczęśliwi, na wieki szczęśliwi, którzy z nieszczęsnego 
niniejszego życia, już zasłużyli przyjść do tak wielkiej radości,
O ojczyzno moja! ojczyzno bezpieczna! wzdycham do ciebie, 
pragnę cię osiągnąć; lecz niestety! zdaleka cię tylko widzę, że
glując po burzliwem morzu, i nie mając jeszcze zabezpieczenia, 
czyli do portu twego przypłynę. O ileż jeszcze niebezpie
czeństw przedemną, ile skał do rozbicia się, ile zamętów, od 
których pochłonionym być mogę? Boże! wyrwij i zachowaj mię 
od tych wszelkich niebezpieczeństw. Jezu Chryste, Odkupicie
lu mój, jedyna nadziejo i ucieczko moja! Ty widzisz wszystkie 
niebezpieczeństwa moje; pomnij na wygnańca, któregoś drogą 
krw ią odkupił, ratuj mię, wspomagaj i zbaw mię. Chwała it.d-
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Na Iflagnificat*

Uczucia dziękczynienia.

Łączę się sercem i dachem o Zbawicielu mój z świętą Twoją 
Matką, Najświętszą Maryą Panną, dla złożenia Ci dziękczynień, 
nietylko za łaski Jćj uczynione, ale oraz za te, któreś mnie sa
memu i całemu rodzajowi ludzkiemu wyświadczył. Jej to 
własne słowa przesyłam Ci Panie. Ach! czemuż serce moje nie 
jest napełnione temi samemi uczuciami! Oby przynajmniej sło
wa Jej, cząstkę Jej uczuć we mnie wzbudziły!

Wykład Eym m  Najświętszej Panny.

Duszo moja wielbij Pana. Ubogacona Jego najznakomitsze- 
mi łaskami, ozdobiona Jego najdroższemi dary, mogęż nie śpie
wać Jego pochwał i nie wystawiać Jego dobrodziejstw?

' Duch mój wyskakuje z radości, dusza moja napełniona po
tokiem roskoszy na wspomnienie Boga mego, który jest począt
kiem mojego jestestwa, sprawcą mojego zbawienia, źródło mo
jego szczęścia, i jedynym celem wszystkich żądz serca mego.

Z łona swej chwaty raczył zwrócić oczy na ubogą służebnicę 
w dobroci tylko swojej znalazł pobudkę swych nadobfitych łask; 
uznawanie nizkości mojej i jestestwa mojego, to tylko mogło 
ściągnąć względy Jego na mnie.

Zdziwione nad szczęściem mojem i zachwycone wzadumieniu 
nad niewysłowionemi błogosławieństwami Najwyższego, wszy
stkie narody błogosławioną mnie nazywać będą; uprzywilejo
wana nad wszystkie płci mojej istoty, wiecznym pomnikiem bę
dę Jego chwały i Jego dobrodziejstw.

Bóg wszechmocny uczynił mi wielkie rzeczy; za co święte 
imie Jego niech będzie błogosławione i uwielbione na wieki; 
niech ludzie na ziemi i Aniołowie w niebie łączą się zcmną na 
wysławianie Jego wielkości.

Wielkie Jego miłosierdzie roz ciągać 'się będzie od poko
lenia do pokolenia na wszystkich, którzy się Go boją; ojcowie 
opowiadać będą dziatkom cuda Jego łask na mnie wylanych, i 
że nieprzestanie wylewać ich aż do skończenia wieków.
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Bóg Izraela na korzyść moją użył potęgi ramienia swego, i 
uświetnił całą swoją wszechmocność; duchy wyniosłe nad tem 
zadziwiać się będą, a nie mogąc pojąć tych wielkich cudów, 
znikną w próżnych myślach swoich; duch Boski oddali się od 
nich, i zostaną wydani na zepsute żądze serc swoich.

Przez skutek sprawiedliwości swojej Bóg upokorzył tych py
sznych ludzi, i zepchnął ich z stolic, na które ich pycha wynio
sła; nadęci swoją chwałą nadużyli jej; a w tymże czasie przez 
inny cud swojej dobroci wywyższył w osobie mojej pokornych, 
którzy Mu oddają ze wszystkiego chwałę, jako początkowi 
wszelkiego dobra i wszelkiej zasługi.

Nędzarze jęczący w niedostatku swoim, wznieśli do Nieba 
swe pokorne jęki i Bóg tknięty litością, wylał na nich obfitość 
wszelkiego dobra; lecz bogaczów przewrotnie używających 
swych bogactw, ogołocił z ich skarbów, i zdziwieni zostali, nie 
znajdując nic w ręku, oprócz skarbu gniewu.

O Izraelu! ludu ukochany, Bóg ojców twoich policzył cię 
w pośród swoje dzieci, pamiętny na dawne swe miłosierdzie, 
dziś do niego nowe przydaje. Syn błogosławieństwa, którego 
noszę w mem łonie, jest Synem Najwyższego, pożądaniem na
rodów; przyjdzie odkupić swój lud, pojednać niebo i ziemię, i 
stać się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.

Ta była uroczysta obietnica, którą Bóg uczynił ojcom na
szym, Abrahamowi i potomstwu jego; wierny tej obietnicy, ui
ści! ją  w dopełnieniu wieków, czego jesteśmy świadkami; wieki 
najodleglejsze ztąd kosztować będą słodyczy niewymownych i 
uczestnikami się staną skutków trwających na wieki.

Chwata Ojcu i t. d.
Antyfona.

Błogosławiona Matko, i niepokalana Panno, chwalebna 
Królowo świata, przyczyń się za nami do Pana.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.



346

Módlmy się.

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyś nam sługom Twoim do
zwolił cieszyć się ustawicznie zdrowiem dusznemi cielesnem, 
ażebyśmy za wielowładną przyczyną błogosławionej zawsze 
Panny Maryi od wszelkiego smutku byli wybawieni, i wesela 
wiecznego po śmierci dostąpić mogli. Przez Pana naszego i Łd.

Prośba do świętych Pańskich.

Wszyscy święci Boscy, raczcie się przyczynić za nasze i wszy
stkich wiernych zbawienie.

Y. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi.
R. A cieszcie się wszyscy prawego serca.

Módlmy się.

Racz Panie być obrońcą ludu Twego, a ufających w przy
czynię świętych Apostołów Twoich, chciej pod Twoją świętą o- ( 
broną zostawiać.

Wszyscy święci Twoi, prosimy Cię Panie, na każdem miejscu 
niech nas ratują, abyśmy ich przyczyną wspomożeni byli, gdy 
ich zasługi wspominamy. Racz pokoju Twego czasom naszym 
użyczyć, racz od Kościoła Twego wszelkie złości i nieprawości 
oddalić; drogi, postępki i myśli nasze i wszystkich sług Twoich, 
w  łasce i błogosławieństwie Twojem szczęśliwie zarządzaj, do
brodziejom naszym wiecznemi dobrami wynagrodź i wszystkich 
wiernych zmarłych wiecznym odpoczynkiem obdarz. Przez 
Pana naszego i t. d.

Modlitwa przy dokończeniu Nieszporów.

Wszechmocny wieczny Boże, łączę modlitwę moją z modli- 
twą, którą kapłan w tej chwili w imieniu nas wszystkich do Cie
bie zanosi; o co Cię on błaga, jest równie mojem pragnieniem i 
prośbą. Udzielaj nam tego wszystkiego, czego potrzebujemy 
względem duszy i ciała. Nie zasługujemy wprawdzie na to dla 
grzechów naszych, lecz racz nas wysłuchać dla imienia Syna 
Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.



N a b o że ń stw o
Ju trz n ia *

Iimitatórium.

V. Królowi, któremu wszystko
żyje; Pójdźcie, pokłońmy się.

R. . (Toż powtórz)

PSALM 94.

Y. Pójdźcie, radujmy się Pa
nu: śpiewajmy Bogu zbawicie
lowi nasźemu. Uprzedźmy o- 
blicze jeso z wyznawaniem: a 
psalmami śpiewajmy mu.

B. Królowi i t. d.
V. Albowiem Bóg wielki Pan: 

iKrólw ielkinad wszystkie Bogi. 
Bo w ręku jego są wszystkie kra
je ziemi: i gór wysokości jego 
są.

B. Pójdźcie, pokłońmy się.
Y. Bo jego jest morze: a on 

je  uczynił: a suchą utworzyły 
ręce jego. Pójdźcie, poktońmy 
się, i upadajmy, i płaczmy przed 
Panem który nas stworzył: Al
bowiem on jest Panem Bogiem 
naszym. A my ludem pastwi
ska jego, i owcami ręki jego.

B. Królowi i t. d.
V. Dziś jeźli głos jego usły

szycie: nie zatwardzajcież Serc 
waszych: Jako w drażnieniu 
wedle dnia kuszenia na puszczy: 
kędy mnie kusili ojcowie wasi, 
doświadczali mnie, i ujrzeli 
uczynki moje.

B. Pójdźcie, pokłońmy się.
V. Czterdzieści lat gniewałem 

się na ten naród: i rzekłem, za
wsze ci błądzą sercem. _ A ci 
nie poznali dróg moich: jakom

ea Z m a r ły ch .
przysiągł w gniewie moim, je
źli wmidą do pokoju meso.

,B. Krolowi i t. d.
V. Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie; a światłość wie
kuista niechaj im świeci.

B. Pójdźcie, pokłońmy się.
V. Królowi i t. d.
B. Pójdźcie, pokłońmy się.

Nobturn Ii

Anty [ona.
Sprawuj.

PSALM 5.
Słowa moje przyjmij w uszy 

Panie: wyrozumiej wołanie 
moje.

Pilnie słuchaj głosu modli
twy mojej, Królu mój i Boże 
mój.

Bo do ciebie modlić się będę: 
Panie rano wysłuchasz głos mój.

Bano będę stał przed tobą i 
ujrzę: albowiem nie Bóg chcący 
nieprawości ty jesteś.

Ani mieszkać będzie przy to
bie złośnik: ani się ostoją nie
sprawiedliwi przed oczyma twe- 
mi.

Nie nawidzisz wszystkich,któ
rzy mówią kłamstwo.

Mężem krwawym i zdradli
wym brzydzi się Pan: a ja  
w mnóstwie miłosierdzia twego.

W nijdę do domu twego: po
kłonię się ku kościołowi twe
mu świętemu w bojaźni twojej.

Panie prowadź mię w spra
wiedliwości twojej: dla nieprzy
jaciół moich prostuj przed o- 
nliczem twojem drogę moją.

45
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Albowiem nie masz w ustach 
ich prawdy: serce ich jest mar
ne.

Grób otwarty gardło ich, ję 
zyki swemi zdradliwie poczyna
li, osądź je Boże.

Niechaj upadną od myśli swo
ich, wedle mnóstwa niezbożno- 
ści ich, wypędź je, bo cię roz
drażnili, Panie.

I niech się rozweselą wszyscy, 
którzy nadzieję mają w tobie: 
na wieki radować się będą, i 
będziesz mieszkał w nich.

I będą się chlubić w tobie 
wszyscy, którzy m iłują imie 
twoje: albowiem ty będziesz 
błogosławił sprawiedliwemu.

Panie, jako tarczą dobrej wo
li obtoczyłeś nas.

Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie: a światłość wiekuista 
niech im świeci.

Ant. Sprawuj Panie Boże mój: 
przed obliczem twojem drogę 
moją.

Antyfona.
Nawróć się.

PSALM 6.

Panie, nie w zapalczywości 
twej strofuj mnie, ani w gnie
wie twoim karz mnie.

Zmiłuj się nademną Panie, 
bom ci chory: uzdrów mnie Pa
nie, boć strwożone są kości mo- 
je.

I dusza moja strwożona jest 
bardzo: ale ty Panie pókiż?

Nawróć się Panie, a wyrwij 
duszę moją, zbaw mnie dla mi
łosierdzia twego.

Albowiem w śmierci nie masz

ktoby na cię pamiętał: a w pie
kle ktoć wyznawać będzie?

Pracowałem w płaczu moim, 
będę omywał na każdą noc łóż
ko moje: łzami mojemi będę 
polewał pościel moją.

Strw'ożyło się od zapalczy
wości oko moje: zestarzałem się 
między wszystkiemi nieprzyja- 
cioly memi.

Odstąpcie odemnie wszyscy, 
którzy nieprawość czynicie: al; 
bowiem wysłuchał Pan głos pła
czu mojego. .

W ysłuchał Pan prośbę moją, 
Pan modlitwę moją przyjął.

Niech się zawstydzą, i wielce 
zatrwożą wszyscy nieprzyjacie
le moi; niecn się nawrócą i za
wstydzą bardzo prędko.

Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie: a światłość wiekui
sta niechaj im świeci.

Antyfona.
Nawróć się Panie, a wyrwij 

duszę moją, albowiem w śmier
ci nie masz, ktoby na ciebie 
pamiętał.

Antyfona.
By kiedy nie porwał.

PSALM 7.

Panie Boże mój w tobiem na
dzieje położył: wybaw mnie od 
wszystkich prześladowców mo
ich, i wyzwól mnie.

By kiedy nie porwał jako lew 
duszy mojej, gdy nie masz ktoby 
odkupił, ani ktoby wybawił.

Panie Boże mój, jezlim to u-, 
czynił, jeźli jest nieprawość 
w rękach moicn.



Jeżlim oddal oddawającym 
mi złe, niech upadnę słusznie 
przed nieprzyjacioły moimi 
próżny.

Niechaj prześladuje nieprzy
jaciel duszę moją, i niech poj
mą, i podepce na ziemi żywot 
mój, a sławę moją niechaj 
w proch obróci.

Powstań Panie w gniewie 
twoim i wynieś się na granicach 
nieprzyjaciół moich.

I powstań Panie Boże mój 
W przykazaniu któreś rozkazał: 
A zgromadzenie narodów ob
stąpi cię.

I dla tego wróć się na wyso
kość: Pan sądzi narody.

Sądź mnie Panie według spra
wiedliwości mojej, i według 
niewinności mojej na mnie.

Zginie złość grzeszników, a 
prosto poprowadzisz sprawie
dliwego badający się serc i ne
rek Boże.

I sprawiedliwa pomoc moja 
od Pana, który zbawia prawych 
sercem.

Bóg sędzia sprawiedliwy, mo
cny i cierpliwy: zaż się gniewa 
na każdy dzień?

Jeźli się nie nawrócicie, mie
cza swego dobędzie: tuk swój 
naciągnął i nagotował go.

I nałożył na nim naczynie 
śmierci, strzały swe pałającemi 
sprawił.

Oto radził niesprawiedliwość: 
począł boleść, i urodził niepra
wość.

Dół otworzył i wykopał go: i 
wpadł w dół który uczynił.

Obróci się boleść jego na gło
wę jego: a na wierzch głowy je 
go, nieprawość jego spadnie.

Będę wyznawał Panu według 
sprawiedliwości jego: i będę 
śpiewał imieniowi Pana naj
wyższego.

Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie; a światłość wiekuista 
niech im świeci.

Antyfona.
By kiedy nie porwał jako lew 

duszę moją, gdy niemasz ktoby 
ją  odkupił, ani ktoby ją  wyba
wił.

V. Od wrót piekielnych.
R. Wyrwij Panie dusze ich.

Ojcze nasz (po cichu)
Lekcye czytają się bez absolu- 

cyi i benedykcyu

LEKCYA I.
Job. 7.

Przepuść mi, boć nic nie są 
dni moje. Cóż jest człowiek iż 
go wielmożysz? albo co przy
kładasz ku niemu serce twoje? 
Nawiedzasz go rano i natych
miast doświadczasz go: Dokąd- 
że mi nie przepuścisz, ani do
puścisz mi abym przełknął śli
nę moją. Zgrzeszyłem, cości 
uczynię stróżu ludzi; czemuś 
mnie postawił przeciwnym to
bie, i stałem się ciężek sam so
bie? Czemu nie zgładzisz grze
chu mego, i czemu nie odej
mujesz nieprawości mojej? oto 
teraz w prochu zasnę: a jeźli 
mnie rano poszukasz, nie bę
dzie mnie,

B. Wierzę, iż zbawiciel mój 
żyje, a w dzień ostateczny z zie
mi powstanę: I w ciele będę o- 
glądat zbawiciela mego.

V. Którego ujrzę ja  sam, a
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nie inny, i oczy moje oglądać 
będą.

R. I w ciele mojem będę oglą
dał zbawiciela mego.

LEKCY A II.
Job. 10.

Tęskni sobie dusza moja w ży
wocie moim: puszczę przeciw 
sobie mowę moją, będę mówił 
wgorzkości duszy mojej.

Rzeknę Bogu: Nie potępiaj 
mnie: pokaz mi czemu mnie 
tak sądzisz?

Aza się dobrze tobie widzi, 
żebyś mnie potwarzyl; ucisnąl 
mnie robotą rąk twoich, a radą 
niezbożników wspomagał?

Czyliż ty masz oczy cielesne: 
albo jako widzi człowiek, i ty 
widzieć będziesz?

Izali jako dni człowiecze dni 
twoje, a lata twoje są jako czasy 
ludzkie? '

Żebyś się miał pytać o niepra
wości mojej, i dowiadować się
o grzechu moim?

I żebyś wiedział żem nic nie- 
pobożnego nie czynił, gdyż nie 
masz żadnego któryby mógł 
wyrwać z ręki twojej?

R. Któryś Łazarza wskrzesił 
z grobu, już psującego się. _ Ty 
im Panie daj spokój i miejsce 
odpocznienia.

V. Który masz przyjść są
dzić żywych i umarłych, i wiek 
przez ogień.

R. Ty im Panie daj spokój i 
miejsce odpoczynku.

LEKCYA III.
Job. /0 .

Ręce twoje uczyniły mnie, i 
utworzyły mnie wszystkiego

w około: A tak mnie nagle 
strącasz? Wspomnij proszę, że 
jako błoto uczyniłeś mnie, i 
w proch mnie obrócisz. Czyż 
nie jako mleko wyprowadziłeś 
mnie,ajako ser u tworzy leś mnie? 
Skórą i mięsem oblokłeś mnie: 
kościami i żyłami pospinałeś 
mnie: Żywot i miłosierdzie da
łeś mi, a nawiedzenie twoje 
strzegło ducha mego.

R. Panie, kiedy przyjdziesz 
sądzić ziemię, gdzież się skryję 
oa gniewu twarzy twojej? Żem 
zgrzeszył wiele w życiu mojem.

V. Występków moich lękam 
się i wstydzę się przed Tobą i 
gdy przyjdziesz sądzić, nie 
chciej mnie potępiać.

R. Żem zgrzeszył wiele wży
ciu mojem.

V. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie: a światłość wie
kuista niechaj im świeci.

R. Żem zgrzeszył wiele w ży
ciu mojem.

Łaadei,

Anty fona.
Uweselą się Panu.

PSALM 60.

Zmiłuj się nademną Boże, 
według wielkiego miłosierdzia 
twego.

A według mnóstwa litości 
twoich,zgładź nieprawość moją.

Jeszcze więcej omyj mnie od 
nieprawości mojej: i od grzechu 
mojego oczyść mnie.

Albowiem ja znam niepra
wość moją: i grzech mój jest 
zawzdy przeciwko mnie.



Tobiem samemu zgrzeszył, i 
uczyniłem złość przed tobą, a- 
byś się usprawiedliwił w mo
wach twoich, a zwyciężył gdy 
cię posądzają.

Oto bowiem, w nieprawo- 
ściach jestem poczęty: a w grze
chach poczęłamnie matka moja.

Oto nowiem umiłowałeś pra
wdę, niewiadome i skryte rze
czy mądrości twojej objawiłeś 
mi.

Pokropisz mnie Hyzopem, a 
będę oczyszczony: omyjesz mnie, 
a będę nad śnieg wybielony.

Słuchowi memu dasz radość
i wesele: i rozradują się kości 
poniżone.

Odwróć oblicze twoje od grze
chów moich: a zgładź wszystkie 
nieprawości moje.

Serce czyste stwórz we mnie 
Boże: i Ducha prawego odnów 
we wnętrznościach moich.

Nie odrzucaj mnie od oblicza 
twego: i Ducha świętego twego 
nie bierz odemnie.

Przywróć mi radość zbawie
nia twojego, i Duchem prze- 
dniejszym potwierdź mnie.

Będę nauczał nieprawe dróg 
twoich: a niezbożni do ciebie 
się nawrócą.

Wybaw mię ze krwi Boże,Bo
że zbawienia mego: a język mój 
z radością będzie wysławiał 
sprawiedliwość twoją.

Panie otworzysz wargi moje: 
a usta moje opowiadać będą 
chwałę twoją.

Albowiem gdybyś był chciał 
ofiary, wzdybym był dał: w ca
łopalnych nie będziesz się ko
chał.

Ofiara Bogu duch strapiony:

serca skruszonego i uniżonego 
Boże nie wzgardzisz.

Uczyń dobrze Panie Syonowi 
w dobrej woli twojej: aby się 
zbudowały mury Jeruzalem.

Tedy przyjmiesz ofiarę spra
wiedliwości: obiaty, i całopale
nia: tedy nakładą na ołtarz 
twój cielców.

Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie: a światłość wiekuista 
niechaj im świeci.

Antyfona.
Uweselą się Panu kości poni

żone.
Antyfona.

Wysłuchaj Panie.

PSALM 64.

Tobie przystoi pieśń Boże 
w Śyonie, i tobie oddadzą ślub 
w Jeruzalem.

Wysłuchaj modlitwę moją: 
do ciebie wszelkie ciało przyj
dzie.

Słowa niezbożników wzięły 
górę nad nami: a nieprawo- 
sciom naszym ty będziesz miło
ści w.

Błogosławiony, któregoś o- 
brał i przyjął: będzie mieszkał 
w sieniach twoich.

Będziem napełnieni dobrami 
domu twego: święty jest kościół 
twój, dziwny w sprawiedliwo- 
ści.

Wysłuchaj nas Boże zbawi
cielu nasz, nadziejo wszystkich 
krajów ziemie, i na morzu da
leko.

Który gotujesz góry mocą 
swoją, przepasany możnością:



Który zaburzasz głębokość mor
ską, szum nawałności jego.

Zatrwożą się narody, i będą 
się bać którzy mieszkają na kra
jach dla znaków twoich: kraje 
wschodu i zachodu ucieszysz.

Nawiedziłeś ziemię i napoi
łeś ją: rozmaicie ubogaciłeś ją.

Rzeka Boża pełna jest wody: 
zgotowałeś żywność ich: bo tak 
jest zgotowanie jej.

Brózdy jej napój, rozmnóż 
je j urodzaje: z kropel jej roz
weseli się rodząca.

Błogosławić będziesz okręgo
wi roku z dobrotliwości twojej, 
a pola twoje będą pełne obfito
ści.

Stłuścieją ozdoby pustynie: a 
radością pagórki przepaszą się.

Przyozdobieni są barani owiec: 
a  doliny będą obfitować zbożem: 
będą wykrzykać i pieśń śpiewać.

Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie: a światłość wiekuista 
niechaj im świeci.

Antyfona.
Wysłuchaj Panie modlitwę 

moj^, do Ciebie wszelkie ciało 
przyjdzie.

Antyfona.
Przyjęła mnie.

PSALM 62.

Boże: Boże mój, do ciebie 
czuję na świtaniu.

Pragnęła cię dusza moja, ja
ko rozmaicie tobie ciało mo|e

W ziemi pustej i bezdrożnej,
i bezwodnej, jako w świątnicy 
stawiłem się przed tobą: abym

widział moc' twóją i chwałę 
twoją.

Iż lepsze jest miłosierdzie two
je niźli żywoty; wargi moje bę
dą ciebie chwalić.

Tak cię błogosławić będę za 
żywota mego: a w imię twoje 
będę podnosił ręce moje.

Jako sadłem i tłustością niech 
będzie napełniona dusza moja: 
a wargami wesołości będą wy
chwalać usta moje.

Jeźlim na cię pamiętał na ło
żu mojem: rano będę rozmyślał
o tobie: boś byt pomocnikiem 
moim.

I w zasłonie skrzydeł twoich 
rozraduje się: przylgnęła dusza 
moja do ciebie: broniła mnie 
prawica twoja.

A oni próżno szukali dusze 
mojej: wnijdą w niskości zie
mię, będą podani w ręce mie
cza, częściami liszek będą.

Ale Król będzie się weselił 
W Bogu: i chlubić się będą 
wszyscy którzy nań przysięgają: 
bo zatkane są usta mówiących 
nieprawości.

PSALM 66.

Niech się nad nami Bóg zmi
łuje i błogosławi nam: niech 
rozświeci oblicze swe nad nami, 
a zlituje się nad nami.

Żebyśmy poznali na ziemi 
drogę twoją: między wszemi na
rody zbawienie twoje.

Niech ci wyznawają ludzie, 
Boże: niech ci wyznawają wszy
scy ludzie.

Niech się radują i weselą na
rody: iż sądzisz ludzi sprawie
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dliwie, narody na ziemi spra
wujesz.

Niech ci wyznawają ludzie 
Boże: niech ci wyznawają wszy
scy ludzie: ziemia data swój 
owoc.
•■Na następne dwa wiersze skłoń 

głowę:
Niech nas błogosławi Bóg, 

Bóg nasz, niech nas btogosławi 
Bóg, a niech się go boją wszy
stkie kraje ziemie.

Wieczny odpoczynek i t. d.
Antyfona.

Przyjęła mnie prawica twoja, 
Panie.

Antyfona.
Od wrót piekielnych.

Pieśń Ezechiasza,
Jsai. 38.

- Jam rzekł: w połowicy dni 
moich pójdę do bram piekiel
nych.

Szukałem ostatka lat moich: 
Rzekłem: nie ujrzę Pana Boga 
na ziemi żyjących.

Nie oglądam więcej człowie
ka, obywatele pokoju.

W iek mój przeminął, i zwi- 
nion jest odemnie jako namio- 
tek pasterski.

Przerzniony jest jako od tka
cza żywot mój: gaym jeszcze 
zaczynał przerznął mnie, od 
zarania aż do wieczora doko
nasz mnie.

Miałem nadzieję aż do zara
nia, jako lew tak połamał wszy
stkie kości moje;

Od zarania aż do wieczora 
dokonasz mnie: jako młode ja-

skółczę, tak będę szczebiotał, a 
będę stękał jako gołębica:

Zemdlały oczy moje, poglą- 
dając ku górze:

Panie gwałt cierpię, odpo
wiedz za mnie.

Cóż rzekę albo co mi odpowie 
gdyż sam uczynił? Będę roz
myślał wszystkie lata moje, 
w gorzkości dusze mojej.

Panie leźli tak żyją, i taki jest 
żywot ducha mego, pokazesz 
mnie, i ożywisz mnie. Oto 
w pokoju gorzkość moja naj
nieznośniejsza:

Aleś ty wyrwał duszę moją 
aby nie zginęła, i odpuściłeś 
grzechy moje.

Albowiem nie piekło wyzna
wać ci będzie, ani śmierć chwa
lić cię będzie: nie będą czekać 
którzy w dół wstępują prawdy 
twojej.

Żywy, żywy, ten ci wyznawać 
będzie, jako i ja dzisiaj: ojciec 
synom będzie opowiadał pra
wdę twoją.

Panie zachowaj mnie: a Psal
my nasze śpiewać będziemy 
w domu Pańskiem, po wszystkie 
dni żvwota naszego.

Wieczny odpoczynek i t. d,

Antyfona.
Od wrót piekielnych wyrwij 

Panie duszę moją.

Antyfona. [
, Wszelki duch..

PSALM 148.

Chwalcie Pana na niebiosach: 
chwalcie go na wysokości.
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Chwalcie go wszyscy Anioło
wie jego: chwalcie go wszystkie 
wojska jego.

Chwalcie go stonce i księżycu: 
chwalcie go wszystkie gwiazdy 
i światłości.

Chwalcie go niebiosa nad nie- 
biosy: i wody które są na niebie, 
niech imię Pańskie chwalą.

Albowiem on rzekt i uczy
nione są: on rozkazał i stwo
rzone są.

Postanowit je na wieki i na 
wieki wieków ustawę dat i nie 
przeminie.

Chwalcie Pana na ziemi: smo
ki i wszystkie przepaści.

Ogniu, gradzie, śniegu, lo
dzie i wietrze gwałtowny: któ
re czynią stowo jego.

Góry i wszystkie pagórki: 
drzewa owoc dające, i wszystkie 
cedry.

Zwierzęta i wszystkie bydto: 
płazy i ptastwo skrzydlaste.

Królowie ziemscy, i wszystkie 
narody: książęta, i wszyscy 
sędziowie ziemscy.

Młodzieńcy i panienki, starzy 
i  m łodzi, niech im ię Pańskie 
chwalą: bo wywyższyło się im ię 
jego samego.

Wyznanie jego na niebie i na 
ziemi: i wywyższył ród ludu 
swego.

Cnwała wszystkim świętym 
jego: synom Izraelskim, ludowi 
przybliżającemu się do niego.

PSALM 149.

Śpiewajcie Panu pieśń nową: 
chwała jego w zgromadzeniu 
świętych.

Niech się weseli Izrael w tym 
który go stworzył: a synowie 
Syońscy niech się radują w Kró
lu swoim.

Niechaj imię jego chwalą 
w śpiewaniu społecznym: na 
bębnie i na arfie niechaj mu 
grają.

Bo się kocha Pan w ludu swo
im: i podwyższyć chce ku zba
wieniu.

Rozweselą się święci w chwa
le: rozradują się w łożnicach 
swoich.

Wysławianie Boga w ustach 
ich: a miecze z obu stron ostre 
w rękach ich.

Aby czynili pomstę nad poga- 
ny: skaranie między narody.

Aby powiązali Króle ich pę  ̂
tami: a szlachtę ich okowami 
żelaznemi.

Aby uczynili o nich prawo 
napisane: la ć  jest chwała wszy
stkim świętym jego.

PSALM 150.

Chwalcie Pana w świętych 
jego: chwalcie go na utwierdze
niu mocy jego.

Chwalcie go w możnościach 
jego: chwalcie wedtug mnó
stwa wielkości jego.

Chwalcie go głosem trąby: 
chwalcie go na arfie i na cytrze.

Chwalcie go na bębnie i na 
piszczałkach: chwalcie go na 
strunach i na organach.

Chwalcie go na cymbałach 
głośnych: chwalcie go na cym
bałach krzykliwych: wszelki 
duch niech Pana chwali.

Wieczny odpoczynek i t. d.
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Antyfona. \

Wszelki duch niechaj chwali 
Pana.

V. Słyszałem głos z nieba 
mówiący mi.

B. Błogosławieni um arli,któ
rzy w Panu umierają.

Antyfona.
Ja jestem.

Pieśń Zacharyaszowa.
Luc. I. v. 68.

Błogosławiony Pan Bóg Izra
elski: iż nawiedził i uczynił 
odkupienie ludu swego.

I podniósł rog zbawienia 
nam, w domu Dawida służebni
ka swego.

Jako mówił przez usta świę
tych, którzy od wieku są, pro
roków swoich.

Wybawienie od nieprzyjaciół 
naszych, i z ręki wszystkich 
którzy nas nienawidzą.

Aby uczynił miłosierdzie 
z ojcy naszemi: i wspomniał na 
testament swój święty.

Przysięgę którą przysiągł A- 
brahamowi ojcu naszemu.

Że nam dać miał: łżbyśmy, 
wybawieni z ręki nieprzyjaciół 
naszych bez bojaźni mu służyli.

W  świętobliwości, i w spra
wiedliwości przed nim, po 
wszystkie dni nasze.

A ty dzieciątko, prorokiem 
Najwyższego będziesz nazwane: 
Bo uprzedzisz przed obliczno- 
ścią Pańską, abyś gotował dro
gi jego.

lżbyś dał naukę zbawienia

ludowi jego, na odpuszczenie 
grzechów ich.

Dla wnętrzności miłosierdzia 
Bóga naszego, przez które na
wiedził nas, Wschód z wysoko
ści.

Abyś zaświecił tym, którzy 
w ciemności, i w cieniu śmier
ci siedzą, ku wyprostowaniu 
nóg naszych na drogę pokoju.

Wieczny odpoczynek i t. d.

Antyfona.

Ja jestem zmartwychwstanie
i żywot, kto we mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie, a 
wszelki który żyje, a wierzy we 
mnie, nie umrze na wieki.

Ojcze nasz i t. d. (po cichu)
V. I nie wodź nas na poku

szenie.
B. Ale nas zbaw odezłego.

PSALM 129.

Z głębokości wołałem ku to
bie Panie, Panie wysłuchaj głos 
mój:

Niech będą uszy twoje nakło
nione, na głos modlitwy mojej.

Jeźli będziesz obaczał niepra
wości Panie: Panie któż wy- 
dzierży:

Albowiem u ciebie jest ubła
ganie: i dla zakonu twego cze
kałem cię Panie.

Czekała dusza moja na słowo 
jego, nadzieję miała dusza mo
ja w Panu.

Od straży porannej, aż do 
nocy, niechaj nadzieję ma Izra
el w Panu.

Bo u Pana miłosierdzie: i ob
fite u niego odkupienie.

46
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V. Niech odpoczywają w po
koju.

B. Amen.
Y. Panie wysłuchaj modli

twę moją.
B. A wołanie moje niech 

przyjdzie do Ciebie.

A on odkupi Izraela, ze wszy
stkich nieprawości jego.

V. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie.

B. A światłość wiekuista nie
chaj im świeci.

Y. Od wrót piekielnych.
R. Wyrwij Panie duszę jego.

Za Rodziców.
Boże, któryś nam ojca i matkę czcić kazał, zmiłuj się łaska

wie nad duszą ojca i matki mojej, odpuść grzechy ich i daj mi 
ich w weselu wiecznej jasności oglądać. Przez Chrystusa Pana 
naszego.

Za braci, Krewnych i Dobrodziejów.
Boże, który przebaczasz winy i jesteś miłośnikiem zbawienia 

ludzkiego, prosimy Ciebie, abyś łaskawie braci, siostry, kre
wnych i dobrodziejów Bractwa naszego, którzy zeszli z tego świa
ta, za przyczyną Najświętszej Panny Maryi i wszystkich świę
tych Twoich, do grona wiekuistego szczęścia przyjąć raczył.

Za zmarłego.
Bacz miły Panie nakłonić ucha Twego na prośby nasze, 

któremi miłosierdzia Twego pokornie prosimy, abyś duszę sługi 
Twego N. któremuś z tego świata zejść rozkazał, w krainie poko
ju  i światłości postawił i do towarzystwa świętych Twoich łaska-, 
wie przypuścił, przez Chrystusa Pana naszego. R. Amen.

Za zmarłą.
Prosimy Cię, miły Panie, zmiłuj się według dobrotliwości 

Twojej nad duszą służebnicy Twojej, a z brudu śmiertelności o- 
czyszczoną racz w miejscu wiecznego zbawienia postawić. Przez 
Chrystusa Pana naszego. R. Amen.

Za wszystkich zmarłych.
Boże! wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu! du

szom sług i służebnic T$voicb, racz dać wszystkich grzechów 
odpuszczenie, aby odpustu, którego zawsze pragnęli przez na



bożne prośby, dostąpili. Który żyjesz i królujesz z Bogiem 
Ojcem i z Dachem świętym Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
B. Amen.

Nakoniec mówić potrzeba:
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
B. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają w pokoju. B. Amen.
V. Dusze wszystkich zmarłych przez miłosierdzie Boże 

niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

MSZA ŻAŁOBNA
Modlitwa przed Mszą.

Boże wielkiego miłosierdzia, ofiaruję Ci krew Baranka bez 
zmazy, za dusze, które ukochałeś, a które z upragnieniem wiel- 
kiem czekają błogiej chwili oglądania i chwalenia Ciebie. 
Jakkolwiek sprawiedliwęmi są kary, jakie wymierzasz na nich, 
błagam Cię jednak, Panie mój, otwórz przed niemi dzisiaj nie
zmierny skarb zasług Boskiego Syna Twojego i spraw, aby 
w tej świętej ofierze znaleźli to wszystko, czego potrzebują dla 
zadosyćuczynienia sprawiedliwości Twojej.

Gdy liapłan u stopni Ołtarza stoi.

W  imie Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.
Przychodzę do Ołtarza mojego Boga, do Boga, w którego 

mocy śmierć i życie. Panie, Tyś mi dał tych, których płaczę, 
Tyś mi ich odebrał. Niech imie Twoje błogosławione będzie. 
Ach Panie! racz być pomocą i pociechą moją, przebacz łzom, 
złagodź smutek. Nie chciej pamiętać na ich przewinienia, tyl
ko na to, co dobrego uczynić mogli. Nie chciej pamiętać i na 
winy moje, kiedy godzina śmierci nadejdzie. Bo, jeśli zechcesz 
karać ludzi według ich nieprawości, Panie któż się Tobie ostoi?

S p o w ied ź .
Spowiadamy się przed Tobą Boże mój i wyznajemy, że je 

śli tylko na grzechy nasze zważać będziesz, nikt się nieuspra-
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wiedliwi przed Tobą. Biada nam, jeśli nie okażesz nad nami 
swego miłosierdzia. Boże przebaczenia i dobroci! Boże oj
ców naszych, Boże żywych i umartych, racz wyciągnąć dobroci 
petną rękę nad temi, za których się modlę, którzy juz pomarli, 
zgrzeszyli, bardzo zgrzeszyli; ale cierpieli, wybacz im Panie, 
zmituj się nad niemi, nie karz, rozgrzesz, zbaw.

W stę p
»Dam wam spoczynek, mówi Pan, boście znaleźli laskę 

przedemną; znam wszystkich po imieniu waszem, udzielę wam 
wszelkich dóbr moich.« Panie, w Tobie ufam i zawstydzon nie 
będę. Odkupisz mnie w sprawiedliwości Twojej i zbawisz.

Panie, racz im dać wiecżny odpoczynek, a światłość wieku
ista niechaj im świeci.

Panie zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste okaż nam miłosierdzie Twoje, przebacz du

szom, które jęczą w miejscu pokuty i męki, a wprowadź je 
w siedlisko ochłody, światła i1 pokoju.

MODLITWA.
Boże, któryś przez miłosierdzie Twoje nieograniczone, za

wsze gotów przebaczyć, nie zapominaj błagam Cię o duszy sługi 
Twego (służebnicy Twojej), którego (którą) przed sąd Twój po
wołałeś, rozkaż aby przez świętych Aniołów Twoich do 
niebieskiej ojczyzny wprowadzoną została; ona wierzyła i w To
bie całą nadzieję pokładała, sprawźe Panie, aby w swej nadziei 
zawiedzioną nie była, ale pozyskała tron chwaty, który nagoto- 
wateś jej w siedlisku wiernych Twoich.

Ł ek cy a .
Paweł Święty do Tessaleńczyków.

Nie chcemy bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych co już 
zasnęli, i smucili się nad niemi jako ci ludzie którzy nadziei 
-nie mają. Albowiem, jeśli wierzymy, że Chrystus umarł i 
zmartwychwstał, tedy wierzyć powinniśmy, że ci którzy w nim 
umierają, jak on zmartwychwstają. A w tem powiadamy wam 
jako nauczeni od Pana, iż żyjący, którzy pozostaną w dzień
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przyjścia Jego, nie uprzedzą tych, którzy pierwej zasnęli. Ale 
skoro znak dany będzie przez głos Anioła, sam Pan zstąpi 
z Nieba, umarli w nim powstaną, a i żywi pochwyceni będą 
z nim pospołu, aby na wieki żyć z Bogiem. Przeto cieszcie się 
społem temi słowy. O czasie zaś i o chwili nie potrzebujecie, 
abyśmy wam pisali. Wiecie sami dostatecznie, iż dzień Pański 
tak przyjdzie jako złodziej w nocy. Ludzie mówić będą: »Po- 
kój i bezpieczeństwo® a tu nagle przyjdzie na nich dzień osta
tni, jako bóle niewieście brzemiennej przychodzą i nie ucie
kną przed nią, jak i ona uciec przed boleściami swemi nie 
może. Lecz wy bracia, wy nie żyjecie w ciemnościach, aby on 
dzień miał was zajść jako złodziej. Wy jesteście wszyscy synowie 
światła i synowie dnia, przeto nie śpijmy jako inni, ale czu
wajmy.

P ra ed  E w a n ^ e lją .
Dzień gniewu, dzień płomienisty,
Bozwiąże świat w proch wieczysty,
Wedle słów Króla Psalmisty.
Jakiż strach na duszach siędzie,
Kiedy w Archaniołów rzędzie,
Pan na sąd straszny przybędzie.
Trąba się grzmotem nasroży,
Umarłym groby otworzy,
I zwoła świat przed tron Boży.
Gdy wskrzeszonych przemknie chmura,
Zastraszy się śmierć ponura,
I osłupieje natura.
Otworzą się księgi strony,
W  której każdy czyn znaczony,'
Z której świat będzie sądzony.
Gdy zasiądziesz na sąd Panie,
Co ukryte, na jaw stanie,
Wszystko pomszczone zostanie.
Cóż ja nędzny w on czas rzekę,
Pod czyjąż pójdę opiekę?
Bym nie padł w płomieni rzekę.



Królu! zlitowaniem twojem,
Ty darzysz prawych pokojem;
Obmyjże mnie łaski zdrojem.
Pomnij Jezu, Jezu drogi!
Żem przyczyną Twojej drogi,
Byś mnie nie zgubił w dzień trwogi.
Szukając m nie tyś strudzony, j f
Jam Twym krzyżem okupiony, j '
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Niech ta praca wyda plony. 1lj
Sędzio mściwy, Jezu luby! J »
Odpuszczeniem zbaw od zguby, } Ji
W przód nim przyjdzie dzień rachuby. I  ft
Wznoszę modły strzeliste, ' a  je
Grzechem lica moje krwiste, 1 tl
Proszącego wybaw Chryste! -w m
Magdalenieś raj otworzył, I  ja
Łotr przez Ciebie duszą ożył, 1 te 
Jam w Tobie ufnoś ć położył.!
Niegodne jest me wołanie,
Lecz Ty przez Twe zlitowanie,
Nie daj mi u paś ć w otchłanie! u
Policzże mnie w owiec gronie, y
I od kozłów miej w obronie,
Stawiając po prawej stronie.
Gdy ukarzesz potępionych,
W wieczny ogień przeznaczonych, f o
Powołaj mnie do zbawionych. ■ k
Z prochem i w pokutnym worze, 1 a]
Błagam cichy i w pokorze, g 
Pomnij o mym końcu Boże!
Płaczliwy dzień on, gdy stanie „
Grzesznik na straszne wołanie; |i „
Ach przebacz mu w on czas Panie! j: 
Jezu, Panie mój serdeczny, • Jj ,
Daj im odpoczynek wieczny. >

n
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E w a n g e lja .
Smętego Jana z Rozd. 11.

Przyszedłszy Jezus do Betanii zastał Łazarza juź cztery dni 
w grobie leżącego. A przyszło było wielu żydów z Jerozolimy 
do Marty i do Maryi, aby je  cieszyli po bracie ich. Marta sko
ro usłyszała że Jezus idzie, wybiegła przeciw niemu, Marya 
w domu została. Bzekła Marta do Jezusa: »Panie! gdybyś, tu 
był, nie byłby umarł brat mój, lecz i teraz wiem, że o cokol
wiek będziesz Boga prosił, da Ci to Bóg.« Jezus jej odpowie
dział: »Zmartwychwstanie brat twój.« Marta odpowiedziała: 
Wiem że zmartwychwstanie w czasie w on dzień ostatni.® Jam 
jest zmartwychwstanie i żywot rzeki Jezus, kto we mnie wierzy 
choćby i umarł żyw będzie, a wszelki który żyje i wierzy we 
mnie, nie umrze na wieki, wierzysz tejnu? I owszem, Panie, 
jam uwierzyła, żeśTy jest Chrystus, Syn Boga żywego, któryś na 
ten świat przyszedł.

P o  E w a n g e lii.
Przez te święte słowa Ewangelii niechaj będą zgładzone wi

ny wiernych zmarłych i moje, niech wzmoże się we mnie wiara 
w nieśmiertelność duszy i ciał zmartwychwstanie.

W  c z a s ie  O fiarow an ia .
O najmiłosierniejszy Ojcze Niebieski! spójrzyj łaskawie na 

ofiarę, którą Ci w pokorze składamy. Bądź miłościw duszy, za 
którą ta najdroższa ofiara sprawowaną była. Dozwól o Panie, 
aby dla nieskończonych zasług Jezusa Chrystusa, przez tę bła
galną ofiarę, dostała się do odpoczynku wiecznego.

Ach Boże, najłaskawszy Ojcze! przyjmij Izy, jęki i westchnie
nia, wysłuchaj błagania dziecka Twojego. Zmiłuj się nademną. 
według wielkiego miłosierdzia Twego, a według nieskończonej 
litości Twojej zgładź zdrożności duszy, za której ybawienie 
składam i wznoszę do Ciebie wśród łez ręce moje. Święty Bo-’ 
że, który wiesz w czem i jak wiele zgrzeszyła, obmyjże ją  z jej 
niesprawiedliwości, i oczyść ją  z jej grzechów, bo teraz poznaje



nieprawości swoje, a grzech jej zawsze jest przed jćj oczami o- 
becny. Obznajmiieś ją  wprawdzie z ukrytemi i tajemnemi 
drogami mądrości Twojej, udarowałeś ją  darami świętej wiary 
Twojej, wielkie w niej poczyniłeś rzeczy, niezliczone są łaski, 
które jej wyświadczyłeś; gdy przecież i tak przed Tobą zgrze
szyła i źle uczyniła, ach! pomnijże o Panie! iż ona w nieprawo
ści poczętą i w grzechu porodzoną była. Odwróć przeto obli
cze Twoje od jej grzechów, a dla gorzkiej śmierci Jezusa Chry
stusa, jej Zbawiciela, zniwecz wszelkie jej nieprawości; błagam 
Cię o to ze łzami, o Panie! zdaje mi się słyszyć jej głos wołający 
do mnie: lituj się, lituj się nademną, bo ręka Pańska dotknęła 
mnie. Ach Panie! zdejmże Twą rękę chłoszczącą, i ulżyj temu 
(tej) który Cię kocha i kochać będzie na wieki.

Ach Boże i Ojcze! ja się tylko modlić mogę, tylko Cię błagać
o miłosierdzie dla niej# Nie mogę się wdawać w prawa naj
świętszej sprawiedliwości Twojej, ale z głębokości serca wołam 
do Ciebie: Panie, wysłuchaj głos mój! przyjmij jęki i błagania 
moje, bo jeżeli na grzechy pamiętać zechcesz, ach Panie! któż 
się przed Tobą ostoi? Wszakże Twoje miłosierdzie jest większe 
niż nieprawości nasze! Spojrzyj że więc, spójrzyj łaskawie na 
tę bezkrwawą najświętszą ofiarę, którą ci Jezus, Syn Twój naj
milszy, nasz Zbawiciel, przez posługę Kapłana składa.

P r e fa c y a .
Zaiste godna i sprawiedliwa prawa i zbawienna, rzecz jest, 

składać Ci dzięki w każdym czasie i na każdem miejscu, Ojcze 
wszechmogący, Boże wieczny, przez Jezusa Chrystusa Pana na
szego, przez którego udzieliteś nam nadzieję błogosławionego 
zmartwychwstania, aby obietnicą nieśmiertelności pocieszyć i 
ożywić wiarę strapionych ludzi, gdy sobie przypomną wyrok 
śmierci na nich wszystkich wydany, albowiem dla tych. którzy 
Tobie Panie wiernymi zostają, umrzeć, jest to przenieść się do 
życia lepszego, porzucić lepiankę ziemską, a osiąść w siedlisku 
światła, które trwać będzie wiecznie. Przeto łączymy się, Pa
nie, z błogosławionymi mieszkańcami dworu niebieskiego i wraz 
z nimi, opiewającymi chwałę Twoją nieustannie wołamy: 
Święty, święty, święty Pan Bóg Zastępów, niebiosa i ziemia są
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pełne chwały Jego. Błogosławiony, który idzie w imie Pańskie, 
krew Jego woła o miłosierdzie, a głos wznosi się do tronu li
tości.

H an on .
Przybądźcie święci Pańscy, pośpieszcie Aniołowie Niebiescy 

na wzniesienie tej ofiary przed oblicze Boga. Niechaj przez 
jej zasługi przypuścić raczy na łono swoje dusze, za które 
prosimy, niech je  wprowadzą duchy niebieskie w to życie wie
czne, w tę krainę pokoju, światła i szczęścia, gdzie według 
słów Apostoła: »Oko ludzkie nie widziało, ucho nie słyszało, 
ani serce człowiecze pojąć nie zdoła, co Bóg nagotował tym, 
którzy Go m iłują.«

O Boże wszechmogący, Twoja Opatrzność ogarnie wszystkie 
| stworzenia, dla tego że jesteś ich Ojcem, rzuć litościwem okiem 

na dusze wiernych zmarłych; one są ceną cierpień, śmierci i 
> nieskończonych zasług Jezusa Chrystusa, Boskiego Syna Twego. 

Mógłżebyś nie przebaczyć im, gdy Cię w imie -Jego prosimy? 
Dla ich uszczęśliwienia ofiarujemy Ci krew najdroższą, która 
za nich na krzyżu płynęła, ofiarujemy Ci bolesne rozmyślanie 
Maryi u  stóp krzyża, modlitwy św. Józefa, św. Piotra, św. Pa
wła, św. Jana i wszystkich świętych Twoich; pokorne prośby 
Kościoła Tw'ojego, modlitwy i dobre uczynki prawowiernych 
Jego dzieci. Za takiem pośrednictwem spodziewamy się wszy
stkiego od Twojej dobroci i miłosierdzia. O Bożel niech ojco
wska Twa miłość rozbroi prawicę Twoją. Przypuść ich na ło
no swoje; okaż im chwałę swoją i zlej na ich serca ów potok 
słodyczy, którego wiecznem źródłem jesteś Ty, Panie.

P o d c z a s  P o d n ie s ie n ia .
Hostyo święta, poświęcona dla zbawienia świata, wysłuchaj 

modlitwy nasze, wybaw z mąk czyscowych drogie nam zmarłe 
osoby. Krwi przenajdroższa Zbawiciela naszego, dla zmazania 
grzechów naszych przelana, uświęć nas i wołaj o litość dla dusz 
wiernych zmarłych. Boże Ojcze, bądź miłościw duszom wier
nych zmarłych; Boże Synu! bądź im miłościw, Boże Duchu

47
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święty zmiłuj się nad niemi: wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. O najmiłości- 
wszy Zbawicielu nasz! nie pamiętaj na ich przewinienia, ale 
raczej pomnij, że są dziełem rąk Twoich, stworzenia Twoje, za 
które, Panie i Boże nasz, poniosłeś mękę i śmierć okrutną na 
krzyżu.

D o k o ń c z e n ie  K an on u .
O Jezu! któryś po śmierci swojej do otchłani zstąpił i z nićj 

wyprowadził dusze Patryarchów i Proroków, tamże na przyj
ście Twoje oczekujących, nawiedź dusze sług i służebnic Two
ich w miejscu cierpień zostających. Bosą swej łaski przytłum 
pożerający ich ogień. Ach Panie! wszakże i za nich przelałeś 
najdroższą krew Twoją na Kalwaryi, usłysz ich jęczenia, nie 
dozwalaj im dłużej być odłączonemi od Ciebie, zaprowadź wszy
stkich, szczególniej duszę, za którą odbywa się ta ofiara naj
świętsza, do królestwa Ojca Twego w Niebie. O Zbawicielu! 
Chryste Jezu, wszakżeś sam nas zapewnił: że Ojciec Niebieski 
wszystkie naszś prośby wysłucha, gdy Go w imie Twoje prosić 
będziemy! Ach! oczyśćże usta-moje i wznieś teraz duszę moją 
nad wszystkie ziemskie myśli i uczucia, ażebym najświętszą 
modlitwę, której nas nauczyłeś, z największem nabożeństwem, 
wiarą i ufnością mógł przed Tobą z głębi serca wymówić: Oj
cze nasz i t. d.

P o  m o d litw ie  P a ń sk ie j.
O Jezu! na imie którego wszelkie kolano klęka, niebieskie, 

ziemskie i piekielne; który jesteś Sędzią Najwyższym żywych i 
umarłych, niech się święci imie Twoje przez wybawienie dusz, 
za które prosimy Cię Panie. Niech się otworzą dla nich przy
bytki Twoje, i dzisiaj spełni się nad niemi wola Twoja ich wy
bawienia. Spraw, aby nasyceni chlebem boleści, otrzymali 
chleb żywy, którym sam jesteś, o mój Boże! Błagamy Cię o 
przebaczenie dla naszych rodziców, krewnych, dobroczyńców, 
przyjaciół i nieprzyjaciół: odpuść im winy, których byśmy 
przyczyną być mogli, i nie poczytaj im onych w swojej spra
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wiedliwości, a nas równie wybaw od ognia mściwego, na który 
niestety zasłużyliśmy nadużywając łask Twóicb, służąc Ci ozię
ble i nie opierając się pokusom. Zachowaj nas od grzechu, 
który jest złem największem. Wiemy Panie, iż straszna to jest 
rzecz wpaść w ręce Boga żywego.

W  c z a s ie  A g n u s D ei-
Baranku Boży, któryś przez śmierć swoją zwyciężył nieprzy

jaciela, gotowego nas pozrzeć, zmiłuj się nad duszami wiernych 
zmarłych.

Baranku bez zmazy poświęcony na zadosyć uczynienie spra
wiedliwości Boskiego Ojca Twego, bądź miłościw tym, którzy 
pomarli, jako ulubieni serca Twego.

Baranku Boży, przyniesiony w ofierze dla wyprowadzenia 
nas z ziemi przeklętej do prawdziwej ziemi obiecanej, który 
rzekłeś: »Jam zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy j 
chociażby umarł, żyć będzie« daj duszom wiernych zmarłych 
owo życie, którego początek w Sakramentach świętych udzie
lony im został; udziel im to szczęście, którego zadatkiem był 
dla nich na ziemi stół Twój święty. Nie gardź, o Boże! pokorną 
modlitwą moją, ale ją  wysłuchaj dla miłości Matki Twej Prze
najświętszej.

H om m u n ja .
O Zbawicielu Chryste Jezu! z jakże wielkiem upragnieniem 

żądam przyjąć Cię do serca mojego! Bo tylko Ty Panie, który 
sam jeden posiadasz słowa żywota, udzieliłbyś mi takiej pocie
chy, jakiej nikt z ludzi sprawić nie może. Czuję się przecież 
niegodny tego, bo żal ze śmierci tak mi ukochanej osoby jeszcze 
mnie zanadto gnębi, jeszcze nie mogę stać się panem uczuć mo
ich, jeszcze mnie to wiele kosztuje pracy, abym się przekonał, że 
przy zebraniu jej z tego świata, jej dobro i moje miałeś na celu; 
choć wiem i mocno wierzę, iż w każdym wypadku życia mojego 
z wszelkiem uszanowaniem poddać się rozporządzeniom Twej 
Opatrzności i błogosławić je  winienem; bo to Ty, o Panie, któ
ry mnie od wieków umiłowałeś i miłowrać nie przestajesz, po
dajesz mi kielich cierpień. Przy tej walce uczucia i  rozumem
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moim nie mogę się ośmielić prosić Cię o wstąpienie do serca 
mego, choć mi tak bardzo wzmacniająca łaska Twoja potrzebna.
Ale o Panie, rzeknij tylko słowo, a dusza drogiej mi zmarłej 
osoby, wiecznie szczęśliwa, z Tobą połączona w Niebie zostanie; 
ja  zaś uczuję się być wzmocnionym do wysławiania świętej woli 
Twojej i do naśladowania Cię na drodze cnoty, abym także, gdy 
przyjdzie godzina moja, mógł być zaniesiony przez Aniołów 
Twych świętych do wiecznego przybytku szczęścia, pokoju i 
światła.

O sta tn ia  M od litw a .
•Błogosławieni, którzy umarli w Panu. Spoczynek mają 

po pracy, a dzieła ich trwać będą na wieki.«
Boże, który dla wybawienia mnie od śmierci wiecznej, bole

sną śmierć poniosłeś, daj mi tę łaskę, abym nie wybrał się ina
czej w podróż do drugiego żywota, tylko opatrzony pokarmem 
życia; bądź w ustach moich, kiedy ostatnie tchnienie wydawać < 
będę, bądź w sercu, kiedy bić ustawać zacznie, i zaprowadź mnie 
sam, jak ojciec dziecię prowadzi, do owej krainy błogosławio
nej gdzie j uż śmierci nie będzie.

Zbawicielu Chryste Jezu! oswobódź, według nieograniczo
nego miłosierdzia Twego, drogą mi duszę, za którą modły do 
Ciebie wznosimy, za której wybawienie z czysca odbywała się 
ta najświętsza ofiara. Niechaj ją  Twój święty Archanioł Michał 
zaprowadzi do używania tego wiecznego światła, które niegdyś 
Abrahamowi i naśladowcom jego przyobiecałeś.

IV c z a s ie  O statn iej K w a n g e lii.
Wiem, iż Odkupiciel mój żyje, iż zmartwychwstanę w dzień 

ostateczny i przyobleczony w ciało moje, będę oglądał Boga i 
Zbawiciela mego; oczy moje ujrzą Go, nadzieja ta spoczywa 
w inem sercu; podniosę oczy ku niebiosom; a Bóg, Odkupiciel 
mój, usłyszy wołanie moje... Powstanę z ciemności, w której 
siedziałem, a Pan zaprowadzi mnie do Przybytku światła, gdzie 
chwałę Jego oglądać będę.
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P o  m szy św ię te j .
Odmówić należy: »Z głębokości -wołałem ku Tobie« (Psalm 

129, na str. 355), Ojczenasz, Zdrowaś Marya, i wieczny odpo- 
czenek trzy razy.

M od litw a  po m szy  ż a ło b n e j.
Boże najłaskawszy! oto już najświętsza błagalna ofiara za 

duszę N. złożoną została! nie mogę przecież oddalić się od Twe
go ołtarza, nie poleciwszy Ci wprzód jeszcze raz duszy tak mi 
drogiej osoby. Ach Panie! wynagrodźże jej laską swoją i zli
towaniem to wszystko dobre, które jśj wywdzięczyć powinie
nem! Błogosław jej za to, co tylko dla mnie uczyniła, a czegom 
za jej życia tak nie poznawał, jak teraz łzy roniąc na jej grobie. 
Błogosław jej osobliwie za to, co odemnie ucierpiała, i dozwól 
aby moja serdeczna modlitwa za nią, stała się wynagrodzeniem 
tego. Bądź jej pociechą, bądź posiłkiem, bądź litościwym Bo
giem, a Twoją ojcowską miłością uszczęśliw ją. Teraz o Boże 
wrócę do prac i powołania stanu mojego. Ach! użyczże mi 
siły, przejmij ranie odwagą, żebym pod żalem, jakim przejmu
je  mnie strata tyle mi drogiej osoby, nie uległ. Tyś mi ją  dał, 
Tyś mi ją  znów odebrał. Ty wiesz lepiej co jej i mnie jest po
żyteczne. Niech będzie błogosławione święte imie Twoje. 
Amen.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wie
kuista niech jej świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju 
Amen.

MODLITWA
do Najświętszij Maryi Panny przed Jij cudownym Obrazem.
Miejsce upodobania Boskiego i Twego Najświętsza Maryo 

Panno, Matko miłosierdzia! pokornie nawiedzam, iżbym z naj
większą wdzięcznością i czcią złożył Ci podziękowanie za 
wszelkie łaski i dobrodziejstwa, doznane tu kiedykolwiek za 
Twoją przyczyną, lub jeszcze okazać się mające. Tyłeś tu cu
dów i darów wiernym Chrystusowym u  najmilszego Syna Twego 
uprosić raczyła! tylu pociechami i błogosławieństwy obdarzy-
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łaś, Panno święta wszystkich żebrzących Twego miłosierdzia ze 
szczerą i żywą wiarą, że łubom grzesznik najniegodniejszy i ty
le razy łask Boga Pana mego poznać, przyjąć i uczcić nie umia
łem; śmiem jednak upaść tu czołem przed nieograniczonem 
miłosierdziem Twojem, i błagać Cię opiekunko i pocieszycielko 1 
nasza, Pani i Matko nasza, która nikogo nie opuszczasz, i nikim 
nie gardzisz, iżbyś mnie we wszystkich potrzebach, modlitwach
i nadziejach moich wysłuchać raczyła. Otocz mnie swojem 
najświętszem błogosławieństwem, obdarz oczekiwanem i pożą- 
danem pocieszeniem; okaż nad żałującym niewyczerpane swe 
zmiłowanie, błogosławiona Matko Zbawiciela, abym za Twą 
przyczyną, stawszy się w tem życiu uczestnikiem łaski Jezusa 
Chrystusa, mógł tegoż Syna Twego, Pana mojego, na wieki wraz 
z Tobą w niebie wychwalać i nim się cieszyć. Amen.

Akt przy Cudownym Obrazie Najświętszej Panny Maryi.

Bądź pozdro wiona uczczeniem wszystkiego Kościoła, prze
czysta Bogarodzico Panno, naj pierwsza po Bogu ucieczko i na
dziejo grzeszników! Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością, 
błogosławiona Matko Boga, żeś mnie macierzyńską opieką Two
ją  dotychczas osłaniała, i tejże świętej łasce miłosierdzia Twego 
na wieki się z ufnością oddaję.

Niech Cię błogosławi, Bogarodzico Panno, to miejsce, na 
którem sobie wybrałaś mieszkanie, iżbyś na ludzi zlewała łaski 
niebieskie.

Niechaj Cię błogosławią, Bogarodzico Panno, wszystkie mo
dlitwy, prośby i błagania, które tu kiedykolwiek od wiernych 
Chrystusowych były przed Tron Twój zaniesione.

Niech Cię błogosławią, Bogarodzico Panno! wszystkie łaski, 
dobrodziejstwa, pociechy i dary, przez których uproszenie u 
Syna Twego wysłuchałaś tu modlitwy z ufnością do Ciebie czy
nione.

Niechaj Cię błogosławią, Bogarodzico Panno! wszystkie ser
ca ludzkie tu kiedykolwiek za Twoją przyczyną nawrócone do 
prawdziwej skruchy i szczerej spowiedzi.

Niechaj Cię błogosławią, Bogarodzico Panno! wszystkie łaski
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niebieskie, tu kiedykolwiek przy kommuniach świętych za 
Twoją pomocą otrzymane.

Niech Cię błogosławią, Bogarodzico Panno! wszyscy Anioło
wie, którzy tu kiedykolwiek przejęci byli radością z pokuty i 
nawrócenia się grzeszników.

Panno przeczysta, broń nas od pokus wszelkich. Panno 
zawsze z Bogiem złączona, uproś nam żarliwą ochotę do modli
twy. Panno, żadnego grzechu nieznająca, uproś nam skuteczne 
wszystkich grzechów obrzydzenie. Panno! rozkazom Boga po
słuszna, uproś nam wierne rozkazów Syna Twego wypełnienie. 
Panno, najwięcej Boga miłująca, uproś nam miłość Boga nie
odmienną, tu i  w wieczności szczęśliwej. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d.

AKTY UCZUCIA
do Najćwiętsz&j Panny Maryi.

Przenajświętsza i najsłodsza serc strapionych pociecho! bło
gosławiona Maryo! do Ciebie się n aj pierwej uciekam i proszę, 
nie opuszczajże mnie nigdy, ale i w teraźniejszej potrzebie po
daj mi macierzyńską rękę. Wyznawam i wierzę, że jesteś 
przecudowną i skuteczną wszystkich sierot opiekunką; .przy- 
bądźże i teraz na pomoc moją. W Tobie nadzieję moją pokła
dam, najświętsza Panno, wspomóż mnie grzesznego. Matko 
miłościwa! użycz mi choć jednej iskierki miłości Twojej, aby 
serce moje godnie mogło Syna Twego Jezusa, i Ciebie Maryo 
doskonale kochać. Matko przeczystej miłości! oddal wszystkie 
złe żądze od serca mojego, aby się po próżnościach światowych, 
a osobliwie Boga obrażających nie błąkało. Tobie Matko Prze
najświętsza wszystkie zmysły moje tak wewnętrzne, jako i po
wierzchowne odaję. Najświętsza Panno, wszystkie sprawy moje 
Tobie polecam, bądź mistrzynią moją. Cokolwiek cierpię, czy 
utrapienia, czy boleści, smutki i kłopoty, Bogu to wszystko 
mojemu i Tobie najświętsza Matko ofiaruję. Miłuję Cię, naj
świętsza Panno, nad wszystkie inne stworzenia, i chcę miłować 
do ostatniego zgonu żywota mojego i po wszystką wieczność; 
pragnę Cię miłować taką miłością, jaką Cię Twój Syn najsłod
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szy kochał i milowa!. Wszystkie zamysły, postanowienia i 
przedsięwzięcia moje, w Twoje ręce oddaję, Najświętsza Panno! 
ucieczko najpewniejsza grzesznych, przyjmij mnie pod obronę 
Twoją. Obróć na mnie miłosierne oczy Twoje, o słodka Mat
ko, a nie daj mi upadać w kłopotach moich. Dla miłości Two
jej, najswiętsza Panno! odpuszczam wszystkim nieprzyjaciołom 
moim, i szczerze kocham każdego z nich. Dla imienia Twego, 
Maryo Panno, brzydzę się wszystkiemi sprośnościami grzecho- 
wemi. Oświadczam się przed Tobą, przenajświętsza Panno, że 
więcej wiadomie nie chcę obrażać grzechami Syna Twego. W rę
ku Twojem, najświętsza Panno, obiecuję poprawę życia mojego. 
Dla honoru Twego najświętsza Panno, żyć i umierać pragnę, 
choćbym też krew dla Ciebie przelać musiał. Dla imienia Two
jego, najświętsza Panno, wszystko, co każesz gotowym czynić. 
Żałuję serdecznie, żem kiedykolwiek tak dobrego Boga mojego, 
a Syna Twojego obraził. Najświętsza Panno, żałuję i za to, 
żem Ci tak wiele razy przyobiecywał tak wiernie i pilnie słu
żyć, a z ułomności mojej nie dotrzymałem tego, godna jak naj
większego kochania Matko! Przepraszam Cię, najdostojniejsza 
Matko! i upadam do macierzyńskich nóg Twoich, żem w oczach 
Twoich śmiał Boga mojego obrażać i grzechów się sprośnych 
dopuszczać. Pragnę z całego serca i szczerze życzę, aby Ci 
wszystek świat służył, najświętsza Panno. Co godzina, co chwi
la, niech będzie pochwalone przenajświętsze imie Twoje, Maryo! 
Wszelki duch niech Cię chwali i piekło upada na kolana swoje 
przed słodkiem imieniem Twojem, o Maryo. Byłaś miłościwą 
dobrodziejką innym, bądźże i mnie niegodnemu Synowi Two
jemu! niech doznam ratunku Twego, który się uciekam pod 
macierzyńską opiekę Twoją. Radbym Ci służyć, najświętsza 
Panno, jako Ci usługują wszyscy najmilsi słudzy i synowie Twoi. 
Cokolwiekbym pomyślał, albo wymówił, albo uczynił przez 
całe życie, a osobliwie W godzinę śmierci mojej z nieostrożno
ści przeciwko Tobie, najświętsza Panno! to nie za swoje myśli, 
słowa i uczynki poczytam i wyrzekam się ich; Ty ratuj mnie 
teraz i w godzinę śmierci mojej nie odstępuj mnie dotąd, dopó
ki ducha mego nie oddam w ręce Bogu mojemu. Praca moja 
doczesna, staranie i fortuna wszystka, niech się czci Twojej
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wszędzie przysługuje, boś tego godnazawsze, najświętsza Maryo! 
Nie dopuszczaj, najświętsza Panno, abym bez żalu doskonałego
i skruchy prawdziwej, albo bez Sakramentów świętych z tego 
świata schodził; kiedy będę konał, Ty mi pot śmiertelny z czo
ła ocieraj, i z Jezusem Twoim, także z Józefem świętym osta
tn ią zawrzyj mi powiekę. Wszystkiemi marnościami tego 
świata gardzę, byłem łaskę Syna Twego i Twoją, najświętsza Pan
no, mógł pozyskać. Cokolwiek przeciw czci Twojej, najświęt
sza Panno, za żywota wspomniałem, albo co przeciw honorowi 
Twojemu uczyniłem, to chcę, aby te ostatnie dni życia mojego 
nagrodziły. Ty kieruj językiem, ustami i wszystkiemi sprawa
mi mojemi. Duszę moją, rodziców, (i dziatki moje), przyjaciół
i nieprzyjaciół, oddaję w ręce Twoje, Najświętsza Panno! uproś 
nam pomnożenie w cnotach świętych i odpuszczenie wszystkich 
grzechów naszych.' Majętność moją i mieszkanie moje Tobie po
lecam i w opiekę oddaję, uwielbiona całego świata gospodyni! 
Ratujesz uciekających się do Ciebie w nagłych potrzebach i 
śmiertelnych chorobach, ratujże i mnie grzesznika, abym tu 
nagłą śmiercią nie um arł, a potem wiecznie nie zginął. Ty je 
steś furtą i bramą niebieską, niechże przez Ciebie, najświętsza 
Panno, wnijdę do królestwa wiekuistego. Nadziejo jedyna 
grzeszników, niech przy Tobie nie ginę w godzinę śmierci mo
jej. Ty, która uzdrawiasz chorych, upadłych dźwigasz, uzdrów 
wszystkie zmysły moje tak duszne jako i cielesne, abym niemi 
Synowi Twojemu mógł służyć na wieki! Błądzącej owieczce, 
duszy mojej, pokaż prawdziwą drogę do szczęśliwej wieczności, 
żebym pod dozorem Twoim nie był mizernym tułaczem. Tonący 
w głębokościach ciężkich grzechów moich, wołam do Ciebie, 
Przenajświętsza Panno! ratuj mnie, wspomagaj, zbaw słodka 
Maryo! Amen.

N A B O Ż E Ń ST W O
. do niektórych Świętych Pańskich w szozególności. 

U T M I 4
d o  S w i ę t ć j  A n n y *

Kyrie elejson, Chryste elejson,IChryste usłysz nas, Chryste wy- 
Kyrie elejson. I słuchaj nas.
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Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
, nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, 
, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, K
S. Boża Rodzicielko,
S. Panno nad Pannami,
S. Anno,
S. Anno, Babko Chrystusowa,
S. Anno, Matko Najświętszej o- 

Panny Maryi, Dziewicy 
niepokalanie poczętej,

S. Anno, małżonko świętego 
Joachi ma,

S. Anno,świekro św. Józefa,
S. Anno,arko Noegosprawie- 

dliwego, m
S. Anno, rószczko Jessego,
S. Anno,ze krwi królewskiej 

idąca,
S. Anno, sławo Betleemu,
S. Anno, ozdobo Nazaretu,_
S. Anno, przytułku Boski,
S. Anno, domie piękności,
S.Anno,obtokużyznyijasny, N 
S. Anno,naczyniepełnełaski 

Boskiej,
S. Anno, zwierciadło posłu- “ 

szeństwa,
S. Anno, wzorze cierpliwości,
S. Anno, przykładzie nabo

żeństwa, [ż ego, s  
S.Anno,obrono kościołaBo- 
S. Anno, okręcie zbawienny 

tonących, ® 
S. Anno, drogo bezpieczna 

pielgrzymujących, _ -  
S. Anno,uwolnienie niewól- 

ników,
S. Anno, opiekunko sierot i m. 

ubogich,

S. Anno, ozdobo i patronko 
stanu małżeńskiego, ®

S. Anno, matko wdów osie
rociały ch, ©• 

S. Anno, języku niemych 
przed Bogiem, o. 

S. Anno, oświecenieślepych, 
S.An. uzdrowienie chorych, *— 
S. Anno, patronko umierają

cych, _ 01 
S. An. ucieczko grzesznych, 
S.A. wspomożenie wiernych, «. 
S. Anno,pocieszycielko stra

pionych, M 
S.Anno,ratunekzNieba dają

ca wszystkim do Ciebie 
wołającym,

S. Anno, radości Anielska,
S. Anno,córko Patryarchów,
S. Anno, pani Apostołów, 
S.Anno,umocnienieMęczen- es 

ników,
S. Anno,chwało Kapłanów i » 

Lewitów,
S. Anno, utwierdzenie Wy- g  

znawców,
S. Anno, ozdobo i korono _.

wszystkich świętych.
Baranku Bozy, który gładzisz 

grzechy świata,
Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Paiiie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 
„ K y  rie elejson.
Ojcze nasz, Zdrowaś M aryait.d. 
V. Przyczyń się za nami do 

Boga, Anno święta.
R. Abyśmysię stali godnymiit.d.
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Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś przebłogosławioną 
Annę za Matkę przenajświętszej Bodzicielce jednorodzonego Sy
na Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wybrać raczył, 
racz dać, prosimy Cię pokornie, abyśmy, którzy naboźnem 
sercem pamiątkę Jej obchodzimy, przez Jej zasługi wiecznego 
żywota dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chry
stusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Du
cha świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętój Anny.

Boże, któryś błogosławioną Annę wybrać raczył za Matkę 
najczystszej z Panien i najbłogoslawieńszej z Matek, najświętszej 
Maryi Pannie, uznaję to z kościołem świętym za osobliwszą do
broci Twojej łaskę, za którą niechaj Cię wszystkie narody wiel
bią; a oraz niech błogosławią i tę z wielu innych wybraną od 
Ciebie świętą: że z Jej krwi deczekały się pożądanego światu 
Zbawiciela.

Ach bądźże błogosławiona i od wszystkich narodów czczona, 
święta Auno! W ejrzał Bóg na Twoją długą małżeństwa niepło
dność i upokorzenie, i oddalił od Ciebie tę tak wielką u da
wnych hańbę, pokazał wszechmocny nad Tobą moc ręki swojej,
i uszczęśliwił Cię, najpierwszą ze wszystkich Matkę, żeś bez 
grzechu pierworodnego poczęła i porodziła; uczynił Ci rzecz 
wielką Najwyższy Pan, i dał Ci taką Córkę, która przedwieczne
go Syna Jego stała się w czasie Matką. O jak  wielkie błogosła
wieństwa Twoje z Boga, Anno święta! błogosławiona jesteś i 
z Córki najświętszej Twojej, którą zrodziłaś w niewinności, 
wychowałaś w świątobliwości; błogosławiona jesteś; z Syna Jej, 
Jezusa Pana, który tak z bliskiej krwi Twój wziął na się ciało 
ludzkie i do społeczności wiecznego przyjął Cię błogosławień
stwa; bądźże jeszcze błogosławiona z nas wszystkich ludzi, któ
rzy Cię tu na ziemi wystawiamy. Niechaj nasze ku Tobie 
nabożeństwo pomnaża Ci Twej chwaty w niebie, a nam Twoja 
przyczyna niech zjedna uczestnictwo Twych zasług i nagrody 
niebieskiej. Wydałaś na świat przez najświętszą córkę Twoją,
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pożądanego nam Zbawiciela, uprośźe nam z Nią u Boga łaski 
najpotrzebniejszej do zbawienia. Amen.

O d d a n i e  s i ę  w  o p i e k ę  ć w j ę i e m i *  J ó z e f o w i .

O najchwalebniejszy Ojcze, Józefie święty! Ja N. niegodny 
czciciel Twój, z wielką pobożnością obieram sobie Ciebie za 
najpierwszego po Matce Boskiej Patrona, stróża, obrońcę i przy- 
czyńcę mojego, tak u wychowańca Twojego, Jezusa Chrystusa, 
jakoteż i u najulubieńszej Oblubienicy Twojej, najświętszej Ma
ryi Panny, prosząc Cię pokornie, abyś mi raczył tę ojcowską 
wyświadczyć łakę, żebym przy Panu Bogu moim i przy tejże 
Oblubienicy Twojej,najświętszej Pannie, mógł Tobie z pilnością 
służyć, Ciebie wychwalać, i codziennie szczęśliwej godziny 
śmierci czekać. To dnia dzisiejszego mocno sobie stanowię,
i mam nadzieję przez Jezusa Pana mojego, Jego Matki naj
milszej i wszystkich świętych zasługi, a Twoją przyczynę, że 
to wszystko wypełnię. Dla tego proszę Cię pokornie, o świę
ty Patronie! racz mnie między wierne sługi Twoje przyjąć
i pamiętać o mnie, czcicielu Twoim; we wszystkich zaś po
trzebach, sprawach i kłopotach, racz do mnie z ratunkiem 
przybywać, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Amen.

<Ba>a>sasraa
O Świętym Józefie.

P i e ś ń  p r z e d  z a c z ę e i e m  G o d z i n e k .
Witaj Józefie święty i Ojcze litości!
Witaj nadziejo nasza w smutku i żałości;
Ktobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,
Ktobie wzdychamy płacząc w tarasach więźniowie.
0  pośredniku wierny, racz Twe litościwe
Oczy zwrócić na nasze serca żałośliwe;
1 twarz ku nam łaskawą, Syna mniemanego,
Racz wyjednać po zejściu z świata mizernego.
O łaskawy, pobożny i święty Patronie!
Niechaj wszyscy zbawieni będziem po tym zgonie.
O Jezu! niech po śmierci Ciebie oglądamy!
O Józefie! uproś nam czego pożądamy. Amen.
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Na Jutrznię.
Antyfona.

Zawitaj ozdobo Patryarchów i Kościoła Bożego szafarzu! 
któryś chleb żywota i pokarm wybranych Bożych zachował.

V. Panie otwórz usta moje,
R. A będą godnie wyznawać chwałę Twoją.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
B. Jak była na początku i t. d.

H Y M N .
Józefie z pokolenia Dawida wydany,
Opiekunie Jezusa od Boga wybrany;
Poślubiony Panience stanu anielskiego,
Stróżu arki przeczystej Króla Niebieskiego!
Tyś nam jeden z młodzianów innych bardzo wiele, 
Oblubieńcem Maryi obrany w kościele;
Gdy laska zakwitnęła w ręku Twem cudownie,
Gołębica usiadła na głowie nadobnie.

V. Postanowit go Panem domu swego,
B. I książęciem wszystkiej posiadłości Jego.
V. Módl się za nami święty Józefie,
B. Abyśmy się stali i t. d.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie, abyśmy przez zasługi Józefa świętego, 

Oblubieńca Przenajświętszej Bodzicielki Twojej, wspomożeni 
byli, iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, za Jego 
przyczyną, aby nam dano było; który żyjesz i królujesz na wie
ki wieków. Amen.

Y. Panie wysłuchaj modlitwy nasze;
B. A wołanie nasze i t. d.
V. Błogosławmy Panu. B. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże 

niech odpoczywają w pokoju. B. Amen.
Na Prymę.

Jezus! Marya! Józef.
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Antyfona.
Zawitaj ozdobo i t. d.

V. Boże ku wspomożeniu i t. d. (jak na Jutrznię). 
H Y M N .

Ty strapiony, nie wiedząc skryte tajemnice,
Myślisz zaraz opuścić swą oblubienicę,
Lecz na Twe utwierdzenie, we śnie Anioł głosi: 
Wesel się, mówi, nie bój, Pana Boga nosi. 
Ocknąwszy tedy ze snu, uwierzyłeś słowom,
Jakoż też należało takim wierzyć mowom.
Zjednaj nam, byśmy wiary świętej tajemnice 
Poznawszy, obaczyli w niebie Boskie lice!

V. Sprawiedliwy rozrastać będzie jako lilja, 
R. I będzie kwitnął przed Panem.
V. Módl się za nami święty Józefie.
R. Abyśmy się stali i t ck

(Modlitwa, wiersz, jak na Jutrznię).
Na Tercyą*

Jezus! Marya! Józef.
Antyfona.

Zawitaj ozdobo i t. d.
Y. Boże ku wspomożeniu i t. d. (jak na Jutrznię). 

H Y M N .
Wszystek świat popisują, idźże do Betleem,
Oddaj swe posłuszeństwo, pośpiesz z Zbawicielem, 
Który się tam narodzi, obaczysz go w ciele,
Czego czekał Symeon przez lat bardzo wiele;
Stało się, że Marya Jezusa powita,
W  pieluszki uwinąwszy w żłobie położyła, 
Którego nawiedzając pasterze witali,
Toż czyniąc trzej Królowie, dary Jemu dali.

V. Zaszczepiony w domu Pańskim.
R. W  przysionkach domu Boga naszego.
V. Módl się za nami święty Józefie;
R. Abyśmy się stali i t. d.

(Modlitwa, wiersz, jak na Jutrznią).
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Na Sextę.
Jezus! Marya! Józef!

Antyfona.
Zawitaj ozdobo i t. d.

V. Boże ku wspomożeniu i t. d. (jak na Jutrznię).

H Y M N .
Nie śpi Heród okrutny, już dziatki morduje,
Krew niewinną rozlewa, Boga prześladuje,
Swym mieczem na Maryi jedynaka godząc.
Kwapże się do Egiptu, Jezusa uwodząc.
Natychmiast usłuchałeś głosu anielskiego,
Byś od śmierci zachował Syna Panieńskiego.
Zostawałeś w Egipcie z Jezusem, i Jego 
Matką miłą, Maryą do ezasu pewnego.

V. W ierny sługa i rostropny.
B. Którego Pan postanowił za stróża Matki swojej. 
Y. Módl się za nami i t. d.

(Modlitwa, wiersz, jak na Jutrznię). 
Na Nonę.

Jezus! Marya! Józef!
Antyfona.

Zawitaj ozdobo i t. d.
V. Boże ku wspomożeniu i t. d. (jak na Jutrznię). 

H Y M N .
Ty po śmierci Heroda z przestrogi anielskiej, 
Powróciłeś do ziemi znowu Izraelskiej.
Szedłszy do Galilei z Bogiem, Matką Jego,
Zażywałeś w Nazareth stanu pokornego.
I tam między krewnymi w radości mieszkałeś, 
Zbawiciela z dziecięctwa światu wychowałeś.
Żywiłeś ciężką pracą, potem czoła swego,
Pod swą mając opieką, Boga wcielonego.

V. Umiłował go Pan i przyozdobił,
R. W  odzienie chwały przyoblekł go.
Y. Módl się za nami i t. d.

(Modlitwa wiersz, jak na Jutrznię).
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Na Kieszpór.

Jezus! Marya! Józef!
Antyfona.

Zawitaj ozdobo i t. d.
V. Boże ku wspomożeniu i t. d. (jak na Jutrznię).

H Y M N .
Tyś byt stracił Jezusa dwunastego roku,
Jedyną twą pociechę, jak źrenicę w oku,
Szukasz wszędzie, znajdujesz w pośrodku doktorów, 
Strzeże pilno wiecznego Króla Archaniołów,
Któryć się w posłuszeństwo jak ojcu podaje,
Twoim Pan nieba, ziemi, poddanym się staje.
Ojcem Ciebie mianuje, Matką zaś Maryą,
Ten, któremu Anieli wiecznie czołem biją.

V. Ten, który strzeżc Pana swego,
R. Na wieki uczczon będzie.
V. Módl się za nami i t. d.

(Modlitwa, wiersz, jak na Jutrznię).

Na IŁoiupletę.

Jezus! Marya! Józef!

Antyfona.
Zawitaj ozdobo i t. d.

V. Nawróć nas Panie, Zbawicielu nasz,
R. A oddal gniew Twój od nas.
Y. Boże ku wspomożeniu i t. d. (jak na Jutrznię).

H Y M N .
Szczęśliwyś jest Józefie, gdy Cię leżącego,
Trzyma Jezus z Maryą, już konającego.
Za Twe wierne usługi posługęć oddają,
Przy świętym zejściu Twojem pociechy dodają.
Ż jednej strony Pan Jezus, z drugiej Matka Jego, 
Anieli też trzymają Józefa świętego.
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Tak szczęśliwie dokonał, który służył wiernie, 
Teraz bierze zapłatę w niebie nieśmiertelnie.

V. Ukoronowałeś go chwałą żywota Panie,
R. I postanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich. 
V. Módl się za nami święty Józefie,
R. Abyśmy się stali godnymi i t. d.

(Modlitwa, wiersz, jak na Jutrznię).
O f ia r o w a n ie *

Te godzinki pokornie z serca uprżejmego,
Ofiarujęć Patronie, Ty przed Pana swego,
Zanieś na tron wysoki w modlitwie gorącej, 
Abyśmy byli w chwale końca nieznającej.

L I T A N IA
O Świętym

Kyrie elejson, Chryste elejson, Ś 
Kyrie elejson.

Chryste ysłysz nas, Chryste wy- Ś 
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się S 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się Ś. 
; nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże,
, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, Oblubienico S. 
, Józefa świętego,
Święty Józefie! Oblubień- 
, cze Panny Maryi, — Ś.
S. Józefie opiekunie i żywi- 
, cielu Jezusa, ,
S. Józefie, według świade

ctwa Ducha świętego,spra- £ S. 
, wiedliwy mężu,
S. Józefie, mężu według ser- 
, ca Boskiego,
S. Józefie, wierny i staranny 

gospodarzu,

Józefie*

, Józefie, obronicielu Pan
ny Maryi,
J^ózefie, wierny towarzy

szu Panny Maryi,
Józefie, szczególny Patro
nie konających,

, Józefie, wzorze panieńskiej 
czystości,
Józefie, wzorze chrześci

jańskiej pokory,
Józefie, wzorze miłości 

Boga i bliźniego,
Józefie w tajemnicachBo- 
skich od Ducha świętego 
oświecony mężu,
Józefie, o wcieleniu słowa 
przedwiecznego przez o- 
bjawienie Boskie nauczo
ny,
Józefie z Maryą Panną do 
Betleem z posłuszeństwa 
podróżujący,
Józefie,pobożny czcicielu 
narodzonego w stajence 
Odkupiciela,

49



S. Józefie, pobożny czcicielu s !  
krwi nowonarodzonego 
dziecięcia przy obrzeza- ©. 

, niu,
S. Józefie z Maryą w koście- p, 

le dziecię Boskie ofiaru- 
- j^cy, -
S. Józefie, po upomnieniu 

przez Anioła z dziecię
ciem i Matką jego do E- 

J giptu uciekający,
S. Józefie,po śmierci Heroda 

z Boską dzieciną i Matką 
jego,Maryą Panną, znówu 
do ziemi Judzkiej powra- 

|  caiący,
S. Józefie z Maryą przez trzy 

dni z boleścią zgubionego 
, Jezusa szukający, N
S. Józefie z radością pomię

dzy nauczycielami w ko- a 
ściele Jerozolimskim Je- 

, zusa znachodzący,
S. Józefie, powagę ojcowską 

nad Panem wszystkich pa- B 
f  nów trzymający,
S. Józefie z chlubą w Ewan- u 

gelii mężem Maryi, z któ
rej narodził się Jezus, «

, nazwany,
S. Józefie,orędowniku nasz i 

przyczyńco, ”
We wszystkich utrapieniach na

szych,przyczyną Twoją, ratuj 
nas, święty Józefie,

W e wszystkich potrzebach 
naszych, 8?

W  godzinę śmierci naszej,
Przez przedwieczne wybra

nie Twoje, § 
Przez najczystsze Twoje za- “ 

ślubienie, , '%• 
Przez Twoją ojcowską tro- Jj. 

skliwość i wierność,

|Przez Twoje podjęte trudy
i prace, n

Przez Twoje wszystkie cno- £>
ty, . *

My grzeszni, którzy się pod o- 
piekę i obronę Twoją ucieka
my, Prosimy Cię, wysłuchaj 
nas, święty Józefie,

Abyś nas wychowankowi 
Twemu, Jezusowi, i oblu- £ 
bienicy Twojej, Maryi, » 
wiernie polecić raczył,

Abyś wszystkim pannom i a 
małżonkom przyzwoitą ^  
czystość uprosić raczył,

Abyś wszystkim duchownym
i świeckim zgromadzę- o  
niom prawdziwą miłość
i jedność u Boga wyje
dnać raczył,

Abyś wszystkim panującym ^ 
w rządzeniu poddanemi ^  
dopomagać raczył, ,

Abyś rodzicom i gospoda- -  
rżom łaskę wychowania o
i utrzymania dzieci i cze- w 
ladki w bojaźni Bożej u- B 
prosić raczył,

Abyś tym, którzy Cię serde
cznie m iłują i czczą, s  
szczególną miłość i dobro- 88 
dziejstwaokazywaćraczył, ™ 

Abyś wszystkim pod Twojem 
imieniem i opieką zosta- 
jącym wychowankom i ^ 
sierotom ojcowską sta- — 
rannością dopomagać ra- 
czył, ^

Abyś wszystkich o przyczy
nę Ciebie wzywających, 
statecznie wspierać ra- _ 
czył, N'

Abyś nas w dolegliwościach » 
śmierci z Jezusem i Maryą 
nie opuszczać raczył, 2-
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Abyś duszom wiernych zmar
łych Twoją przyczyną pomoc 
dać raczył, Prosimy Cię wy
słuchaj nas święty Józefie,

O czysty oblubieńcze Maryi, 
Prosimy Cię wysłuchaj nas!

O wierny karmicielu Jezusa, 
Prosimy Cię wysłuchaj nas!

O święty Józefie, Prosimy Cię 
wysłuchaj nas!

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłucha j nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste usłysz nas, Jezu 

Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.
Ojczenasz,Zdrowaś Maryait. d .

Anty fom .
Józefie Synu Dawidów, nie bój się pojąć Maryi małżonki 

Twojej, albowiem co się w niej narodziło, z Ducha świętego 
j.est.

Y. Módl się za nami .święty Józefie,
B. Abyśmy się stali godnymi i t  d.

Módlmy się.
Boże, któryś z niewymownej Twej Opatrzności, Józefa świę

tego, Przenajświętszej Rodzicielce Twojej za Oblubieńca wybrać 
raczył, prosimy pokornie, abyśmy, którzy go protektorem, oj
cem, patronem i opiekunem być znamy na ziemi, orędownikiem
i łaskawym przyczyńcą mieć mogli w niebie, który żyjesz1 i kró
lujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, łaskami Boskiemi napeł

niony, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty jest między męzką płcią,
i błogosławiony Syn Twój mniemany, Jezus. Święty Józefie, 
Ojcze i Opiekunie wcielonego Boga, módl się za nami grzeszne- 
mi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

V. Panie racz wysłuchać modlitwy nasze.
B. A wołanie nasze i t. d.

Módlmy się.
Ratuj nas zasługami Oblubieńca Przenajświętszej Rodziciel

ki Twójej, prosimy Cię Panie! żebyśmy to, czego z własnych s ił 
dostąpić nie możemy, za Jego przyczyną otrzymali.
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Powinność usług naszych Tobie, wszechmogący Panie! odda
jemy, pokornie błagając, abyś za przyczyną błogosławionego 
Józefa, oblubieńca Rodzicielki Syna Twojego, Pana naszego Je
zusa Chrystusa, swoje łaski i dobrodziejstwa w nas pomnażał, a 
my na oświadczenie ku Niemu naszego nabożeństwa, te Maje
statowi Twemu niegodne nasze składamy modły. Przez tegoż 
Pana naszego i t. d.

Wyznanie Imion Najświętszych:

JEZUS, MARYA, JÓZEF.
(Śpiewane w czasie Nowenny).

Dobrze złączone, imiona one: . . . 
Świat ozdabiają, Niebo nam dają .
Wam duszę, ciało daję, lubo mało . . 
Was kocham wiecznie, ufam statecznie 
Pomoc żyjącym, umierającym .
Szczęście jest wszędzie, gdzie tylko będzie 
Smutek ustanie, gdy przy mnie stanie 
Czarta odpędźcie, a przy mnie bądźcie 
Z moich wnętrzności, bierzcie ciężkości 
Z sideł djabelskich, nieprzyjafcielskich 
Mnie wyrywajcie, dopomagajcie. . .
Do mnie przyjdziecie, duszę przyjmiecie 
W  was ufność wielka, a pomoc wszelka 
Mnie drogę wieczną, sprawcie bezpieczna 
W  niebo wprowadźcie, ó duszy radźcie 
Jej szczerą skruchę, dajcie otuchę . 
Nadzieja moja, jest łaska Twoja,. .
Wam się oddaję, z wami zostaję. .
Gdy was pożyszczę, rad siebie zniszczę 
Ziemią się brzydzę, niechaj was widzę 
Serdecznie żądam, niech was oglądam
O mnie staranie, niech nie ustanie .
Wam ufać muszę, polecam duszę . 
Chwalić was będę, póki żyć będę 
Anieli w Niebie, niech sławią Ciebie

Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,

Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef. 
Marya, Józef.
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L IT A N IA
O Świętym Eliaszu Proroku

Patryarsze i Fundatorze Zakonu Karmelickiego.
kim, i na podobieństwo 
Jemu w 33 roku wieku 
swego, o zbawienie dusz 
w Izraelu pilnie się sta-

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy 
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami,

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
' nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, 
, zmiłuj się nad nami.

Święta Marya,
Święta Marya, Matko i ozdo- »  

bo Karmelu,
Święty Ojcze Eliaszu, ©-

Pierwszy Patryarcho i fun
datorze Karmelitów, 

« 2'Wodzu i książę proro- iii 
■ą  ków,
- W  e śnie od ojca widziany, 

pierwszego dnia naro-
— azenia swojego ogniem 

od Aniołów karmiony,
W ży  wocie matki poświę-

O eony,
W ielki proroku z poko- 

°  lenia Aaronowego, jako 
N ogień powstający, i któ- 
® rego słowo, jako pocho- 

dnia gorzało,
Przyjacielu i sekretarzu 

“  Boga najwierniejszy, 
p Przezacny legacie króla 
» najwyższego, 
n Jasny całemu'światu przy-
0  szłego Messyasza wize- 
“  runku, .

Gorący naśladowco Chry
stusa w duchu proroc-

^ , rający,
. świadku Chrystusów na , 

górze Tabor,' marszałku 
•o i poprzedniku Chrystu-

Apostole i męczenniku 
^  nowy,spodziewany przed 

dniem powszechnego Są
du,

q  Doktorze i Sędzio całego 
Izraela,

Na postrach monarchom i 
władcom świata od Bo- 
ga dany,

Gromie najpotężniejszy # 
N przeciw bałwanom, 

Żarliwy i ognisty honoru 
a Boskiego obrońco, egze

kutorze prawdziwej spra
wiedliwości Boskiej, 

Nieustraszony o cześć pra- 
H wego Boga rycerzu, 

P iorunie Boski, fałszy- 
~  wych proroków Baala 

zabijający,
Kolumno niewzruszona 
kościoła chrześcijańskie
go.

B Dwóch wodzów króla O- , 
chozyasza z ich żołnierza- 

± mi,ogniemzniebagubiący, 
Tamujący wód upusty | 

niebieskie, że przez trzy
-  lala deszcz nie padał na 

ukaranie bezbożnego lu- '• 
du,



(y^Cudotworco niewypowie
dziany,

Wskrzesicielu pierwszy §  
^  umarłego Syna, Sarep- 

tańskiej wdowy,
Tejże odrobinę mąki i 

**.’ trochę oleju w naczy
niach cudownie rozmna- ^  

•* żający, że ich nigdy ku 
żywności swojej przebrać 

„  nie mogła,
Od kruków z zrządzenia 
Boskiego, w czasie głodu 
przy potoku Karyt kar
miony, i

Od \ Anioła na puszczy <» 
obudzony, i niebieskim 

q  posilony chlebem, 40 dni 
i nocy, bynajmniej nie 
zemdlony na siłach, na 

*— gprę Horeb idący,
Patronie osobliwy od gło-

o du, l
Skuteczny od plagi Bo
skiej- ludu wiernego o-- 

N brońco,
Ziemi urodzajem, dla za-

0 sług modlitwy swojej, 
władnący,

Przedziwny mężu Boski, w 
Ogniem z nieba cudownie 
zapaloną ofiarę Bogu 

W czyniący,
Na dwie części rzekę Jór- 

dan uderzeniem swego a 
płaszcza rozdzielający, i 

JT suchą nogą z towarzy
szem swoim Elizeu- B 
szem świętym, przecho-

« *dz-^ y’ • 3Aniele ziemski,
N Naśladowco w duchu czy

stości Maryi, C:
-  Pierwszy Ojcze i głowo

wszystkich zakonników ^  
i pustelników,

4 Wzorze i przykładzie ©■ 
m. ^świątobliwości, , ^

Źwierciadłó 'wszystkich 
^  cnót, a osobliwie trzech ““ 

^  ślubów zakonnych,
W ielki miłośnika pusty- w 

© ni, “ •
fig Słońce cudami i zasługa- 
°  mi świata jaśniejące,
N Na ognistym rydwanie N 

wobloku do raju wzięty, B 
^  Przyszły sławny zwycięż- 
__ co Antychrysta i całego 
*-■ piekła, fi
» Na półczwarta roku przed p 
» Antychrystem wielce po- 
N żądany na świat gościu, 3 
fi, Patronie nasz osobliwszy 

na sądzie ostatecznym, •— 
Boże bądź nam miłościw, od

puść nam Panie.
Boże, bądź nam miłościw,wy

słuchaj nas Panie.
Przez zasługi i przyczynę Ojca 

naszego, Eliasza świętego, wy
słuchaj nas Panie.

Przez chwalebną żarliwość 
j eg°> . ^  

Przez posty, prace i trudy ^  
jego, ' H  • -

Przez ustawiczną bogomyśl- p 
ność jego, o

Przez świątobliwy i cnotli- d“ 
wy żywot jego,

Abyśmy jako Ojca i Patry- 
archę naszego naśladować 3 
moglii ®

Abyśmy się we wzgardzie m 
świata, w miłości ubó- ^  
stwa i pilnem zachowaniu » 
posłuszeństwa ćwiczyli, fi 

Abyśmy na sądzie ostate- 
cznym po prawicy mię- —



385

Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson,
Chryste usłysz uas, Chryste wy

słuchaj nas.

dzy wybranemi Boskiemi po
stawieni byli, wyłuchaj naś 
Panie!

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy śwjata,

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Antyfona.

Święty Proroku Eliaszu, Wodzu i Ojcze Karmelitów, uproś 
nam wszystkim ludziom zbawienie.

V. Módl się za nami święty Ojcze Eliaszu,
B. Abyśmy się stali godnymi i t. d.

Módlmy się.
Boże, któryś błogosławionego Proroka Twojego, Eliasza 

świętego, wielkiemi wsławić raczył cudami, i podobneż przez 
niego na dokończeniu świata wszystkiego czynić będziesz, daj 
nam o co Ciebie pokornie prosimy, abyśmy na on czas od gnie
wu i zapalczywości Twojej zachowani byli, a miłosierdzie Two
je  Boskie teraz i na wieki pozyskali. Który żyjesz i królujesz 
Bóg na wieki. Amen.

Polecenie się opiece świetego Eliasza.
Święty Proroku Elidszu, który zostawiony jesteś na ostatnie 

czasy sądu, przy dokończeniu świata łagodzić gniew Boski, 
wstawiaj się za nasze i wszystkich zbawienie.

Y. Nabożny lud Twój wspomóż łaskawą Twoją przyczyną, 
aby Twoim wsparty ratunkiem królestwa niebieskiego dostąpił. 

B. Wstawiaj się za nasze i wszystkich zbawienie.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Wstawiaj się za nasze i wszystkich zbawienie.
V. Módl się za nami święty Ojcze Eliaszu,
R. Abyśmy się stali godnymi i t. d.

MODLITWA.

Daj prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy, jakoś świętego 
Eliasza Proroka Twego, a Ojca naszego, przed przyzwoitą lu
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dziom śmiercią, na wozie ognistym do raju wznieść raczył, tak 
za Jego przyczyną w tem życiu zawsze od ziemskich rzeczy do 
niebieskich sercem się podnosili, i z nim w zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych społem się cieszyć mogli. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i t. d.

Pieśń o świętym Eliaszu O* Z.

Rajska ozdobo, Eliaszu święty,
W  ognistym wozie za żywota wzięty,

Zapal Twych synów serca do miłości,
Dodaj oziębłym Twojej żarliwości.

Ciebie czci ziemia i podziemne kraje,
Wszędzie Twej chwały echo się wydaje.

Rrzmi zewsząd głośno imie Eliasza,
A ztąd pociecha, ztąd i radość nasza.

Jeszcześ był w matki wnętrznościach zamknięty,
A już znać było, że miałeś być Święty.

Ojciec miał we śnie, niby starcy w bieli 
U matki piersi, ogniem cię karmili.

Jakoż jaśniała z młodości Twej cnota,
Gorzała prędko ku Bogu ochota.

Na Twoje słowo ogień spadał z nieba,
Deszcz żeś zatrzymał, kiedy było trzeba.

Tyś Wzór zostawił życia zakonnego,
Nie naznaczając tytułu innego.

Tylko Maryi nazwałeś sługami.
Którzy być mieli potem następcami.

W ymówić trudno, jak  potomków wielu,
Poszło za Tobą do góry Karmelu.

I tego wkrótce stali się godnymi,
Ze od Maryi bracią są zwanymi.

Więc cudotwórco w raju osadzony,
Którego Niebo wzywa do korony,

Którego ziemia przed dniem sądnym czeka,
Do Ciebie słudzy wołamy zdaleka.

Chciej serca nasze zapalić do Boga,
Dodaj oziębłym, gdy nastąpi trwoga.
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Odpędź pokusy mieczem żarliwości 
I do szczęśliwej doprowadź wieczności. Amen.

Ł IT A l¥ f lA
O Świętym Szymonie Stokcyuszn.

który odebrał od Najśmętszój Maryi Panny sukienkę 

Skaplerza świętego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze i. Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
. nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, 
. zmiłuj się nad nami.
Święta Marya, Orędowniczko 

Skaplerza świętego, Módl się 
za nami.

^'Św ięty  Szymonie Stok- 
^  cyuszu,
— Jenerale zakonu Karmę- S  
•* lickiego, ©-
** Wodzu pułków Maryi, 

Uszykowanego obozu Ma- *■? 
ryi sławny hetmanie, 

cc Zasłużony przy boku 1YI0- * 
narchini niebieskiej po- 

N wierniku,
*■« Marszałku dworu naj

wyższej królowej,
B Wielkiego daru i przywi-
0 leju, zakonowi Karme

lickiemu od Maryi dane- 
p  ąo, kanclerzu,

Pieczęci znakuzbawienia, -  
Ulubiony Synu, rękami ~  

S. dostojności wielkiej Ma

tki Maryi, w sukienkę 
Skaplerza świętego przy
brany,

Tak drogiego skarbu i 
nieoszacowanego klejno-

• tu podskarbi,
Zdrowia w niebezpieczeń
stwach,od Maryi, dawco, 

Najskuteczniejszej zasło
ny od ognia czyscowego, 
dla wszystkich braci i 
sióstr sprawco, 

Konsyliarzu przymierza i 
pokoju,

Hojnych łask i darów 
, Maryi cześniku,
W  zastawianiu się o prze- 

sławnytytuł Karmelitów 
braci Maryi, dzielny Pa
tronie,

Rozpalony Serafinie na 
gorącej do Maryi modli
twie,

Magnesie serc ludzkich, 
ciągnący ie do kochania 
Maryi,

Osobliwszy gorącego na
bożeństwa doMaryi przy
kładzie,

Z przedziwnego ■ na pu-
■ szczy żywota, do Karme

lickiego ZakonuodMaryi 
za rządcę Braci swoich 
wezwany,

50
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Przez lat 33 w wy drażo- 
nym pniaku niewymo
wnej ostrości żywotswoj 

^  .wiodący,
Świetna gwiazdo Anglii, 

którćj promienie w sprór 
chniałym drzewie utajo- 

^  ne, chciał Bóg, aby mię
dzy gwiazdami Karmelo- 

«*. wemi jaśniały,
Ulubiona Maryi, z naj- 

ł<! świętszym Synem gospodo, 
Z dworzanami rfiebieskie- 

mi jeszcze na ziemi to
warzyszu,

^  Ukochany Synu od najła
skawszej Matki Maryi, 

N często nawiedzany i jej 
samej posługą od Boga 

^  obdarzony,
Przybytku Pański,

B Ducha świętego naczynie, 
Doskonałości i darów Bo-

o skich świątnico,
Przedziwnej surowości

3 życia wynalazco,
Palmo cierpliwości, 
Postów i trudów ciała o- 

sobliwy przykładzie,
® Podobnych przed Bogiem 
”  co i święty Eliasz zasług,

drugi Chrystus wo- 
w wino przy mszy

•c®' ków ,, tak Ty przez 
■Ą psów posługę, byłeś od
— Boga na puszczy kar- 

.miony,
** Światło cnotami święte- 

mi wszystkim jaśniejące, 
Pieczone ryby znakiem 

krzyża świętego ożywia
jący,

N Jako 
dę_

a świętej zamieniający, 
Gromie dusznegońieprzy- 

® jaciela, "
B W rospaczy i boleści 

wielce skuteczny Patro- 
.y  nie, S
o. Przezacny zaraźliwych eł 

chorób lekarzu,
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.

gładzisz

bo jak on przez kru
Antyfona. >

Godźieneś o Szymonie wszelkiej uczciwości,’
Któryś światem wzgardziwszy, do wiecznych radości 
Brał się, gdzie teraz świecisz jak gwiazda na niebie,
Pomóż nam, przez przyczynę Twoją, prosim Ciebie.

V. Módl się za nami święty Szymonie Stokcyuszu,
B. Abyśmy się stali godnymi i t. d.

Módlnpy się.
Boże, któryś przejęty modlitwami i zasługami świętego Szy

mona,Wyznawcy Twego, Zakon Karmelicki sukienką Skaplerza
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świętego, przez ręce Przenajświętsze Siatki Syna Twego, a Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, udarować raczył, pozwól prosimy^ 
abyśmy za Jego przyczyną, mogli do chwały, którąś kochającym 
Ciebie zgotował, szczęśliwie dojść i z Tobą przemieszkiwać na 
wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i t. d.

ŁITASTSA
O  Ś w i ę t y m  A l b e r c i e  W y z n a w c y ,  l & a r m e l i c i e .

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami,

Synu Odku-picielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
, nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, 
, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, któraś Zakon 
Karmelicki w osobliwszy 
sposób ulubiła, Módl się 

, za nami!
Święta Maryo, któraś świę- 

tegoAlberta,Karmelitę,po- 
deszłym i niepłodnym ro- ** 
dzicom, uBoga, wielowła- o- 
dną przyczyną Twoją, zje- ft* 
dnała, >—

Święty Albercie wprzód od «, 
Maryi ukochany,, niż po- — 
częty i zrodzony, m

tyasOd pierwszej chwili po 
2. częcia, na Karmelitę od 
•2. rodziców Bogu poślu

biony i Maryi ofiarowa- s  
>  ny, w
e? Drogi klejnocie z Nieba, g 
£? na zaszczyt całemu Kar- _. 
2- melowi od Boga dany, ”  
"  Jasną pochodnią, z żywo

ta macierzyńskiego wy
chodzący na świat, od 

p2'; rodziców we śnie wi- g  
dziany,

^ Znaki dowodne przyszłej 
świątobliwości Twojej 
w dzieciństwie zaraz na 

“ ■ sobie pokazujący,
Od urodzenia ziemio 

święta i błogosławień- 
stwy Boskiemi napeł- 

<-► niona,
Wdzieciiistwie nad wzrost 1/1 

ciała, więcej i znaczniej 
w łasce Boskiej i ozdo- 
bnych przymioia ch wzra
stający,

Z młodości najgorętszy 
Maryi miłośniku, 

p  Chwalebny; od powzięcia » 
rozumu, świata wzgar- 

&■ dzicielu, »
W  ósmym roku z na- 

ffl tchnienia Ducha święte
go do zakonu Karmę- 

H łickiego powołany,
Z upomnieniem rodzi- 

°  ców we śnie od Maryi, 
do wypełnienia świąto- 

“■ bliwego zamysłu Twego ® 
przywiedziony,

2. Z wielką ducha gorąco- M. 
ścią habit Karmelicki 
przyjmujący,
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Nad lata Twoje w zakon- 
nem życiu doskonały 
mistrzu,

Waleczny w znaku Chry
stusowym, czarta prze- 

ą kię tego na Twoją świą
tobliwość zdradą nastę

pującego, zwycięzco,
5. Ślubami zakonnemi na 

żywot Anielski Bogu się 
obowiązujący,

W  ostrości przedziwnej 
życia, drugi JanieChrzci- 
cielu,

** Nieoszacowana czystości 
perto,

^  Drogi szczerego ubóstwa 
klejnocie,

Ochotnie prawa Boskie i 
zakonne wypełniający, 

W  ciele ludzkiem Aniele, 
Czystością duszy i ciata 

nad przezroczysty kry
ształ jaśniejący, 

Przedziwny pokory wize- 
h-  7runku,

Zwierciadło pustelników 
i zakonników,

^  Nieodrodny w życiu, cu
dach i proroctwie, Ojca 
świętego Eliasza, synu, 

Wysokiej doskonałości 
kapłanie,

Przezacny Chrystusów na
śladowco,

Żarliwy W nawracaniu 
niewiernychigrzesznych

0  do Boga, Apostole, 
W ielki wyroków Boskich 

u, i nauki _ Chrystusowej 
kaznodziejo,

Mądrości i darów niebie-
o. skich skarbnico,

Ognisty w miłości Boskiej 
Serafinie,

Niezdobyta wiary forteco, 
^G órnolo tny  w bogomyśl- „  

ności orle,
Wyborne w ogniu prze- 

■ą ciwności wypróbowane 
złoto, [ °*

Straszny przeciw szatanom 
postrzale,

Nieprzeliczonych cudów ^  
twórco,

® Rozmaitych chorób do
świadczony lekarzu, _ *- 

L W  oblężeniu i ciężkim 
głodzie, obywatelów Mes- 
syńskichj,eayna ucieczko,

* Stłuczonąprzezzdradęsza- m 
tańską, na drobne cząstki 
lampę, dzielnością mo
dlitwy Twojej cudownie -m. 
do pierwszej całości 
przywracający,

^  Jako drugi Chrystus po .® 
wodach chodzący dla 
wybawienia żydów toną- 

1—1 cych,
O śmierci swojej duchem N 

prorockim opowiadają
cy.

Przy którego dokonaniu 0 
świątobliwego życia i 
wyjściu duszy z ciata 
same dzwony bez ludz-, 
kiej pomocy odgłos zsie- 
bie wydały, 3

Przy którego pogrzebie 
wszczętyspór międzysta- 
nem duchownym i świefc- M 
kim o mszę jaka miatasię 
odprawiać, sam Bóg 
rozstrzygnął, gdy Cię, g 
przezd wóch Aniołów po
czynających mszę śpie
wać jako o Wyznawcy, 
wielkim Swoim świę
tym, wszystkim ogtosił,
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GP'Którego ciało na znak S  
-■ nieskazitelności przedzi- 

c? w nąw oń z siebie wyda- ~  
^  wało, X
gp W  potrzebach i wszel- 2 
» kiem utrapieniu do B 
2. Matki miłosierdzia naj- 2
— skuteczniejszy Patronie, ~  

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata 

Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz 
' grzechy świata 
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami,
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrye elejson.

Y.
B.

Antyfona.

O Albercie! wzorze cnót: piękności, czystości, 
Wstydu, wstrzemięźliwości, proś Matki litości, 
By nas w padole płaczu od gr/echu broniła,
A gdy złożemy ciała, do nieba puściła.

Módl się za nami święty Albercie 
Abyśmy się stali i t. d.

MODLITWA

Boże, któryś błogosławionego Alberta, Wyznawcę Twego, do za
konu przebłogosławionej Matki Twojej, Panny Maryi, powołać 
raczył; daj nam prosimy Cię, abyśmy za jego przykładem i przez 
jego zasługi, godnie Tobie służą.c,społem z nim w|wiecznej chwa
le, Tobą się cieszyć mogli. Który żyjesz i królujeszBóg na wieki 
wieków. Amen.

Uwaga, Świętego Alberta Wyznawcy przypada święto dnia 7 Sierpnia.
W kościołach zakonu Karmelickiego z wy kto się tego dnia wodę święcić, 

która  ma do używania służyć, osobliwie ludziom na febrę chorującym  i le
czyć ich, jako  też inne dolegliwości ciała, przez zasługi tego świętego Wy
znawcy, uśm ierzać lub zupełnie oddalać.

Ceremonia tego święcenia przypomina, że Pan Bóg sługę swego i na w o
dzie także w sław ił, gdy mu po niej ja k  po tw ardej ziemi chodzić pozwolił
i obronić od zatonienia pewnyeh żydów, którzy się w raptow nem  wezbraniu 
rzeki znagła obaczywszy, do niego podówczas nad brzegiem on ej znajdują
cego się, o ratunek w ołać poczęli, których on tamże do przyjęcia wiary 
chrzecijańskiej gotowych ochrzcił i z nagłego niebezpieczeństwa w ypro
wadził.



Antyfona po poświeceniu wody świętego Alberta.

Udręczeni chorobą przychodzą do grobu Twojego, święty Al
bercie, głusi,chromi wzywają Twej pomocy; Ty, który wszystkie 
dolegliwości oddalasz, leczysz i uzdrawiasz, co jest szkodliwego 
uspokajasz, wiatry i nawałności morskie poskramiasz, przyczyń 
się za nami.

V. Jezu najsłodszy przez zasługi świętego Alberta.
R. Udzielaj nam łaski swojej.

Módlmy się.

Daj prosimy Cię,wszechmogący i miłosierny Boże, ażeby mo
cą błogosławieństwa tej wody, w której świętego Alberta reli
kwie zanurzane były, i przez zasługi męki Pana Jezusa Chrystu
sa, tudzież przez przyczynę najświętszej Maryi Panny i wszyst
kich świętych Boskich, wierni słudzy Twoi, którzyby w choro
bach i niemocach swoich tej wody używali, otrzymać mogli zdro
wie ciała i duszy, a w służbie Twojej świętej wytrwania dostąpi
li. Przez Pana naszego Jezusa i t. d.

H Y M N  
O SwięUm Janie od Krzyża.

Wielka górnego ozdobo karmelu,
Teressy Synu, wybrany z tak wielu,
Janie od krzyża w zakonie nazwany,
Koadjutorem Matce świętej dany.

Tyś Eliaszem w swojej żarliwości,
Drugim Chrzcicielem, z życia niewinności; 
Ewangelistą w oleju smażonym,
Gorzkim kielichem dla Boga spełnionym.

Z Ciebie wzór mamy Anielskiej czystości 
Chrzciciela Jana, z ubóstwa, nagości:
Głos wołający; dla pokory jego,
Marszałka Stwórcy, z przykładu danego.

Naczyniem jesteś Jezusa wybranem,
Doktorem ludziom dla nauki danym;
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Heroicznemi wstawiony cnotami,
I rozlicznemi słynący cudami.

Wielce pragnący Stwórcy Twego chwały;
Gętowy na krzyż i wszelkie postrzały,
Zraniony wewnątrz niebieską miłością,
I pałający Jego gorącością.

Jasna światłości karmelu swojego,
Siła cierpiący dla reformy jego,
Na krzyżu z Mistrzem Twoim wraz przybity, 
Nigdy w obelgach dla niego nie syty. 

Przedziwnych cudów bogata skarbnico,
Chorych podporo, i ślepych źrenico,

Wszystkim dający Twe z nieba pomocy,
Lekarzu pewny na wszystkie niemocy.

Wspomożycielu na łóżku leżących, 
Ucieczko pewna w grzechach zostających, 
Pocieszycielu różnie utrapionycb, 
Lekarstwo pewne na siłach zemdlonych. 

Ciebie żywioły we wszystkiem słuchają,
Ogień, powietrze, ucha nadstawiają,
Rzeki płynące, mostem Ci się kładą,
Zeby w podróży nie były zawadą.

Jasny promieniu nieba gwiaździstego,
, Zakonodawco ludu wybranego,

Twoim przykładem zakon wspierający,
Za grzechy świata Boga błagający.

Larwy piekielneCiebie się lękają,
Na Twoje imię zaraz uciekają,
Umarli wstają cudownie wskrzeszeni;
Pokutę czynią przez Cię napomnieni.

Bądźże o Ojcze i na nas łaskawy,
Gdy masz koronę za czoła pot krwawy, 
Zachęć nas Twoim przykładem do pracy, 
Niechaj żądamy takiej jak Ty płacy.

Serce Twe całe Jezusowe było,
Bo się jak w Matce, tak w Nim zatopiło,
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Uproś nam szczere Jezusa kochanie,
Niech tchnie miłością każde oddychanie. Amen.

V. Módl się za nami święty Janie od krzyża.
B. Abyśmy mogli cierpieć i wzgardzonymi być dla Chry

stusa.

MODLITWA.
Boże! wszystkich cnót dawco, z którego łaski Jan święty od 

krzyża cnotami rozlicznemi słynął, i tego w utrapieniach nabył 
ducha, iż nic milszego miećnie mógł, jako słuchać o utrapieniu, 
krzyżu, męce Chrystusowej i tajemnicach żywota Zbawiciela 
swego i najświętszej Maryi Panny, Ciebie prosimy, abyśmy tego 
świętego w cnotach naśladując, o żyeiu i boleściach Jezusa i 
Maryi rozmyślali i krzyż cierpliwie znosili, który żyjesz i kró
lujesz na wieki. Amen.

Antyfona.
Tobie Jeżus z Maryą w wszelkiem utrapieniu 
Był pociechą, pomocą, w każdem życia tchnieniu, 
Jestem, nie bój się Janie, te do Ciebie słowa,
Bzekł Jezus i Marya, obrona gotowa.

V. Módl się za nami święty Janie od krzyża,
B. Abyśmy się stali pociechy godnymi Jezusa i Maryi.

MODLITWA.
Pociecho smutnych, Jezu dobrotliwy, który z najświętszą 

Matką Twoją,Maryą,Janowi świętemu od krzyża, w utrapieniach 
zostającemu,osobliwą byłeś pociechą i obroną,daj nam, aby gdy 
w utrapieniu i frasunku będziemy, od Ciebie, o Jezu, i Maryi, 
Matki Twojej, za przyczyną Jego pocieszeni byli. Który żyjesz
i królujesz i t. d. Amen.

L S T 1 I I A
O świętej Ularyi Magdalenie de Pazis*

Kyrie elejson, Chryste elejson, Ojcze zNieba Boże, zmiłuj się 
Kyrye elejson. nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wy- Synu Odkupicielu świata Boże, 
słuchaj nas. zmiłuj się nad nami.



Duchu święty Boże, zmitu i się 
„ nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmi- 
, tu j stę nad nami.
Święta Maryo, módl się za na- 
. mi.
Święta Maryo, Opiekunko 
. Karmelitów,
Święta Maryo Magdaleno de 

Pazis,
Której przedwieczny Oj- 

®5' ciec dat przywilej pro- 
s  sic, o co byś tylko 

chciata. S
M Której słowo przedwiecz- 
„  ue, SynBoży, serce swo- ©• 
g, je  wtasne dat do wnę- 
^  trzności,
® Której Duchświęty wsied- 
“  miorakicb figurach sie- 

bie samego udzielit,.
^  Przenajświętszej Trójcy *
o jedyne kochanie, p

Rolo wolności pełna, któ- 
S  rej Bóg błogosławił, 

Kościele Ducha świętego 
os nigdy nienaruszony,
^  Oblubienico Jezusa naj- N 

wierniejsza, a
Pierścieniem od Jezusa

■ zaślubiona,
Zebraniem męki Chrystu- o 

D sowej udarowana,
°  Uczennico Chrystusowa, “ 
^B liznam i świętem i upię- 
a  tnowana. ®

Cierniem korony Chry- 
1,3 stusowej ukoronowana, ~  
» Uczennico Chrystusowa 
m najposłuszniejsza, 
m. Wszystkie męki Chrystusa 
ss. cierpiącego i umierają

cego na sobie ponosząca.
Z Chrystusem ukrzyżo

wanym ukrzyżowana,
00 Przenajświętszym Sa- 
ji kramentem z rąk  włas

nych Jezusa kommuni- 
w" kowana,

Jezusa na ręce swoje od- 
^  bierająca,

Częstem Jezusa maluchne- 
°  go i ukrzyżowanego na- 

wiedzeniem ucieszona, 
»  Jezusa chwalebnie do nie- 

ba wstępującego widzą
ca,

L ,' Bogarodzicy Panny słu
żebnico nader nabożna, 

^  Doskonałą od błogosła
wionej Maryi Panny 

°  , czystość otrzymująca, 
Ślicznym welonem nie-

2  winności od Rodziciel- 
ki Boskiej okryta,

Z przenajdostojniejsząMa- 
35 ryą Panną, jako z sio

strą przez miłość i łaskę 
^  obcująca,
u Z Dzieciątkiem Jezusem 

przez Maryi ręce sobie 
“  podanym zabawiająca
® się,
0  Niepokalane Maryi Pan

ny poczęcie w zachwy- 
© ceniu wyznawająca,

Z dziecięctwa na ubogich 
cu miłosierna, 
n Niebieskiemi widzeniami 

oświecona, 
i^ W  bogomyślności zanu

rzona,
“ W  miłości Boskiej ofiaro 
n gorąca,

. Cherubinie umiejętności, 
Serafinie mitości,

52. Zakonnego ćwiczenia żar- 
liwie przestrzegająca,

51
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Ścisłe ubóstwo wielce za
chowująca,

Doskonałego posłuszeń- 
' stwa wizerunku, 
Panieńskiej czystości naj

śliczniejsza lilio,
Z wolą Boską doskonale 

zjednoczona,
Cierpieć jedynie pragną

ca,
Zwierciadło gorącego na

bożeństwa,
Synogarlico nad grzecha

mi świata płaczliwie ję- • 
cząca,

Najpotężniejsza nad ca
lem piekłem heroino; 

W  przepaści pokus od du
chów piekielnych sro
dze trapiona,

Zbawienia dusz ludzkich 
wielka miłośnico, 

Mistrzyni panienek za
konnych doświadczona. 

Sekretnej z Bogiem mo
dlitwy nauczycielko, 

Znamienitą chwałą cu
dów wsławiona, 

Przedziwnej bogomyślno- 
ści wzorze,

Osobliwa rodzących pa-
I tronko,

Polecających się opiece 
Twojej poufała obroni- 
ciclko,

’ Najchwalebniejsza ozdobo 
Karmelu, _

Od najmniejszej skazitel- 
ności ciała po śmier
ci nienaruszona,

Od nieszczęścia utraty wiary, 
przyczyną Twoją, zachowaj 
nas święta Maryo Magdaleno, 

Od przestępnej ku _ wierze
I świętej obojętności, przy- ^  
| czyną Twoją, g
i Od oziębłości w służbie Bo- g" 
'i skiój, • ^
Od mało odważnśj woli ■£.

w dobrem, : 2
Od miłości świata, jego po- ” 

‘i net 1 próżności, ^
Od ducna pychy, { _ .S' 

‘ Od ducha nieczystości,
|Od niepożądnej miłości nas S  

j samych, q
Od boiaźni względu Iudz- ó 

•| kiego, g
Od niebezpieczeństwa zara- 
j żenią się złemi przykłada- g-
I mi» . • . . »*Od nieszczęścia przenieść g
I służbę świata nad służbę ~  

Boską,
iBaranku Boży, który gładzisz
I grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson. 

Kyrie elejson.

Antyfona.
Pozdrowiona bądź święta Maryo Magdaleno, któraś Panu 

przyjemną była, i modląc się z wylaniem łez, odpuszczenie
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grzesznikom uprosiłaś, błogoslawionaś między córkami karm e
lu, i błogosławiony Jezus, najsłodszy oblubieniec serca Twego; 
święta Maryo Magdaleno zwierciadło zakonnej doskonałości, 
módl się za nami grzesznemi teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Amen.

Antyfona.
Magdalena Panna najlepszą cząstkę obrała, która jej nie bę

dzie wzięta, najczystsza w życiu, po śmierci też od wszelkiej 
skazitelności nienaruszoną zostaje.

V. Módl się za nami święta Maryo Magdaleno.
R. Abyśmy się stali i t. d. Amen.

MODLITWA.
Boże! panieństwa miłośniku, któryś świętą Maryę Magdale

nę, Pannę, Twojej miłości ogniem zapaloną, niebieskiemi darami
i znakomitemi cnót zasługami ozdobił, racz nam dać, za Jej na
śladowaniem, w miłości Twojej tak być gorącymi, abyśmy 
w niebieskiej chwale Twojej, Tobą samym cieszyć się mogli. 
Przez Pana naszego i t. d. Amen.

P I E Ś Ń
O śn iętej Maryi Magdalenie de I*azis«

Wieku naszego jedyna piękności,
Córko proroka, lilio czystości;
Panno przedziwnym żywotem wstawiona,

Bądź pozdrowiona.
Kwiecie królewski cnotą rozkwitniony,
W Karmelu ręką Maryi szczepiony.
Którego zapach wdzięczny cieszy ziemię,

I ludzkie plemie,
Kruszcu na ziemi kosztem znamienity,
W  sercu którego Bóg był słowem ryty,
Perło wyborna miasta Florenckiego,

Z daru Boskiego.
Boska kochanko, Magdaleno święta,
Ustysz serdeczne prośby w niebo wzięta,
Któreć oddają teraz usta moje

Czcząc cnoty Twoje.
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Ogień miłości, którymeś pałała,
Wznióć w duszy mojej, by w Bogu gorzała.
Jego nad wszystko najwięcej kochając

Z grzechów powstając.
Precz z mego serca wyrzuć, co świat słodzi,
Stłum czarta, niechaj mym myślom nie szkodzi,
Zjednaj mi mądrość przeciw zdradom jego,

Od Pana Twego.
Znając mych grzechów wielkość, Twej przyczyny 
Wzywam, uproś mi skruchy za me winy,
Niech na sąd straszny nic nie zatrzymuję,

Tu pokutuję.
Przez oną miłość zbawienia ludzkiego,
Którąś pałała, strzeż żywota mego,
W  obronie chowaj duszę, przy konaniu

Miej w Twem staraniu.
Ja święta Panno służyć będę Tobie,
Póki w śmiertelnym nie zamieszkam grobie;
Będę Twój żywot z powinnej ochoty,

Stawił i cnoty. Amen.

MODLITWA.

Bożel któryś nadewszystko jedynie był w życiu umiłowany, 
od najwierniejszej oblubienicy Twojej, świętej Maryi Magdale
ny, daj nam, abyśmy, którą powinnem czcimy nabożeństwem, 
onąż w czystości i miłości naśladować mogli. Przez Pana na
szego Jezusa i t. d. Amen.

ŁITAKII 
O iwlętij Terenie,

Kyrie elejson, Chryste elejson,'Synu Odkupicielu świata Boże, 
Kyrie elejson. zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wy- Duchu święty Boże, zmiłuj się 
słuchaj nas. j , nad nami.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się Święta Trójco, jedyny Boże, 
nad nami. | zmiłuj się nad nami.
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Święta Maryo,
Święty, Józefie, 
SwiętaTeresso.MatkoiPanno, 

Oblubienico Syna Bożego, 
Kościele Ducha świętego, g  

yjCórko najmilsza Panny 
Maryi,

Gwoździem męki Jezuso- 
ą  wej poślubiona,

Korony od Chrystusa o- o- 
zdobiona,

■"'Od Maryi klejnotami 
przybrana,

•a Oa świętego Józefa szatą 
niebieską udarowana,

^  Żarliwości honoru Bo
skiego, te 

Odnowicielko w życiu i 
** skonaniu,

Magnesie serc chrześci
jańskich,

Mistrzyni życia niebie- M 
H skiego,

Nauczycielko Boskich ta
jemnic,

Ofiaro Boskiej miłości, M 
Dziedziczko cnót święte

go Eliasza,
Mirrho wybornej wdzię- * 

** czności,
Pelikanie dziatki swe o- 

żywiający,
Oliwo ozdobna, _ ss 
W pracach w kościele 

Chrystusowym dziwna,
“ Matrono mężna,

Palmo z nieprzyjaciół 
tryumfująca, g

“ Przykładzie pokutują- 
eych,

Zwierciadło cnót świę- c:
2. tych,

Obrazie cierpliwości, 
Podskarbini ubóstwa, 
W izerunku pokory ,

Męczenniczko w zasłudze, 
^ 'A niele w czystości, g
4  Archaniele w poselstwie, ^  

Cherubinie w mądrości, _ 
Tronie Sakramentalny, 
Serafinie wcielóny,

® Obłoku rosy Bożej z Nie
ba padającej, ®

* Dzieło nieskazitelne Bo- 
skie, •b  •

_• Ozdobo do Ciebie nabo
żnych, M 

® Opiekunko do Ciebie się p
ii uciekających.

Pociecho rodzących w bo
leściach, | B 

® Wspomożenierospaczają- s> 
w cych, j g 

Pocieszenie konających,
— Miłośniczko zbawienia — 

ludzkiego,
Od wszelkiego złego, Broń nas 

nas świata Teresso, w
Od wszelkiej obrazy Boskiej, g 
Od zapomnienia dobro- »• 

dziejstw Boskich, g
Od sideł szatańskich,
Od oziębłości w usłudze h  

Boskiej s J?
Od nagłej śmierci, S
Od złego skonania, ©,
My grzesznicy, Ciebie prosimy, 

wysłuchaj i ratuj nas ś. Teresso, 
Abyś kościołowi świętemu 

katolickiemu podwyższę- n  
nie uprosić raczyła,

Abyś rozkrzewienie wiary 
świętej Chrystusowej u- a 
prosie raczyła, _

Abyś zgodę, pokój i miłość er 
między całem chrześci
jaństwem uprosić raczyła, 

Abyś wykorzenienie błędów ® 
kościoła Chrystusowego 
uprosić raczyła,
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Abyś najwyższemu Pasterzo- «o 
wi szczęśliwe powodzenie 
w kościele Bożem uprosić 0 
raczyła, ^

Abyś Zakon Najświętszej 
Panny Maryi,przez Ciebie 
cudownie odnowiony, we ® 
wszelkiej doskonałości, 5 
Boskiej miłości i życia o- «-<■ 
strości zachować i pomna- * 
żać raczyła, .

Abyś nam ducha nabożeń- ^  
stwa i prawdziwej pokuty ^  
pragnienie uprosić raczyła, »> 

Abyś nam doskonałą miłość w 
Boską i w innych dobrych e 
zamysłach stateczność u- 0 
prosić raczyła, p-

Abyśmy mogli Ciebie w dro- » 
dze doskonałości, i w cno- * 
tach innych naśladować, B 

Abyś nam grzechów odpu- » 
szczenie uprosić raczyła, 1/1

mogłaś i

Abyśmy mogli w podobnej 
Tobie miłości Boskiej za 
przyczyną Twoją konać i 
umierać,

Abyśmy mogli z Tobą na 
wieki widzieć i kochać 
Oblubieńca Twojego,

Ty, która wiele 
możesz u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Bozy, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.

Antyfona.

Święta Panno Teresso! Twoje serce strzałą ognistą Serafin 
przebija; racz nam Twym (synom albo córkom) udzielić pło
mieni Twej miłości, byśmy zapaleni kochali Jezusa.

V. Módl się za nami Seraficzna Panno, Teresso święta,
R. Abyśmy się stali godnymi i t. d.

MODLITWA.

Prosimy Cię wszechmogący Boże, racz nam dać, przez przy
czynę Seraficznej Panny, Teressy świętej, abyśmy bez wszelkiego 
błędu, nienaruszonej Tobie, Bogu naszemu, dochować mogli 
wiary, i według niśj niechaj będą godne uczynki nasze; aby 
wiara dobra, złemi nie była zmazana uczynkami, i Ciebie Boga 
wyznawając, przez niedbalstwo nie obrazili, ale wielbili na wie
ki. Amen.
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Panie Jezu Chryste, dusz czystych i Panieńskich Oblubieńcze, 
któryś gwoździem Twej przenajdroższej męki, poślubił sobie 
duszę ukochanej oblubienicy, Teressy świętej; przeraź, prosiemy 
Cię,tym gwoździem serca dusz naszych, i do Twojego krzyża mo
cno przybij, żebyśmy się nigdy nie oddzielali od Ciebie, ale Cię 
zawsze zupełnem kochali sercem i wszystkie krzyże, które na 
nas dopuścisz, chętnie dla miłości Twojej znosili, co racz dać, 
przez przyczynę ukochanej Oblubienicy Twojej, Teressy świętej, 
a Matki naszej, Boże w Trójcy jedyny na wieki wieków. Amen.

MODLITWA 3.

Wzbudź Panie, prosiemy Cię, w sercach naszych i zgromadze
nia całego, owego gorącego ducha miłości Twojej, którym Ci 
wiernie służyła Oblubienica Twoja, święta Teressa, ażebyśmy 
tymże duchem wypełnieni, starali się to pojąć sercem, czego u- 
czyła i to skutkiem napełnić, co nam w przykładzie i swoich 
uczynkach do naśladowania zostawiła, który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.

H Y M N
O Wszystkich święty cli Zakonu Karmelickiego*

Zacni obywatele Karmelu witajcie;
Od pokornych sług swoich prośby wysłuchajcie,
Którzyście tu, pustyni wielcy miłośnicy 
Byli, teraz wiecznego królestwa dziedzicy.

Nie raczcież nami gardzić w tem życiu nędznemi.
Lecz ratować przed Bogiem Zasługami swemi,
Którzyście i potęgę furyi piekielnych 
Przemogli, i nad sobą moc rycerzów dzielnych 

Ukazali; gdy chwały godności stopniami,
Pogardzili wszystkiemi świata marnościami,
Wam korzonki pokarmem, same leguminy 
Były zawsze mieszkańcom odległćj krainy,

MODLITWA 5ś.



Woda tylko napojem w wielkiem upragnienia,
Ziemia gola strudzonym członkom ich w spocznieniu, 
Ledwie ciałem na ziemi, wszystką myślą w niebie, 
Mieszkaliście tam, chwałę gotując dla siebie.
Lecz i o nas pomnijcie, widzieć Boga z wami 
Niech się godni staniemy, wstawcie się za nami.

V. Śpiewajcie Panu święci Jego,
R. I wysławiajcie pamiątkę poświęcenia jego.

MODLITWA.
Boże, któryś tytułem niepokalanej Matki Twojej i hojnemi 

świętych zasługami, święty Zakon Karmelicki chwalebnie ozdo
bić raczył, daj nam, prosimy Cię, przez przyczynę ich, abyśmy 
Ci statecznie służyli, i od wszystkich przeciwności zachowani 
byli, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wie
ków. Amen.

Antyfona.
Karmelicki zakon pięknie sporządzony.
Daje znaki wesela Panu na wsze strony;
Gdy świętych swoich w chwale wiecznej upatruje,
I przez ich pomoc nieba dostać się gotuje.

V. Cudowny Pan Bóg w świętych swoich.
B. I chwalebny w wspaniałości swojej.

MODLITWA.
Użycz nam,prosimyCięPanie,łaski Twojej,abyśmy przez przy

czynę i zasługi wszystkich świętych Karmelitów, od wszelkich 
szatańskich najazdów byli przez Cię zachowani, i ich torem 
idąc, nieustannie w cnotach świętych pomnożenie mieli, a po
tem do niebieskich roskoszy, gdzie oni wiecznie królują, byli 
zaprowadzeni. Przez Pana naszego i t. d.

IJT4II4
O świętym Mikołaju.Biskupie Hiryiitkinii

Kyrie elejson, Chryste elejson,IChryste usłysz nas, Chryste wy- 
Kyrie elejson . I słuchaj nas.



Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
, nad nami.
Święta Maryo, módl się za 
„ nami.
Święta Boża Bodzicielko, 
Święta Panno nad Pannami, 

Święty Mikołaju, przyja
cielu Boski,

Ustawo wiary katolic- g  
er.* kiej.

Filarze kościoła Bożego,
^ Przewodniku niewido- 

mych.
„. Podporo upadających, "" 

Postrachu mocarzy pie- 
kielnych,

Pustoszycielu heretyków, w 
Wspomożenie tonących, w-. 
Uzdrowienienieinocnych,

^  Manno cudowna ludzi o- ■* 
żywiająca,

Mistrzu wstrzemięźliwo-
S  ści, M  n,

Cichości żywe wyobraże- 
>— nie, ' 80

Aniele w ciele ludzkićm, 
k* Mężu niebieskiej dosko

nałości, 0
o RówiennikuPatryarchów, 

Skarbnico wszelkich cnót *> 
«*<• świętych, B 

W ierny szafarzu łaski * 
» Boskiej,

Ozdobo kapłanów, fc
Oświecenie biskupów, 
Najwyższego Biskupa, Je- 

*5. zusa Chrystusa, naśla
dowco,

Obrońco świata,
Cudów świątobliwy pod

skarbi,

Cudotwórco chwalebny, 
Niewinnych dziatek po

ciecho,
^ L u d z i młodych zaszczy- ^  

cie, ®
. Czystych Panienek oso- 

bliwa piękności, 
Poszanowanie ludzi sę

dziwych,
Słodkości prawowier

nych,
Przy narodzeniu swojem 

wybrany na służbę Bo- 
^  , żą, o>

Świątobliwy z dzieciń
stwa swego, “ • 

Bozweselenie i pociecho 
strapionych,

S  Pospolitego ludu wyba
wienie^

— Któryś jest prorokom m 
równy i Apostołompo- 
dobny, w

Któryś dostąpił przez po- 
© korę rzeczy wysokich, 

a przez ubóstwo boga- 
** tych,

Któryś świętej i aniel- 
» skiej jest postaci,

Który tchniesz świąto- 
bliwością pełną zapa- B 
łu  i górliwości,

B Który przez wejrzenie. _. 
“  swoje nawracasz grze- — 

szmków,
Przez którego cnota 

w ludzkiej postaci za
jaśniała,

Święty Mikołaju, który sławę 
na morzu, pochwałę na zie
mi, wzywanie we wszelkich 
niebezpieczeństwach odbie
rasz, módl się za nami. 

Abyśmy cielesnego i dusznego 
zbawienia dostąpić mogli,

52
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uproś nam święty Mikołaju. 
Abyśmy od wszelkiego złego i 

od niebezpieczeństw wszel-

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie.
kich zachowani byli, uproś Baranku Boży, który gładzisz 
nam święty Mikołaju, grzechy świata,

Ty, któryś jest mocen przyczy- Wysłuchaj nas Panie, 
niać się skutecznie zą nami Baranku Boży, który gładzisz
grzesznemi, uproś nam łaskę, 
święty Mikołaju.

Który się wszystkim miłym po

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wy

kazujesz, udziel nam pokoju, słuchaj nas. 
prosiemy Cię, święty M ikoła-Kyrie elejson, Chryste elejson, 
ju . [ Kyrie elejson,

V. Módl się za nami święty Mikołaju.
B. Abyśmy się stali i t. d.

MODLITWA.

Najszczodrobliwszy sierot opiekunie, pobożny Ojcze, święty 
Mikołaju, wierny Pana Najwyższego sługo, obróć do nas Ojcow
skie Twoje piersi, a strapionych ratuj, panienki wzbogacaj, 
wdowy opatruj i wszystkim w potrzebach ciężkich płaczącym,łzy 
z oczu ocieraj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nabożeństwo do świętego Joachima

Ojca Najświętszej Panny Maryi.

Pomoe Pańska, i świętego Joachima obrona, niech z nami 
zawsze zostaje.

V. Racz mnie uczynić godnym do chwalenia Ojca Twego, 
Panno Najświętsza.

R. Daj mi moc na pomnożenie Jego miłości i czci.
Przyjmij, najłaskawszy Boże,modły, które do majestatu Twe

go pokornie wnosimy; spraw, abyśmy za przyczyną świętego 
Patryarchy Joachima z świętą małżonką jego i najświętszą Cór
ką, doskonałego dostąpić mogli grzechów odpuszczenia i chwa
ły wiekuistej. Amen.

Prosimy,wszechmogący Boże, abyśmy za przyczyną błogosła
wionego Joachima, Ojca Rodzicielki kochanego Syna Twego,Pa
na naszego, Jezusa Chrystusa, łaski Twojej w tem życiu, a wiecz-
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nej chwały po śmierci, uczestnikami być mogli. Przez tegoż 
Pana naszego Jezusa i t. d.

O Panie Jezu Chryste, który wielbiących Ciebie wielbisz,
i w świętych Twoich uczczeniu uczczonym zostajesz, rozszerzaj 
po wszystkim świecie miłość i chwałę kochanego dziada Twego, 
Joachima świętego, czcicielom Jego żywym hojnej uży
czaj laski, umarłym prędki daj odpoczynek i chwałę wieczną.

Najświętsza Maryo, Matko Boska, Córko najmilsza świętych: 
Joachima i Anny, przyczyń się za nabożnemi (do najukochań
szych Rodziców Twoich i Oblubieńca Twego) sługami, aby usta
wiczną wszystkich grzechów nienawiść mieli, za popełnione 
szczerze żałowali, i w miłości Syna Twego i w służbie Twojej, 
codziennemi pomnażając się cnotami, szczęśliwem dokonaniem 
życia dostąpili żywota wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa
i t. d. Amen.

ii
Akt przeproszenia.

O wielki palryarcho, serdecznie żałuję, żem nierychło po
znał Twoją nieporównaną zacność i godność, i żadną, albo bar
dzo lichą uczciwością, Ciebiem czcił; prędszym i gorliwszym 
odtąd będę we czci Twojej, abym woli Boskiej i Matki Jego, za- 
dosyć uczynił, i opóźnienie moje jakkolwiek powetował. O gdy
by wszystkie życia mego chwile były miłości i czci Twojej 
pomnożeniem.

Akt ofiarowania codziennego.

Najchwalebniejszy Patryarcho,Joachimie, miłości i czci Two
jej mnie całego Tobie oddaję, przyjmij mię za sługę i niewolnika 
wiecznego; przybywaj łaskawie w potrzebach moich, a po życiu 
stanowi mojen^u przyzwoitem, doprowadź mię do chwały Córki
i wnuka Twego, Pana mego najłaskawszego.

Antyfona.

O błogosławiony i szczęśliwy Joachimie, Ojcze Panny Prze
najświętszej Maryi, serca nasze ogniem miłości Boskiej oczyść, 
abyśmy w cnotach świętych znaczny postępek uczyniwszy,



wieczne zbawienie z świętem i Pańskiemi wespół otrzy
m ali.

V. Zmocnione będzie na ziemi potomstwo jego.
R. I pokolenie sprzwiedliwe ubłogosławione.

MODLITWA.

Boże, któryś nad wszystkich świętych Twoich, błogosławio
nego Joachima, Rodzicielki Syna Twojego, Ojcem mieć chciał, 
prosimy Ciebie, abyśmy jego wspominając święte zasługi, mogli 
u  Ciebie mićć przez jego przyczynę za nami obronę, teraz i na 
wieki wieków. Amen.

A dusze wiernych zmarłych, osobliwie do świętych: Joachima, 
Anny i Józefa nabożnych, przez miłosierdzie Boże niech odpo
czywają w pokoju. Amen.
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Ł 1T A IIA
D o  ś w ię t e g o  A n t o n ie g o  P a d e w s k i e g o .

Kyrie elejson, Chryste elejson 
K yrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy 
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
, nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże 

zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo,
Święta Boża Rodzicielko, 2  
Święta Panno nad Panna- £  

mi, »
OjsSwięty Antoni Padewski, .5 
jś Filarze kościoła Chry- g 

stusowego, d
jjj- Skarbie Pisma świętego, S 
g- Ogniu Seraficznej miło- s:

Kaznodziejo Apostolski, 
Obrazie świątobliwości, 

CA, Skrzynio cnót wszelkich, 
. Pochodnio gorejąca i 

światła,
Nauczycielu prawdy,

Jl Burzycielu heretyków,
^  Zwycięż co świata i ciała, 

Pocieszycielu strapio- 
nych,

Przemożny u  Boga przy- 
> czyńco,
3 Zwrócicielu rzeczy zgu- 
-*■ bionych, 
s Najchwalebniejszy Pa- 
s tronie,
i* Najłaskawszy Obrońco, 

Czcicielów Twoich wier
ny opiekunie,

Bądź nam miłościw, Prze
puść nam Panie.

o-
o-

5. sci, Od sideł szatańskich,
3*-*1ęr
*
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Od wszego złego,
Od powietrza, głodu, ognia p

i wojny,
Od śmierci wiecznej, »
Przez zasługi świętego An

toniego,
Przez najgorętszą miłość Je

go, 1 ns 
Przez żądzę Jego dusz na- 

wrócenia,
Przez chęć Jego męczeństwa, s  
Przez Jego posłuszeństwo i 

czystość,
Przez usilne prace Jego, g. 
Przez cudowne dzieła Jego,
W dzień Sądu Twego,
My grzeszni Ciebie Boga pro- 

siemy, Wysłuchaj nas Panie! 
Abyś w sercach naszych o- 

gień miłości Twojej zapa
lić raczył, ^  

Abyś wszystkim uciekającym 
się do Jego przyczyny, g 
zdrowie duszy i ciała dać p" 
raczył,

Abyś ala zasług św. An
toniego, rzeczy doczesne, B 
życiu potrzebne, udzielić j“ 
raczył,

Abyś Go samego za stróża 
wiernego we wszystkich 
drogach naszych dać ra
czył, 13 

Abyś proszącego za nami 
miłościwie wysłuchać ra
czył, ss 

Abyś prośby nasze, przez jgj 
Jego przyczynę do.Ciebie 
przesyłane, litościwie 2. 
przyjąć raczył,

Jezu Chryste, Synu Boga 
żywego, Wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz 
grzśchy świata 

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata 
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami,
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrye elejson.

Antyfona.

Głos się stał z Nieba do świętego: iżeś mężnie wojował; 
otom ja z Tobą i uczynię Cię sławnym po wszystkim okręgu 
ziemi.

V. Módl się za nami święty Antoni,
R. Abyśmy się stali godnymi i Ł d.

Módlmy się.

Niech się przyczyni za nami, prosiemy Cię Panie! święty Wy
znawca Twój, Antoni, któregoś mocą i wielkością cudów
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przyozdobił, i dotąd nie przestajesz Go wysławiać. Przez Chry
stusa Pana naszego Amen.

nesponsorium do świętego Antoniego,

które święty Bonawentura napisał.

Jeźli pytasz o cudach: śmierć, błąd, utrapienie,
Czart ustępuje, chorzy biorą uzdrowienie;
Burze morskie ustają, więzy opadają,
Zguby się powracają, niedołężni wstają.

Wszelka potrzeba znośna,giną nieprzyjaźni,
Za opieką świętego, wolni od bojaźni,
I bezpiecznie w przygodach każdy to przyznaje, 
Slissabońskie, Padewskie i te nasze kraje.

Kogokolwiek w opiekę przyjmuje Antoni,
Każdemu daje pomoc, od złej śmierci broni.

V. Módl się za nami święty Antoni Padewski,
B. Abyśmy się stali godnymi i t. d.

Módlmy się.

Najmiłościwszy Boże! któryś świętego Antoniego do czynie
nia dziwnych i bezustannych cudów upoważnić raczył, użycz 
litościwie, abyśmy, o co przez zasługi Jego pokornie Majestatu 
Twego prosimy, za przyczyną onegoż skutecznie otrzymać mo
gli. Przez Pana naszego i t. d. Amen.

MODLITWA

Święty Antoni Padewski! wszystkich do Ciebie nabożnie się 
uciekających Patronie możny! przez one prace Twoje dla chwa
ły Bożej i zbawienia bliźnich, w kazaniach, pielgrzymkach i 
nawracaniu grzesznych podejmowane; przez Twoją świętą 
męczeństwa żądzę, przez Twoje święte i wielekroć za życia wzna
wiane przestawanie z najmilszem Dzieciątkiem Jezus, osobliwie 
w.onych trzech godzinach, w których odpoczywał na piersiach
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Twoich, wyrażając na Sercu Twem tajemnico męki swojćj, i 
łagodnie do Ciebie przemawiając, proszę Cię, o święty! przez 
te łaski, któreś natenczas od Boga otrzymał, także przez nie
pokalaną najświętszą Bogarodzicę Pannę, za której pomocą 
szatańskie najazdy rozproszyłeś; przez objawienie i łaskę z Nie
ba ci daną do wyzwolenia ojca twego, w dalekich natenczas 
od Ciebie krainach zostającego: racz oddalić odemnie, chwa-

■ lebny nasz Obrońco! wszelkie uciski, utrapienia i niebezpie
czeństwa; zjednaj mi proszę, cierpliwość w przeciwnościach
i szkodach; z domem moim i ze wszystkiemi mojemi zasłaniaj 
mnie, a po przebytych nędzach żywota tego, racz mi uprosić 
szczęśliwą śmierć i z Tobą w Chrystusie błogosławiony spoczy
nek. Amen.

Ł f l T A M D A
do jwiętój Tekli Panny i 9Eęczenniczki«

Kyrie elejson, Chryste elejson, Świętego Pawła Apostoła 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami,

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
nad nami. I

Święta Trójco jedyny Boże,| 
zmiłuj się nad nami.

Święta Marya, _ S
Święta Boża Rodzicielko, ©■
S. Panno nad Pannami, ft-

W więzieniu żywiąca,
Z miłości Chrystusowej 
ziemskim oblubieńcemC/i. _
gardząca, ^

■Ą Od pogańskiej matkiTwo- — 
jej różnemi sposobami i 
biciem od Chrystusa od- ■» 

a  wodzona,
^  Od rodziców Twoich, za 

wiarę katolicką, okru- 
“ tnie zbita,

Od oblubieńca Twego, 
Tomirydy, przed Tyra- M 
nem o Chrystusa oskar-

S. Teklo, — zona,
Gzysta Panno jeszcze w po- m Od balwochwalskich ka- 

„  gaństwie; św. Apostoła — ® płanów do ofiar bożków 
,s$' Pawła duchowna córko, >® L - przymuszana,
•5" Przez św. Pawła Apostoła n Na żywo-spalenie od Ty- 
p do wiary Chrystusowej » ““ rana skazana,
H nawrócona, o Któraś znakiem krzyża

Pilnie słuchająca słowa B “  św. przeżegnawszy ogień, 
5 “ Bożego, M I przez deszcz z nieba spu-
■“  "Wiernie usługująca św. B | szczony, zgasiła,

Apostołowi Pawłowi, n- Okrutnym lwom na po-
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żarcie do,dołu wrzucona, 
Dzikim wotom do nóg 

ró, przywiązana na rozszar
panie,

Któraś mocą Boską od
4 wszystkich mąk wolną 

została, ' >
—, Pierwsza z białogłowskiej 

płci panno i męczen- ! 
niczko, . i

•* Któraś zacn^ Trymufę i 
cały dom jej do Chrystu- 1 

l i  sa nawróciła,
Któraś od Aniołów świę
tych do Selwecyi na

03 górę zaniesiona była, 
Któraś aż do 90Toku wie

ku swego na tej górze f 
wiernie Bogu służyła, 

Któraś tam od Oblubień- 
ca Twego,Chrystusa, czę
sto nawiedzaną bywała, 

Któraś wiele dusz Chry- 
» stusowi pozyskała i do 

chrztu świętego przy- 
prowadziła,

Któraś jest najpewniejszą 
ucieczką w uciskach 

>— i zrospaczonych spra
wach,

0 Któraś jest matką wdów, 
sierot i w długach uwi
kłanych chrześcijan, 

Któraś blisko tronu Bo
skiego, jako wspomoży- 
cielka nasza posadzona, 

Któraś od ojców świętych 
osobliwie wychwalana i 
uczczona,

Która wszystkim ucieka- g  
jącym się do Ciebie nie- 
omylną pociechę i ratu- ©• 
nek Boski upraszasz, ^

— Do której grobu Chrze- 
ra ścijanie ze wszystkich "  

części świata uczęszczali, »
$  Zwierciadło i przykładzie r- 
u panien całego świata, •* ■ 

Pociecho i ukontentowa
nie Boga Ojca przedwie- N 

H cznego, »
Jedyne roskosze Syna Bo

skiego, Oblubieńca Two- 
j e8°’Najśliczniejsze mieszka- »

""" nie i przybytku Ducha
o. ,świętego,

Święta Teklo,Panno i Mę- „. 
czenniczko,

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste usłysz nas, 

Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.
V. Módl się za nami święta 

Teklo najpierwsza z Pgnien 
Męczenniczko.

B. Abyśmy się stali godnemi' 
obietnic Pana Chrystusowych.

gładzisz

Jezu

Módlmy się.
Boże, któryś świętą Teklę, Pannę i Męczenniczkę Twoją, ja

ko pierwiastki z ciemności pogańskich, obrał sobie za oblubie
nicę, osobliwemi łaskami i przywilejami Ją udarowawszy, na 
pomoc i pociechę wiernych Twoich; daj nam przez Jśj święte
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zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w  ciemnościach grze
chów naszych przez łaskę Twoją oświeceni, od wszelkiego złego 
duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzy
mać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego i t. d. Amen.

L I T A W 1 A
O świętej Barbarze Pannie i Męczennicce, Patronce szczęśliwej śmierci.

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, 
zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo,
Święta Boża Bodzicielko, 
Święta Panno nad Panna

mi.
Święta Barbaro, Panno i 

męczenniczko,
co-Oblubienico Chrystuso-
< wa’,Bezbożnego ojca pobożna
a  córko,
** Różo między cierniem
® bałwochwalstwa,

Ozdobo Twojego narodu, 
Jasności Heliopolu,
Wybrana z tysiąca nie

wiernych,
"* Chwało krzyża świętego, 

Najnabożniejsza do naj
świętszego Sakramen-

o tu>— Szafarko niebieskiego po
karm u,

Pokarmem wieczności 
karmiąca,

Znakomita twierdzo wie

ży na obronę naszą, 
Patronko umierających, 
Z ojczystego domu wy- 

w . g n a n a ,
W więzieniu wolna,.

^ W osobności niebu do
mowa,

Ofiaro rodzica i Zwycię- 
życielko,

W pokoju wojująca, 
Okręcie chleb niosący,

“ Zabiegająca wiecznemu 
głodowi,

Kielichem zbawienia czę
stująca, 

m  Prowadząca swoich na 
drogę wieczności,

» Nadziejo grzesznych, 
Nauczy cielko konających, 
Na Sądzie strasznym Pa- 

er tronko,
Górom rozkazująca, 
Statecznie Boga się trzy- 

•t majaca,
0 Na śmierć nieustraszona, 

Wzgardzicielko świata, 
Nad śmierć mocniejsza, 
Bieg życia zatrzymać mo

gąca,
, Ochłodo czysca,
Święta Barbaro, Twoi słudzy 

Ciebie prosimy, Wysłu
chaj nas Panno,

Abyś nam od wszego złego 
wybawienie wyjednała, 

Abyś nas od nagiej i niespo
dziewanej śmierci strzegła,
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Abyś nam bez Sakramentów 
świętych umierać niedo- 
puszczała,

Abyś nam folgę i cierpli
wość w boleściach upro
siła,

Abyś nam łaskę ostateczną 
uprosiła,

Abyś nam konającym w po
moc przybyła,

Abyś nam na sądzie Bożym, 
stronę naszą trzymać ra
czyła,

Abyś nas od wiecznego po
tępienia wyprosiła,

Abyś nam i wszystkim wier
nym zmarłym pokój wiecz
ny zjednała,

Abyś dla dusz naszych od 
mąk czyscowyćh zacho
wanie wybłagała,

Przez zasługi Twoje,
Przez boleść męczeństwa
- Twego,

Przez śmierć Twoją,
Przez ową łaskę, z

1 Cię Chrystus oblubienicą 
swoją nazwał,

Przez ową łaskę, z której _ 
Cię Chrystus w więzieniu p 
nawiedził i uzdrowił, §• 

Przez wszystkie dobrodziej- «2. 
stwa, któremi Cię Chrystus d 
obdarzył, s . • “

Przez wszystkie Twoje od 2* 
Boga odebrane łaski, g 

Panno Bogu najwdzięczniej- o. 
sza!

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.

Módlmy się.

Miłosierdzie Twoje, prosimy Cię, Panie Boże, Panna i Mę- 
czenniczka,Barbara święta, niech nam ubłaga,któraTobie zawsze 
wdzięczna była, i zasługą czystości i wiary Twojej wyznaniem: 
abyś nam i winy nasze odpuścił miłościwie i łaski, o które, Cię 
przez nie prosiemy, dać raczył. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Amen.

MODLITWA 2.

Święta Panno i Męczenniczko, bardziej Boga i nieskażoną 
czystość, niż życie miłująca, racz mi wyjednać modlitwami Two- 
jemi u Oblubieńca Twojego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy i 
ciała; Patronko konających, proszę Cię serdecznie uproś mi 
w godzinę śmierci mojej jak najskuteczniejszą skruchę za grze
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chy i ufność w miłosierdziu Boga; niech bez posilenia się chle- 
bem anielskim nie umieram, ale mocą i zasługą krwi i ciała 
Jezusa Chrystusa, otrzymam żywot błogosławionych w króle
stwie Jego. Amen.

NABOŻEŃSTWO
NA WAŻNIEJSZE CZASY W ROKU 1 NA ZNACZNIEJSZE 

KOŚCIOŁA NASZEGO UROCZYSTOŚCI.

Modlitwa na Adwent.
Bez przyjścia Twego, Boski Zbawicielu, przekleństwo Ojca 

Twojego ciążyłoby jeszcze na wyrodzonem pokoleniu ludzkiem, 
albowiem przez grzech odpadliśmy od Boga. Widnokrąg ziemi 
ogarnięty był ciemnościami; bałwochwalstwo oszpecało uznanie 
prawdziwego Boga: wtenczas Ty przyszedłeś, Jezu Chryste, Zba
wicielu świata, wieczny synu Ojca, Bóg z Boga, światłość 
z światłości, urodzony niestworzony, przyszedłeś w postaci ludz
kiej, abyś nas z Ojcem pojednał. Ty, którego Ojcowie, Patry- 
archowie i Prorocy, z tak wielkiem oczekiwali utęsknieniem, 
najłaskawszy Jezu! użycz mi ducha prawdziwej pokuty, i udziel 
mi potrzebnego do tego światła, abym stan mój grzeszny pozna
jąc, powrócił na drogę cnoty i sprawiedliwości, którą dotych
czas opuściłem; daj, abym tym sposobem skutecznie obchodził 
uroczystość przyjścia Twego w ciele, i abym Ciebie w czystości 
serca i duszy chwalił i wielbił. Amen.

Siedm Ant j fon Adwentowych.

O Sapientia!
Mądrości! która z ust Bożych wypływasz,
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz:
Przybądź i naucz nas dróg roztropności.

Wieczna mądrości.
O Adonai!

O Adonai! wodzu Izraela,
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,
Przybądź upadłym pod ciężkiem brzemieniem,

Z silnem ramieniem.
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O Radxxl
Korzenia Jessel Tyś chorągwią ludów!
Zamilkną króle na widok Twych cudów: 
Przybądź i pośpiesz, użal się zlej doli,

Wybaw z niewoli.
O Clavis!

Kluczu Dawidów! Izraela Boże!
Co ty otworzysz nikt zamkąć nie może:
Przybądź, a wywiedź mocą twej prawicy

Więźniów z ciemnicy.
. O Oriens!

0  wschodzie ranny! światło wiekuiste, 
Sprawiedliwości słońce promieniste;
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,

Nędznych tysiące.
O Ren;!

Królu narodowi Tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem; 
Przybądź niech człowiek przez Ciebie stworzony, 

Będzie zbawiony.
O Emmanuel!

Emmanuelu! Królu! Prawodawco!
Oczekiwanie narodów i Zbawco:
Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,

Boże nasz Panie!
W  czterotysiącznej utęschnienia nocy, 
Patryarchowie, Króle, i Prorocy,
1 naród wszystek takie głosy wznosił,

O Zbawcę prosił.
Też głosy wznosim dziś w kościele nowym,
W  czteroniedzielnym czasie adwentowym, 
Pamiętni skutków upadku 'ciężkiego

Adamowego.
Ty, coś z szatańskiej wykupił nas ręki,
O Chryste! przyjmij cześć naszą i dzięki;
Daj Twój obchodzić w czystości sumienia.

Dzień urodzenia.
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Modlitwa Kościoła Świętego.

Wzbudź, prosiemy Cię o Panie! moc swoją, i przybądź: a- 
byśmy od bliskich niebezpieczeństw, na jakie wystawiają nas 
grzechy nasze, za Twą obroną wyrwani, a za Twą pomocą byli 
wybawieni. Który żyjesz i królujesz i Ł d. Amen.

MODLITWA
Na dzień Narodzenia Pańskiego.

Boże, spełnione zostały Twoje obietnice! Ty nam zesłałeś 
jednorodzonego Syna swojego, Jezusa Chrystusa. W prochu 
nachylony, uwielbiam tę wielką tajemnicę miłości, i przejęty 
dziecięcą miłością i wiarą, mówię: Słowo ciałem się stało i 
mieszkało między nami. Słowo, potem poznaję Twoje Bóstwo; 
Ciałem, ztąd poznaję Syna człowieczego; stało się, widzę w To
bie Boga, w Chrystusie Zbawiciela mojego. Bądź uwielbiony 
w najszczerszej miłości Synu Boży; miłuję Ciebie i Ojca. 
W  Tobie, Synu człowieczy, pokładam nadzieję, bo Ty we wszy- 
stkiem, wyjąwszy grzechu, stałeś się nam podobnym. Twoim, o 
Jezu, ustawom będę posłuszny; bo duch Twój czyni mnie dzie
cięciem Bożem, a ja  pragnę. być dziecięciem Bożem i zostać 
niem w życiu i przy śmierci. Wesprzyj mnie do tego, o Jezu, 
swoją łaską. Amen.

Modlitwa Kościoła świętego.

Daj nam, prosimy Cię, wszechmogący Boże! aby nowe naro
dzenie Syna Twojego według ciała, wybawiło nas od tego jarzma 
niewoli, w którem tak długo dla naszych grzechów zostawali
śmy. Przez tegoż Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
na zakończenie starego roku.

Znów rok upłynął, który mi żyć pozwoliłeś, o Panie! o ileż 
to dobrego otrzymałem w nim z ojcowskiej Twej ręki! Nie o- 
znaczałożby to niewdzięczności ze strony mojej, gdybym przy 
jego końca nie przebiegł go myślą, i nie złożył Ci dzięki za
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■wszystko dobre? Tyś mnie zachował i wzmacniał w tym roku. 
Udzieliłeś mi życia, zdrowia, ochoty i sił do pracy. Ty naszym 
polom i pracy pobłogosławiłeś, Tyś nam dostarczył żywności, 
Ty zachowałeś nas od przypadków i nieszczęść, i hojnie zaopa
trzyłeś darami Tw.ojemi. Dzięki Ci składamy, o Boże! za wszy
stkie dobrodziejstwa, których nam udzielałeś w tym roku. 
Prawda, że dobre dnie nasze były niekiedy smutnemi godzinami 
przeplatane, lecz i te często zbawiennemi są człowiekowi, i ma
ją  swój pożytek. Tym sposobem uczymy się lepiej poznawać 
dobre i szacować; to duszę naszą odrywa od doczesności i pożą
dliwości świata, a zwraca uwagę na jej przeznaczenie do pier
wszej szczęśliwości: przetoż przeminęły wszystkie cierpienia, 
jakiemi nas nawiedziłeś w tym roku. I za to Ci dzięki składam,
o Boże! Tyś mnie pocieszał i wzmacniał. Ty mnie z moich 
trudów, kłopotów i zmartwień wyprowadziłeś. Niech będzie 
imie Twoje błogosławione na wieki! Lecz jakże się zachowałem 
w tym roku względem Ciebie, o Boże! Byłoż moje zachowanie 
się zawsze sprawiedliwe, a moje życie stosownie do woli Twojej 
świętej urządzone? Nie obraziłżem Cię nigdy rozmyślnym grze
chem? Ach Panie! błagam Cię o przebaczenie za każde przewi
nienie, które z słabości lub przewrotności popełniłem. Ufam ja 
wprawdzie, żeś mi przebaczył, gdym w upokorzeniu żebrał 
przebaczenia u Ciebie w Sakramencie pokuty świętej. Ale o 
Boże! czyż należycie odprawiłem spowiedź moją, byłżem uspo
sobiony do odebrania rozgrzeszenia Twojego przez kapłana mi 
danego! Byłże mój żal szczery, a przedsięwzięcie poprawy mo
cne i stałe? Przeto Cię błagam, o Boże i Panie mój! przebacz 
mi wszystko, co tylko wykroczyłem w tym roku, co na nowo 
z głębi serca opłakuję, wspieraj mnie na przyszłość łaską Two
ją  świętą w wykonywaniu dobrego. Przez Jezusa i t. d.

MODLITWA 
w dzień nowego roku i na uroczystość Najsłodszego 

Imienia Jezus.

Jezu najsłodszy! uwielbiam jaknajmocniej przenajświętsze 
imie Twoje, przed którem niebieskie, ziemskie i piekielne kola
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no upada, uczcić i ukochać je pragnę jaknajwiększem serca 
mego uwielbieniem, i jak najżywszą miłością. Spraw o Boże, 
aby to imie łaski i zbawienia ustawicznie w duszy mojej pano
wało, a niech mi będzie tarczą od wszelkich nieprzyjaciół i ha
słem wiodącem do chwały niebieskiej Błagam Cię pokornie, 
Zbawicielu mój, racz krwią Twoją najłaskawiej zmyć grzechy 
moje, w jakie kiedykolwiek, a osobliwie w tym skończonym 
roku upadłem. Dziękuję Ci, Panie mój, za wszelkie w nim 
okazane nademną łaski Twoje, oraz za wszelkie przeciwności, 
któremi mnie dla poprawy i zbawienia mego nawiewiedzić ra
czyłeś, a proszę, abym ten rok nowo zaczęty mógł przepędzić 
w jak największem nabożeństwie, i w zupełnej wierności przy
kazaniom Twoim i Twego kościoła. Z ufnością i wdzięczno
ścią poddaję się, Jezu najsłodszy, wszelkim rozrządzeniom woli 
Twojej, chcę wszystko pokornem sercem przyjąć,, cokolwiek 
Ci się podoba zesłać na mnie. Ty sam, o Panie, sprawuj serce 
moje, a uczyń litościwie, abym ten rok nowy obrócił na chwalę
i zbawienie duszy mojej. Na winy nasze nie pomnąc, racz bło
gosławić Boże mnie i wszystkim moim, błogosławieństwem 
Ojca łaskawości i miłosierdzia pełnego, przez Jezusa Chrystusa 
Zbawiciela, Pana naszego. Amen.

GODZINA
£więtobliivie przed Najświętszym Sakramentem 

przepędzona.

W  czasie czterdziestogodzmnego nabożeństwa i kiedykolwiek.

Najprzód dla dostąpienia odpustu uczyń Intencyą w sposób następujący:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkie
go pocieszenia, który nie chcesz zguby grzesznika, ale jego na
wrócenia się: oto przez nieskończone miłosierdzie Twoje, 
w którem moęną ufność pokładam, zostałem w Sakramencie 
pokuty świętej od wszystkich, grzechów moich i wiecznego za nie 
ukarania uwolnionym, lecz pozostaje mi jeszcze kara doczesna, 
którą albo na tym świecie, albo w czyscu mam odpokutować; 
że zaś wszystkie moje pokutne uczynki, jakiebym przyjął na



siebie, nie byłyby dostateczne na zgładzenie tejże kary, przetoż 
uciekam się do nieprzebranego skarbu zasług niewinnej męki
i śmierci jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, naj
świętszej Matki Jego i wszystkich świętych, aby tegoż skarbu 
obfitość wspomogła moją niedolężność i potrzebę: oGarując się 
z wszelką ochotą i gotowością na wszystko to, cokolwiek w tym 
celu musiałbym uczynić. Przyjmij to, o Ojcze miłosierdzia, 
w zjednoczeniu męki i śmierci najmilszego Syna Twego i uczyń 
mnie, aczkolwiek niegodnego, uczestnikiem tego odpustu ni
niejszego, w tym kościele od Namiestnika Chrystusowego wier
nym udzielonego.

Potem mów: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sa
krament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa 
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Panie Jezu Chryste, Boże i Zbawicielu mój, tu w Najświęt
szym Sakramencie Ołtarza cudownie i łaskawie z nami zosta
jący, ja NN. niegodny słaga Twój, upadając z najgłębszą pokorą 
przed najświętszym Obliczem Twojem, oddajęć największy po
kłon, jako Panu i Stwórcy mojemu.

Wierzę i wyznaję, że w tej poświęconej Hostyi jesteś pra
wdziwie i istotnie przytomny, z Bóstwem i człowieczeństwem 
Twojem, z najświętszem ciałem i krwią Twoją, który niegdyś 
za grzechy moje i całego świata okrutnie na krzyżu zamordo
wany byłeś. Uznaję, o najsłodszy Zbawicielu mój, zbytek nie
pojętej Twojej ku nam miłości i dobroci w tym Sakramencie, 
w którym tak dalece uniżyłeś się i wyniszczyłeś samego Siebie, 
dając się nam na pokarm i posiłek dusz naszych; za co i mojem
i wszystkich ludzi imieniem składam Ci najpokorniejsze dzięki
i dziękować Ci nigdy nie przestanę. Ależ, o mój najdobrotli- 
wszy Jezu, jakąż masz od nas,za tę dobroć Twoją ku nam,wdzię
czność? jaką cześć? jakąż wzajemną miłość? O dobry Panie! 
kiedy uważam, że zamiast czci, chwały i miłości, i dotąd od
bierasz już to odemnie, już to od wielu innych ludzi, wielkie 
wzgardy i zniewagi, oto ból serce moje przejmuje; czemże Ci 
godnie te zniewagi, jakie w tej czci najgodniejszej tajemnicy 
ponosisz, wynagrodzę? Oto wiedząc o nikczemności mojej, że 
nie jestem w stanie wynagrodzić te obelgi, ofiaruję Ci przynaj-
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mniej szczerą chęć moją; a tak ile sit w dachu, ile tchu w pier
siach, ile głosu w ustach być może, wołam na cały świat: Niech 
będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament tylą pochwała
mi, ile gwiazd na niebie, ile proszków w powietrzu, ile piasku 
na ziemi, ile kropel wody w morzach. Niech będzie pochwalo
ny Przenajświętszy Sakrament tylą pochwałami, ile się usty 
wszystkich ludzi może wymówić, sercem objąć, rozumem wy
m y ś l a  w myśli pomieścić. Niech będzie pochwalony Prze- 

>■ najświętszy Sakrament tylą pochwałami, ile całą wiecznością 
Aniołowie i święci mogą ogłosić, ile sama Trójca Przenajświęt
sza może swą dobrocią pojąć, a miłością życzyć. Niech będzie 

»■ pochwalony Przenajświętszy Sakrament na każdem miejscu, 
s w każdym czasie i po wszystkie wieki. Żałuję, o Jezu mój!

bolejąc serdecznie, żem Ciebie w tym Sakramencie, tak dla nas 
jf* łaskawego wraz z innemi obrażał zasmucał i krzywdził; bądź 
i- miłościw nam grzesznym,o najłaskawszy Zbawicielu, i zachowaj 
Jv nas od wszelkiego nadal nieuszanowania tej najświętszej taje- 

mnicy. Spraw to wszechmocną łaską Twoją, tu nam sakramen
talnie przytomny Jezu, aby Cię wszyscy na świecie żyjący ludzie 
w tym Sakramencie poznali, czcili, kochali i chwalili, a szcze

ni gólniej bądź odemnie pochwalony w tćj godzinie, 
ty Którą w Imie f  Twoje, o Boże, zaczynając to moje klęczenie,
li- i wszystkie modły moje pragnę jak najszczerzej odprawić, abym 
lie- przez to wyznał najwyższą moc Twoją i godność nieskończoną, 
m, Twoje Boskie panowanie, a moją nikczemność i poddaństwo 
iii, względem Ciebie, a najprzód:

1. Ofiaruję Ci,o Boże mój,tę godzinę klęczenia za nawrócenie 
$  moje i wszystkich ludzi, abyś nas, o Panie, do szczerego żalu i 

skruchy za grzechy i do prawdziwej pokuty i poprawy życia 
lóf pobudzić i przyprowadzić raczył. .
•  2. Ofiaruję Ci, o Jezu mój! to godzinne klęczenie za wszy

stkich nieprzyjaciół wiary świętej i kościoła Twojego prześla- 
P  dowców, abyś ich oświecić i do uznania prawdy przyprowadzić 

raczył.
I 3. Ofiaruję Ci, o Jezu !za Wszystkich teraz i gdziekolwiek ko-

nających,' abyś im Panie boleści ciała raczył ulżyć i uśmierzyć,
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i w łasce Twej świętej szczęśliwie z tym światem rozstać się do
zwolił.

4. Ofiaruje Ci, o Jezu! to godzinne klęczenie, za wszystkich 
słabych, za wszystkie kaleki i ciężko chorujące, i proszę Cię, o 
najlitościwszy Zbawicielu, abyś ich i co do duszy i co do ciała 
uzdrowić, albo przynajmniej w cierpliwości utrzymać raczył, 
aby się we wszystkiem zgadzali z wolą Twoją najświętszą.

5. Ofiaruję Ci, o Boże! tę godzinę uczczenia za wszystkich ży
dów, pogan i w błędach niedowiarstwa żyjących, ten czci najgod
niejszy Sakrament znieważających, abyś ich oświecić i do praw
dziwej wiary- przyprowadzić raczył.

6. Ofiaruję, Ci o Boże! to godzinne klęczenie, za namiestnika
i Rządcę świętego kościoła Twojego Papieża N. N. za Monarchę 
N. i naród nasz, za wszystkie stany, władze i zwierzchności, tak 
duchowne, jako i świeckie, abyś ich w Twojej bojaźni i cnocie 
utrzymywał i utwierdzał, i do rządzenia ludem Twoim, do peł
nienia powinności swojego stanu i powołania, do pomnożenia 
Twojej chwały i powszechnego dobra nakłaniał.

7. Ofiaruję Ci także za- wszystkich więźniów, strapionych, 
uciemiężonych, uciśnionych, niewinnie prześladowanych, za 
opuszczone wdowy i sieroty, i jakokolwiek na sławie lub ma
jątku pokrzywdzonych, abyś ich,najmiłosierniejszy Jezu! w tym 
ucisku bronił, w smutku pociesza! i od rospaczy zachował.

8. Ofiaruję Ci,o Jezu! tonabożeństwouczczenia najświętszego 
Sakramentu za wszystkich teraz żeglujących, podróżnych i piel
grzymów, abyś ich w pobożności zachowa!, od błąkania, głodu, 
napaści i wszelkiego broniąc nieszczęścia, dał im szczęśliwie 
dojść celu podróży swojej.

9. Ofiaruję Ci to godzinne klęczenie, o naj dobro tli wszy Jezu! 
za wszystkich ciężko na utrzymanie swoje pracujących, abyś ich 
na siłach umacniał,przy zdrowiu zacho w.ał i-wszystkie im prace, 
znoje i trudy osłodzić raczył, iżby w przykrern swojem położe
niu nietylko na Ciebie nie narzekali, ale raczej wszystkie te tru 
dy i prace na cześć i chwałę najświętszego imienia Twego, i 
pożytek dusz swoich, najdroższą krwią odkupionych, ofiarowali.

10. Ofiaruję Ci,o Jezu! to godzinne klęczenie na uwielbienie
i wysławienie Twej naijszczodrobliwszej Opatrzności, której nie-



tylko samego siebie, ale i wszystkich innych polecając, błagam 
Cię najpokorniej o wszystkie laski i cnoty do zbawienia potrze
bne, a mianowicie o cnotę NN. abyś mnie i wszystkim w dobrem 
aż do śmierci dat statek i wytrwanie.

11. Ofiaruję Ci też za wszystkich bliźnich, krewnych i po
winowatych, znajomych i przyjaciół moich zwtaszca NN. (tu 
ich imiona wyraź); zmiłuj się nad nimi, o najłaskawszy Zbawi
cielu, daj im życie duszy i zdrowie ciata, obdarz ich pokojem i 
szczęśliwem powodzeniem, pobłogosław im w ich zamysłach, i 
nagrodź im hojnie wszelką ich dobrą dla mnie uczynność.

12. Ofiaruję Ci, o Jezu! najniewinniejszy Baranku, to go
dzinne klęczenie, za wszystkich mych nieprzyjaciół, nie karz 
ich, i owszem przebacz im, o Panie, jako ja im odpuszczam i 
przebaczam dla miłości Twojej; mnie zaś obdarz cierpliwością
i łagodnością, abym im złem za zte nie odpłacał, ale wstępując 
w ślady Twoje, wszystkie wyrządzone mi dolegliwości z serca 
onymże' odpuszczał.

13. Ofiaruję Ci, o najłaskawszy Jezu! to godzinne klęczenie 
za dusze wszystkich zmarłych w czyscu pokutujące, a mianowi
cie za dusze NN. (tu wyraź imiona zmarłych); proszę Cię, byś się 
nad niemi zlitował, łaskawe im oblicze Twoje ukazał, od reszty 
karania je uwolnił, i jaknajprędzej do wiecznej chwały i 
ochłody przyjąć je raczył.

14. Ofiaruję Ci to godzinne klęczenie, o najlitościwszy Jezu! 
na podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa i łaski tak mnie, 
jako i innym wyświadczone, jako to: za stworzenie, odkupienie 
najdroższą krwią Twoją, za powołanie do jedynie zbawiającej 
wiary świętej katolickiej (do zakonu, lub do tego stanu, w któ
rym zostaje), za utrzymanie mnie przy zdrowiu, za cierpliwe 
znoszenie złości moich, za pozwolenie mi czasu do pokuty 
świętej, także za dobrodziejstwo to NN. (tu wyraź np: że mi to 
dał, to uczyń it, od tego N. dotąd bronit i t. d.)

15. Ofiaruję też, o Zbawicielu mói! to nabożeństwo i klęcze
nie moje, za wszystkich przezemnie. zgorszonych i tych, którzy 
mnie kiedykolwiek zgorszyć mogli, abyś im Panie to łaskawie 
przebaczył, od wszelkich złych nałogów, a mianowicie od tego, 
którego się od nich nauczyłem, lub który odemnie powzięli,
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powściągnął. Dopomóż, o Panie, tak mnie, jakotei wszystkim 
ludziom, byśmy z miłości ku Tobie, kajdany wszelkich złych 
nałogów potargali, w miłości i bojaźni się Twojej utwierdzili, i 
dobrym przykładem naszym do życia świątobliwego i bogoboj
nego zachęcali.

16. Ofiarują Ci,Panie mój,za wszystkich w bliskiej okazyi do 
grzechu i utraty zbawienia wiecznego będących chrześcijan,abyś 
ich potężną prawicą Twoją od ich nieuchronnej zguby powścią
gnął, i nie dopuszczał ginąć na wieki duszom najdroższą krwią 
Twoją odkupionym; otwórz oczy ich duszy, aby widząc niebez
pieczeństwo, w jakiem się znajdują, pośpieszyli na łono dobroci
i miłośierdzia Twego i czasu swojego żywot wieczny pozyskali.

17. Ofiaruję Ci za wszystkich zatwardziałych grzeszników, 
którzy o pokucie nie myśląc, dni życia swego w zupełnej na 
wieczność niepamięci przepędzają, tudzież za tych, którzy Cię 
kiedykolwiek świętokradzko w kommunii świętej przyjęli lub 
przyjąć zamyślają; zerwij zasłonę z ich oczu, zmiękcz ich serca, 
aby nie naśladowali świętokradcy Judasza, ale się zawsze upa- 
miętali, i nie ginęli z nim na wieki.

18. Ofiaruję Ci,o najmiłosierniejszy Jezuito godzinne klęcze
nie na zadosyć uczynienie świętej sprawiedliwości Twojej, abym 
Ciebie, najlitościwszy Odkupicielu, a przyszły Sędzio nasz, na 
mnie i na innych słusznie zagniewanego, za wszystkie grzechy 
moje, a osobliwie za grzech NN. przebłagał.

19. Ofiaruję Ci,o Jezuito godzinne nabożeństwo za wszystkich 
wraz ze mną w tym świętym stanie, do którego nas powołałeś, 
Tobie służących; całe zgromadzenie nasze, (dom, familią), Two
jej, o Boże, polecam opiece i litości. Błogosław nam Panie, 
abyśmy tak zgodni, życzliwi i przychylni sobie byli nawzajem, 
jako Ty w tym najświętszym Sakramencie dla nas wszystkich 
zupełnie się oddałeś; wspieraj nas łaską swoją, abyśmy i za 
siebie samych i za wszystkich innych, nieuslając, godnie Cię 
wychwalali i wielbili teraz, a potem Cię w Niebie oglądali i 
z Tobą się cieszyli po wszystkie wieki.

20. Ofiaruję Ci nakoniec tq godzinne klęczenie, o najdroższy 
Zbawicielu moj! miłośniku dusz naszych, w najświętszym Sa
kramencie utajony, który nas tak niewymownie umiłowałeś,
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iźeś samego siebie na pokarm i posiłek dusz naszych zostawić 
raczył, btagając Cię w najgłębszej pokorze, użycz mnie i wszy
stkim chrześcijanom tej łaski, abyśmy tę Twoją ku nam miłość 
zawdzięczając, godnie i często Cię do serc naszych przyjmowali,
i nietylko bez tego najświętszego pokarmu dusz naszych, z tego 
świata nie schodzili, ale nadto, abyśmy Cię przyjąwszy ostatni 
raz przed śmiercią, zawołać mogli z Pawłem świętym: »Żyję 
ja , lecz już nie ja, ale żyje we mnie Chrystusa; a tak w Tobie 
żyli, w Tobie umierali i z Tobą się cieszyli na wieki.

Utajony w Najświętszym Sakramencie Boże, Stwórco i Zba
wicielu mój, w którego ręku i mocy: dusza, życie i wola moja 
zostają, za którego skinieniem wszystkie' chęci moje, pragnie
nia, zamysły i poruszenia skłaniać się mają, przed którego o- 
kiem, wszechmocnością i mądrością nigdzie schronić się nie 
mogę,pragnę Ciętakiem uczcić uczuciem,jakiem Cię niepokala
nie poczęta Matka Twoja Marya, jakiem Aniołowie święci i 
wybrani słudzy boscy w niebie czczą i wielbią; zapal tylko 
Twoją miłością serce moje, zapraw usta i język mój słodkością 
Twej dobroci, abym póki tu żyję, według przemożenia słabych 
sił moich, Ciebie wychwalał, iżbym po śmierci stał się godnym 
wraz z wszystkiemi świętemi czcić, wielbić i wychwalać Cię po 
wszystkie wieki. Amen.

Teraz mów: 5 Ojcze nasz z modlitwami do pięciu Ran Pana 
Jezusa w następujący sposób:

1. Upokarzamsię,omójPanieJezuChryste! chwaląc Cię w naj
świętszym Sakramencie utajonego i proszę Cię przez najświętszą 
Banę prawej ręki Twej, ażebyś miał miłosierdzie nademną i 
użyczył mi łaski Twej świętej nigdy Ciebie nie obrażać. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.
2. Wychwalam Cię w najświętszym Sakramencie, o mój Pa

nie Jezu Chryste! i proszę Cię przez najświętszą Banę lewej 
ręki Twojej, ażebyś miał miłosierdzie nademną i użyczył mi 
łaski Twej świętej nigdy Ciebie nie obrażać. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.
3. Wychwalam Cię w najświętszym Sakramencie, o mój Pa

nie Jezu Chryste! i proszę Cię przez najświętszą Ranę prawej
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nogi Twojej,, ażebyś miał miłosierdzie nademną i użyczył mi 
łaski Twej świętej nigdy Ciebie nie obrażać. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwata Ojcu.
4. Wychwalam Cię w Najświętszym Sakramencie, o mój Pa- 

nie.Jezu Chryste! i proszę Cię przez najświętszą Ranę lewej 
nogi Twojej, ażebyś miał miłosierdzie nademną i użyczył mi 
łaski Twej świętej nigdy Ciebie nie obrażać. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwata Ojcu.
5. Wychwalam Cię w Najświętszym Sakramencie, o mój 

Panie Jezu Chryste! i proszę Cię przez najświętszą Ranę boku 
Twego otwartego, ażebyś miał miłosierdzie nademną i użyczył 
mi łaski Twej świętej nigdy Ciebie nie obrażać. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

LITAMI A
O Najświętszym Sakramencie.

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się 
, nad nami.
Swifta Trójco jedyny Boże, zmi

łuj się nad nami.
Chlebie żywy z nieba zstępu- ^

•  ,  • •  ,  3Boże utajony i zbawicielu, «•
Pokarmie wybranych, 
Ustawiczna ofiaro, 52
Baranku bez zmazy,
Potrawo anielska,
Tajemnico wiary,
Lekarstwo niebieskie,
Pamiątko męki Jezusa,
Darze nad wszystkie dary, 
Dowodzie Boskiej ku nam » 

miłości, »
Zasado nieśmiertelności, o*

wszech mocnością 
w ciało przemienio-

Chlebie 
słowa 
ny,

Duchowna pociecho, 
Wiatyku w Panu umierają

cych,
Zakładzie przyszłej chwały, 
Bądź nam miłościw, 
Przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw, 
Wysłuchaj nas Panie!
Od niegodnego ciała i krwi 

Twojej przyjmowania,
Od pożądliwości ciata,
Od wyniosłości i pychy ży

cia,
Od wszelkich grzeszenia o- 

kazyi,
Przez pragnienie to, któ

rem żądałeś pożywać Ba
ranka wielkanocnego z u- 
czniami Twojemi,

Przez najgłębszą pokorę, 
z którą uczniom nogi u- 
mywateś,

Przez najgorętszą miłość,

ts
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z której powodu ten Boski ! Abyś nam skutków tego naj-
sakrament ustanowiłeś, 

Przez najdroższą krew Two
ją , którą nam w świętym 
ołtarzu zostawiłeś,

Przez pięć ran ciała Twego, 
które za nas podjąć raczy
łeś,

My grzeszni Ciebie Boga 
prosimy, Wysłuchaj nas 
Panie.

Abyś nam wiarę, uszanowa
nie i nabożeństwo do tego 
przedziwnego sakramentu 
pomnożyć i umocnić ra
czył,

Abyś nas do częstego przyj
mowania najświętszego sa
kramentu przy szczerej 
pokucie, achęcać raczył, 

Abyś nas od niedowiarstwa

świętszego Sakramentu u- *o 
911 dzielić raczył,
*JAbyś nas w godzinę śmierci
o | tym niebieskim pokarmem s  

zasilić i w podróż wiecz
ni nościnim opatrzyć raczył, 

Synu Boży, Ciebie prosiemy 
Wysłuchaj nas Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata.
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson. 

Kyrie elejson.i ślepoty serca zachować 
. raczył,

Ojczenasz, Zdrowaś Marya i t. d - 
V. Chleb z Nieba dałeś nam Panie,
B. Wszelką rozkosz w sobie mający.

Módlmy się.

Boże, któryś nam pod Sakramentem cudownym męki swojej 
pamiątkę zostawił, daj nam ciała i krwi Twojej Tajemnicę świę
tą tak uczcić, abyśmy odkupienia Twego skutku w nas dozna
wali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Najświętszego Sakramentu.

1. Bądź pozdrowiony w najświętszym Sakramencie Jezu! 
Błogosław niegodnemu słudze Twemu, aby przez Ciebie błogo
sławieństwo otrzymał ten, który z siebie przekleństwa jest go-, 
dzień, i przez Ciebie był zbawiony, który przez siebie na potę
pienie zasłużył.

2. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Tajemnico
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■wiary. Wierzę, najukochańszy Jezu! iż tu jesteś obecny ten 
sam, któryś z ducha świętego poczęty, z Maryi narodzony, na 
krzyżu umarł, zmartwychwstał i w niebo wstąpił. Tej wierze 
poddaję mój rozum i jako niewolnika ofiaruję Tobie; w tej wie
rze źyć i umierać pragnę.

3. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Zasado 
nadziei. Mam nadzieję w Tobie zbawienia mojego żywiole. O 
Boże mojego ufania, tym mnie Sakramentem umierać mające
go posil, abym nie byt zawstydzony na wieki.

4. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Dowodzie 
miłości. Kocham Cię najwyższe dobro tu na ziemi, lecz ażebym 
Cię kochać nigdy nie przestawał, mitość moją ogniem Twej mi
łości zapalaj.

5. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Chlebie a- 
nielski. Daj mi, abym tu anielskie życie prowadził, który pa
stwą grzechów często się karmię.

6. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Potrawo bo
jących się Pana. Zbawienną we mnie bojaźń wkorzeniaj, przez 
którąbym Cię szanował, jako Ojca, obawiał się, jako sędziego, i 
ażebym Cię nie gniewał ile Ojca, i nie naruszał ile Sędziego.

7. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Życie ubo
gich. Wzbogać mnie cnót zasługami i posil łaski darami.

8. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Słowo cia
łem się stało. ' fiu pocałować ziemię).

9. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie!Boże ukryty
i Zbawicielu. Objaśnij oczy duszy mojej, abym Cię utajonego 
widział i Zbawicielem doświadczył.

10. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Wielka zba
wienia mego opłato; nie dozwalaj, o Jezu, aby ten drogi okup, 
który Cię tak wiele miłości i bólów kosztował, miał być 
daremnym.

11. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Wiatyku 
w Panu umierających. Spraw, abym z Tobą żyt zawsze i bez 
przyjęcia Ciebie nie umarł, proszę Cię przez tę mitość najgoręt
szą zbawienia mojego, która Cię tu i na ziemi zatrzymuje.

12. Bądź pozdrowiony najświętszy Sakramencie! Zakładzie



pTzyszłej chwaty; dozwól proszę, abym tego zaktadn tak używał, 
iżbym chwały wiecznej nie utracił. Amen.

Potem, jako spełnienie kondycyi, dla dostąpienia odpustu 
zmów nabożnie po 7 razy: Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała 
Ojcu, a w końcu Wierzę w Boga i następującą modlitwę:

Y. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże! którego władzy poddane są 

wszystkie stworzenia; którego dobroć nieskończona; Ciebie u- 
praszam, abyś najwyższego Biskupa błogosławić, kościół Twój 
święty wywyższyć - i wstawić, jego nieprzyjaciół upokorzyć, 
niewiernych do niego nawrócić raczył; daj wszystkiemu ludowi 
chrześcijańskiemu jedność i zgodę; duszom w czyscu zostającym 
odpoczynek wieczny, mnie zaś w ostatni moment śmierć szczę
śliwą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Potem, jeżeli sięjeszcze godzina nie skończyła, możesz do
łączyć: Psalmy Pokutne.

Akt Dziękczynienia

Panu Bogu po skończonij godzinie uwielbienia 
Najświętszego Sakramentu.

Teraz,o Paniei Zbawicielu mój! kiedy już się kończy to go
dzinne klęczenie moje, żegnam Cię,o Jezu, w Najświętszym obe
cny Sakramencie! żegnam Cię, jak najlichszy sługa Twój, od
dając Ci ten ostatni pokłon. Dziękuję pokornie za ten czas i 
sposobność, którą mi do uwielbienia Ciebie, łaskawie udzieliłeś, 
za co bądź od wszystkich, o Boże! pochwalony stworzeń.

Nie racz, o Panie! pamiętać na oziębłość i niedbałość moją 
ku Tobie zawsze, ale osobliwie teraz; za co żałuję! ach! serde
cznie żałuję tyle, ile kochać Cię pragnę, o Jezu! ubolewam nad 
tem, żem niedość pilnie i szczerze Ciebie, Panie, w tym czasie 
chwalił i błagał; odpuść mi to, o dobry Jezu! już jutro i zawsze 
potem, czynić to będę pobożniej. Boże mi dopomóż, Boże bądź 
miłościw mnie grzesznemu, Boże zbaw nas wszystkich.
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Nie odrzucaj mnie i spraw moich, o Boże! w tym Sakramen
cie przytomny; nie karz mnie, jakom zasłużył, ale przyjmij, 
ile miłosierny jesteś, wszystkie westchnienia i prośby moje do 
Ciebie w tej godzinie uczynione; przyjmij o Boże, za mnie, i za 
tych wszystkich żyjących i zmarłych, za których na początku 
to godzinne klęczenie moje ofiarowałem.

O Boże dobry! który wszystko we mnie i ze mną uczynić 
możesz, wysłuchaj mnie, pokornie Cię proszę, i zmiłuj się nade
mną, ile ułomnym i niestatecznym. Broń mnie Panie, abym 
skończywszy tę godzinę, gdy odejdę ciałem od Twojej Boskiej 
w tym Sakramencie osoby, obym nigdy nie zapomniał o Tobie
i nie odstąpił Cię duszą i ciałem i sercem mojem.

Dopomóż mi, o Jezu kochany! niech zawsze na to pamiętam, 
niech tego szczerze pragnę i niech to wykonywam,co w tej godzi
nie z łaski Twojej pobożnie obrałem i przyrzekłem. W spieraj 
mnie, o Jezu! niech na to zasługuję życiem cnotliwem, o co dla 
siebie i dla innych w tej godzinie prosiłem.

Spraw to, o wszechmocny i litościwyJezu! abym kiedyś w ową 
straszną chwilę skonania mego, posilony na drogę do wieczno
ści najświętszem ciałem i krwią Twoją, tak szczęśliwie i świą
tobliwie kończył życie, jako teraż tę godzinę kończę. Wówczas
i zawsze wspieraj mnie, o Panie! abym w tej świętej wierze, 
w tej miłości i mocnej w Tobie ufności schodził z tego świata, 
w której teraz od Twego świętego odchodzę przybytku.

Daj to Panie mnie i wszystkim, daj nam, o Boże! teraz state
czne w świętych cnotach wytrwanie, a potem wieczne zbawienie.

O niech wszyscy wraz ze mną,Tobie Najwyższemu Panu, hołd 
wierności i poddaństwa składają. Niect Ciebie, o Jezu, Zbawi* 
cielu świata! w tym Sakramencie utaj ny wszyscy, jako 
dzieci Ojca, nad wszystko uznają i miłują; niech słuchają 
jako nauczyciela, niech Ci służą i wolę Twoją czynią jako Pa
na, a potem oglądają i wychwalają z świętymi Twoimi na wieki 
wieków. Amen.

Niech będzie pochwalony i nieustannie wysławiany Naj
świętszy Sakrament ciała i krwi prawdziwego Boga i człowieka* 
Zbawiciela i Odkupiciela naszego, teraz, zawsze i na wieki 
wieków. Amen.
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Polecenie się Panu Jezusowi.

1. Litościwy Jezu, w onej miłości, z którą Ty konajac na 
krzyżu, Ojcu Twemu w ręce polecałeś najświętszą duszę Twoją, 
oddaję i ja Tobie, Panie, grzeszną duszę moją i w ranach naj« 
słodszego serca Twego ją  zamykam, aby tam, w pośród różnych 
zasadzek niezwyciężoną, i do życia wiecznego od Ciebie prze
chowaną była.

2. Ty wiesz, o dobry Jezu! i sam dosyć to poznaję, jako nie
stateczny i ułomny jestem tak, iż ani przez jedną chwilę bez 
Twej osobliwej łaski, ni w dobrem wytrwać, ni jednej pokusie 
dać odpór, ni od najmniejszego grzechu wstrzymać się nie po
trafię.

3. Więc proszę Cię, o Jezu! przez cudowne i święte połącze
nie Twojej Boskiej osoby z ludzką naturą połącz Panie ściśle

• wolę moją z Twoją, abym nic przeciw najświętszemu prawu 
Twojemu nie pożądał. Umocnij mnie Panie i dopomóż, abym 
zawsze świętych pragnął rzeczy i cnót prawdziwych.

4. O Jezu dla mnie cierpiący, po całem zraniony ciele, i na 
krzyżu umierający, w jedności najświętszych członków Twoich, 
polecam Ci i oddaję wszystkie siły duszy i członki grzesznego 
ciała mojego. Ty, o Jezu! rządź i kieruj nimi, aby dziś i nigdy 
się nie poruszały, do niczego nie zmierzały, tylko do chwały i 
służby Twojej. Obym przez nie wszystko szczerze i doskonale 
dla Twojej czynił i cierpiał miłości.

Polecenie się Najświętszej Pannie Maryi.

O czci najgodniejsza Matko Boga i nieba Królowo! Najświęt
sza Maryo, Patronko moja osobliwsza, witam Cię i błogosławię 
uczuciem tej miłości, z którą ku Tobie zostaje Jezus Chrystus, 
Syn Twój ukochany; polecam się Twojej,o Maryo!macierzyńskiej 
opiece; dopomoż mi, proszę Cię, abym wszystko dziś czynił do
skonale, mówił skromnie, cierpiał pokornie, dla chwały Syna 
Twojego, dla mojego zbawienia, i bliźnich moich użytku. We 
wszystkich także smutkach, pokusach i niebezpieczeństwach, 
przybądź mi na pomoc i broń od zguby duszę moją. O łaska
wa, o dobroci pełna, o najmilsza Bogu Panno Marya!

Przez święte i niepokalane poczęcie i najczystsze dziewictwo



Twoje, utrzymuj mnie i wszystkich w serdecznej i wewnętrznej 
czystości, broń od zmazy duszę i ciato moje. O najukochańsza 
Matko Boga i zawsze Panno, Twemu kochanemu Synowi oddaj 
ąas; o Opiekunko grzesznych, Twemu Synowi polecaj nas, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.

l i lT A W IA
O  M i ł o s i e r d z i u  B o s U i e m .
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Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Boże miłosierny, usłysz nas! 
Boże miłosierny, wysłuchaj nas, 
Boże miłosierny! w Trójcy świę

tej jedyny, przez nieskończo
ne milosierdzieTwoje, zmiłuj 
się nad nami!
Któryś nas z nikczemno- 
ści wiecznej wyprowa- ^  
dził,

o Który dla nas niebo i zie- 3 
mię słońcem i gwiazdami e- 
oświecasz, 

a Który dla nas żywność i 
wygodę z ziemi przedzi- p 
wnie wyprowadzasz, <—• 

Któryś dla odkupu świata 
zgubionego Syna swego

S  zesłał,
Któryś nas chrztem świę- 
tym sobie poświęcił i za 

1? dzieci przyjął,
o Któryś nas z milionów a 

niewiernych wyłączył i
* do wiary świętej obrał, p 
**• Który do naznaczonego o- 
Q życia stanu dziwnemi 

sposobami powołujesz, 
Który od grzechu i potę- B 

p pienia łalką swoją od- » 
wodzisz, -

Który upamiętania grze- I 
sznika czekasz, &

Który upadłym czas do I

pokuty miłosiernie da-
Jesz> . v .Który mizernego człowie- N

68 ka w ciemnościach o-
świecasz, g

°  Który marnotrawnych,
garnących się do Ciebie, -.

"* z ojcowską dobrocią
przyjmujesz,

® Który kochających Ciebie
do wiecznej chwały przy- c
puszczasz,

W którego rękach są 
g  wszystkie szczęścia i 

przypadki nasze, *
Jedyna pociecho w utra- 

pieniach, 
rt, Jedyna obrono w prze-,® 

śladowaniach,
o Jedyne rozweselenie stra

pionego serca, B 
o> Jedyna pomocy w smut

kach i wątpliwościach, 
Jedyna nadziejo we wszy- _ 

stkich nieszczęściach, 
a Jedyne najwyższe dobro 

moje niestworzone i wie- s  
czne,

Jedyna miłości i celu na- » 
B szego serca,

Którego dobroci żadne B 
stworzenie wychwalić 
nie może, tu

Którego miłosierdzia peł
na jest wszystka ziemia,



431

w Którego chwały Niebo o- 
g- garnąć nie może, 
g  W  mizernem życiu na- 
p; szem,
% Wokropnągodzinęśmier- 

ci,
d Na strasznym sądzie Two-
— im,
Niech się podoba najświęt

szej dobroci i miłosierdziu 
Twemu przyjąć i wysłu
chać pokorne prośby na
sze, Prosimy Cię Panie.

Od ślepoty duszy i serca, 
Wybaw nas Panie.

Od zatwardziałości w grze
chach,

Od grzechu śmiertelnego,
Od nagłej i niespodziewanej 

śmierci,

Od potępienia wiecznego,
Przez krew i mękę Syna 

Twojego, . *o
Przez pokorę i niewinność » 

Najświętszej Matki Jego, o 
Przez przyczynę dziewięciu 

cborów Aniołów, ®.
Przez zasługi wszystkich 

świętych Twoich,
Boże miłosierny, bądź nam 

miłościw, Przepuść' nam 
Panie!

Boże miłosierny, bądź nam 
miłościw, Wysłuchaj nas 
Panie.

Boże miłosierny, bądź nam 
miłościw, Zmiłuj się nad na-

Módlmy śię.

Boże, którego wnętrzności miłosierdzia są wszystkim otwar
te, który nie chcesz zguby żadnego, ale pragniesz aby wszyscy 
zbawieni byli,który dlatego za wszystkich um arłeś,i najświętszy 
Sakrament postanowiłeś; Ciebie prosimy zbaw nas wszystkich, 
którzy Tobie ufamy, i nie odrzucaj zgromadzenia Twojego, 
któregoś Ty jest Panem na wieki. Amen.

Siedm Modlitw,

któremi człowiek poleca duszę swoją obronie Boskiij.

1. Wszechmogący, wieczny Boże! ja ubogie, nędzne stwo
rzenie Twoje, polecam teraz i na wieki moją ubogą, grzeszną 
duszę opiece Przenajświętszej Trójcy, i oddaję się w moc Twego 
nieprzebranego miłosierdzia i dobroci Twojej Boskiej. Amen.

2. O Boże Adonai! ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje, 
polecam teraz i na wieki ubogą, grzeszną duszę mocy i opiece 
Twego wiecznego błogosławieństwa, i zasługom Twego najświęt
szego człowieczeństwa. Amen.
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3. O Boże Emannel! ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje, 
polecam teraz i na wieki-moją ubogą i nędzną duszę zasługom 
Twego najświętszego życia, mocy i skutkom gorzkiej męki i 
śmierci Twej. Amen.

4. O święty, nieśmiertelny Boże! ja ubogie i nędzne stwo
rzenie Twoje, polecam teraz i na wieki moją ubogą, grzeszną 
duszę Twojemu najbłogosławieńszemu sercu, i w głębokości Prze
najświętszych pięciu ran Twoich.

5. O.potężny, przedwieczny Boże! ja ubogie i nędzne stwo
rzenie Twoje, polecam teraz i na wieki moją ubogą, grzeszną 
duszę obronie przenajświętszego krzyża Twego, który w dzień 
wielko-piątkowy Twojem Przenajświętszem Bóstwem i człowie
czeństwem został poświęcony, Twoją przenajświętszą krwią 
skropiony. Amen.

G. O straszliwy Boże Sabaoth! ja  ubogie, nędzne stworzenie 
Twoje, polecam teraz i na wieki moją ubogą, grzeszną duszę, 
mocy i łaskom najświętszych Sakramentów i konsekracyi ka
płańskiej, która’'się każdodziennie po całem chrześcijaństwie 
odprawia. Amen.

7. O niezmierny, wielki Boże! ją ubogie i nędzne stworzenie 
Twoje, polecam teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę, 
przyczynie i zasługom Twojej najświętszej Maryi Panny i wszy
stkich świętych; także łasce odpustów, których kościół święty 
udziela. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga.

MODLITWA
W dzień j^więtycli Trzech liróli.

Niepojęta jest dobroć Twoja, o Panie! którą ludzi pociągasz 
do Ciebie, którą ich do uznania Ciebie i służby Twojej prowa
dzisz, a tem samem i do zbawienia. Przy narodzeniu Syna 
Twojego, naszego Zbawiciela, szczególnie jaśnieje ta dobroć 
Twoja. Pasterzom czuwającym na polu oznajmiłeś przez Anio
ła narodzenie Zbawiciela, a ci przybywszy do stajenki, gdy zna
leźli dziecię leżące w żłobku, upadli na kolana i cześć mu od
dali. Mędrców zaś ze wschohu powołałeś przez osobliwszą
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gwiazdę i przybyli i szukali dziecięcia w Jerozolimie, a znaleźli 
jewBetleem . Upadli przed niem i ofiarowali mu zioto, kadzi
dło i mirrhę. A nas, o Boże! przywiodłeś do uznania Cię przez 
światło rgligii. O gdybyśmy tylko żawsze wiernymi pozostali 
temu światłu i Tobie służyli! Ci trzej królowie wschodni, cho
ciaż jako poganie, nie znali Twego objawienia, Twego- świętego 
prawa, które dałeś ludowi swojemu, przecież zostali przywie
dzieni do uznania Zbawiciela. Przez to dateś poznać, o Panie! 
że Jezus miał być Zbawicielem i Odkupicielem wszystkich ludzi; 
że przez Niego miałeś powołać wszystkie narody bez różnicy 
do wiary świętej i zbawienia; że Jezus miat być zbawieniem 
świata dla wszystkich, którzy by w niego wierzyli i podług Jego 
nauki żyli. Dzięki Ci składamy i wielbimy Cię,, o Boże! za 
Twoją dobroć, żeś i nas oświecił i powotał. Sprawże to łaską 
swoją, ażebyśmy zawsze wiernymi byli powołaniu naszemu, po- 
dtug wiary Syna Twojego, naszego Zbawiciela, żyli; a gdy tu 
życie ukończym,mogli Cię w niebie oglądać i cieszyć się z Tobą. 
Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa Kościelna.
Boże! któryś dnia dzisiejszego za przewodnictwem gwiazdy, 

poganom Syna Twojego objawił, spraw litościwie, abyśmy, któ
rzyśmy Cię poznali przez wiarę, niepojętą chwalę Twoją oglą
dać zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Am.

MODLITWY
Na ostatnie trzy dni zapustne.

Psalm. Chwalcie Pana wszystkie narody: chwalcie Go wszy
scy ludzie. Albowiem umocniło się nad nami miłosierdzie Je
go, a prawda Pańska trwa na wieki.

Chwała Ojcu, Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.
Wszechmogący i wieczny Boże Ojcze! ofiaruję Tobie wszel

kie zabawy, myśli i zamysły przenajświętszego serca Syna 
Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, któremi się on Tobie 
w dziękczynieniu, w chwaty oddaniu za ludzkie grzechy, w u- 
ważaniu sprawowania ludzkiego zbawienia, w miłości i żądzach
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świętych, rozmaicie dla pożytku dusz ludzkich, żyjąc tu na 
ziemi podobał. Proszę Cię, abyś one przyjąć raczył, na popra
wę złych, za wszelkie nieprzystojne żądze, zle myśli i wole, 
któremi teraz jakieżkolwlek serca ludzkie są uwikłane. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.
Wszechmogący Boże Ojcze! ofiaruję Tobie wszelkie zabawy, 

najniewinniejszych ust, jedynego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego, któremi On na tym świecie żyjąc, Tobie się u- 
podobać dla ludzkiego zbawienia usiłował, w kazaniach i mo
dlitwie ustawicznej, w postach, w wstrzemięźliwości i mierności 
w pokarmach i słowach. Proszę Cię, abyś oną przyjąć raczył, 
na poprawę złych, za wszelkie grzechy od Twych Chrześcijan, 
obżarstwem, pijaństwem, złemi, nieprzystojnemi i próżnemi 
słoWy popełnione. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryai t, d.
Wszechmogący Boże Ojcze! ofiaruję Tobie wszelkie zabawy

i prace najświętszego ciała i wszystkich zmysłów jedynego Syna 
Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, i wszystko przenajdo- 
skonalsze życie i gorzkość męki i śmierci Jego, które podjął i 
znosił za odkupienie narodu ludzkiego. Proszę Cię, abyś one 
przyjąć raczył, na poprawę złych, za wszystkie grzechy, które
mi Cię pod ten czas jakimkolwiek sposobem, uczynkami i zmy
słami swemi obraża świat niebaczny.

Chwała Ojcu i t. d.

Modlitwy w dzień Popielcowy,

Przed poświęceniem popiołu.

Wysłuchaj nas Panie! bo litościwa jest dobroć Twoja; spoj
rzyj więc na nas według wielkiego miłosierdzia Twojego. Wy
baw mnie,o Boże, bo dręcząca dolegliwość ogarnęła duszę moją.

Chwała Ojcu i t. d.
Boże! którego miękczy nasze upokorzenie, a do litości pobu

dza zadosyć uczynienie, racz wysłuchać łaskawie nasze prośby, 
spuść łaskę miłosierdzia Twojego na głowę dzieci Twoich posy
pane popiołem, aby ich serca wskroś przejęte skruchą, mogły 
to wszystko pozyskać, o co Cię należycie błagają, a tego trwale
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i niezmiennie dochować, czego im litościwie użyczysz. Przez 
'Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże! który darowałeś i przebaczy
łeś grzechy Niniwitom, gdy je opłakiwali, przyodziani włosien- 
nicą pokuty i posypani popiołem; przebacz i nam litościwie, 
którzy idąc ich śladem, w tymże duchu pokuty chcemy schylić 
głowy nasze, aby posypane zostały popiołem. Przez Jezusa 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

ANTYFONA, 
którą chór śpiewa podczas posypywania popiołem.

Poprawmy to, w czem z niewiadomości grzeszyliśmy, abyśmy 
nagle i niespodzianie napadnieni od śmierci, nie byli zmuszeni 
szukać czasu do pokuty, kiedy go już nie będzie. Zwróć na nas 
oczy Panie! a zmiłuj się nad nami, bośmy przeciw Tobie zgrze
szyli.

Wspomóż nas Boże! Zbawicielu nasz, a dla czci imienia 
Twojego, wybaw nas Panie! bądź miłościw grzechom naszym 
dla imienia Twego. Psalm 7, 8, 9.

MODLITWA,
którą kapłan po skończonem posypywaniu głów popiołem 

śpiewa lub mówi:

Prosiemy Cię, o Panie! broń nas od wszelkich niebezpie
czeństw ciała i duszy; a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny', 
świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, użycz 
nam błogosławieństwa i pokoju, aby kościół Twój przemógłszy 
wszelkie przeciwności i błędy mógł Ci służyć w bezpiecznej 
wolności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa i Rozmyślanie*

Wszechmogący wieczny Boże! z pokorą wznosząc ku Tobie 
oczy, zaczynamy dziś post czterdziestodniowy ku uczczeniu i 
naśladowaniu owych postów, których przykład zostawił nam 
Jezus Chrystus nasz Pan i Zbawiciel. Udziel mi łaskę, o miło
sierny Panie! abym nakazany od kościoła post teraźniejszy wdu-

56
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chu Jezus'a pojął i należycie podług zamiaru tegoż kościoła do
pełnił. Twój Syn Boski nauczał nas mówiąc: »Nie to, co do 
ust wchodzi, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust jego
i ze złego serca pochodzi.« Wstrzymujemy się podług przepisów 
Twego świętego kościoła od pewnych potraw, ograniczamy zwy
kłą ilość pokarmów naszych, nie dla tego żebyśmy się mieli o- 
ba wiać, iż przez użycie potraw tych staniemy się nieczystemi, 
nie dla tego jakobyśmy wierzyli, iż przez nasz post Tobie,o Boże! 
przysługę jaką wyświadczamy, lecz, że tym zewnętrznym środ
kiem możemy zastąpić niedostatek cnoty wewnętrznej. Inny
i świętszy w tej mierze zamiar ma kościół Twój duchem Two
im powodowany.

Powinniśmy ujmować ciału zbyteczne tylko pożywienie, nie 
zaś potrzebne. Powinniśmy z własnego doświadczenia uczyć 
się, jak mało ludzka natura potrzebuje, a jak nienasyconą 
w swoich pragnieniach jest pożądliwość. Wstrzymując się od 
rzeczy godzi wych, powinniśmy nabyć łatwość odmawiania so
bie stale i wiernie takich rzeczy, które są zakazane i grzeszne. 
Przez umorzenie ciała, którego chuci zawsze przeciwko szla
chetniejszej naturze naszej powstają i walczą, powinien się duch 
wzmacniać i na skrzydłach pobożności, modlitwy i rozmyślań 
tem swobodniej się wznosić, im mniej go ciężar ciała ku ziemi 
pochyla.

O Boże! posłuszeństwo jest Ci przyjemniejszem niż ofiara. 
Bo Ty nie patrzysz na okazałość lub drobność dzieł, które u- 
skuteczniamy, lecz na przywiązanie i synowską miłość, która 
nas w uskutecznieniu dzieł naszych ożywia i działania powodu
je. Wyryj głęboko na sercu mojem Twoje przepisy postu, mów 
Panie! sługa Twój słucha.

"Nawróćcie się, słowa są Twoje, nawróćcie się do mnie z ca
łego serca waszego w postach, płaczu i smutkach; rozdzierajcie 
serca nasze, a nie wasze suknie! Niech bezbożny opuści swoją 
drogę, a niesprawiedliwy swoje zamiary, i niech powróci znowu 
do Pana, a ten się nad nim zmiłuje; niech powróci znowu do 
Boga naszego, gdyż On jest bardzo skłonny do przebaczenia. 
Rozłam twój chleb łaknącemu, potrzebujących i błądzących 
wprowadź do domu twrego, a gdy widzisz nagiego, okryj go.«
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»Ten jest post, który ja obieram« mówi Pan.
Tak jest,teraz są dni zbawienia, pokuty, modlitwy i chrześci

jańskiej dobroczynności. Temu świętemu celowi poświęcę czas 
niniejszego postu. Taka jest chęć moja, lecz Ty, o Boże! utrzy
muj ją  i do spełnienia pomagaj, pragnę się oswobodzić od roz- 
targnień, którym się dotąd aż za nadto oddawałem; pragnę 
wnijść wewnątrz mnie samego, rozstrząsnąć sumienie moje, a- 
bym grzechy i przewinienia moje poznał, za nie żałował i przy 
Twojej łasce się poprawił Pragnę zmysły moje poskromić, a 
przez czuwanie i surowość* umocnić we mnie panowanie ducha. 
Zbytek ujęty ciału powinien mi służyć do dobroczynności dla 
potrzebujących bliźnich. Czystą i nieskażoną pobożnością 
jest u Ciebie, niebieski Ojcze! strzedz się złego, a czynić dobrze, 
nawiedzać strapione wdowy, sieroty, i zachować się nieskażo
nym od świata.

O Zbawicielu mój! ten post święty jest szczególnie przezna
czony na rozważanie Twojej świętej męki i śmierci. O nie
winny Baranku Boży! który znosisz grzechy całego świata, jak 
mam Cię w tych dniach świętych godnie uczcić? Jak mam Ci 
dziękować za Twoją wieczną, wszystko ożywiającą miłość? Jak 
dostatecznie poznać nieskończoną cenę męki Twojej i śmierci? 
Jak Cię wiernie naśladować w Twojej wytrwałej cierpliwości, 
w Twojem posłuszeństwie, w Twojej rezygnacyi, w Twojej naj
przychylniejszej miłości nawet ku nieprzyjaciołom i krzyżo- 
wnikom? O Ty Boska łagodności W postaci ludzkiej, napełnij 
mnie całego Twoim duchem, abym sobie dzieje Twojej świętej 
męki i śmierci dobrze przedstawił; oświeć mnie, pojednawco 
Boski! abym owoce Twojej męki i śmierci, wartość przelanej 
krwi Twojej, pełność miłości Twojej dobrze poznał i nawzajem 
Ciebie kochał,ofiarując się Tobie, jak Ty się za mnie grzesznika 
zatraconego ofiarowałeś, abym otrzymał przebaczenie, łaskfe i 
wieczne życie...

Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz także, że ja Cię kocham, 
lecz Ty znasz także moją słabość. O Panie! wspomożycielu sła
bych, okaż moc Twoją i we mnie, żebym o tych świętych dniach 
nigdy nie zapomniał, a ich zbawienne skutki, aby we mnie wi- 
docznemi były. Dozwól mi bydź uczestnikiem Twojej świętej
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męki i śmierci. Dozwól mi odumrzeć grzechowi, jak Ty dla 
zgładzenia grzechów umarłeś, abym się stał uczestnikiem Two
jego wspaniałego zmartwychwstania i Twojej szczęśliwości 
w krainie światłości. Amen.

N A B O Ż E Ń ST W O  PO ST N E

Rozpamiętywanie Męki Fańskiej, czyli Pa*»ya.

POBUDKA
do Rozmyślania Meki Pańskiej.

Gorzkie żale, przybywajcie! 
Serca nasze przenikajcie! 
Rozpłyńcie się me źrenice! 
Toczcie smutnych lez krynice! 
Słońce, gwiazdy omdlewają 
Żałobą się pokrywają.
Płacią rzewnie Aniołowie!
A któż żałość ich wypowie? 
Opoki się twarde krają!
Z grobów umarli powstają.

Cóż się pytam? co się dzieje? 
Gdy wsze"stworzenie truchleje. 
Na ból męki Chrystusowej,
Żal przejmuje bez wymowy! 
Uderz Jezu bez odwłoki,
W twarde serc naszych opoki, 
Jezu mój! w'e krwi rau Twoich, 
Obmyj duszę z grzechów moich, 
Upał serca mego chłodzę,
Gdy w przepaść męki Twej 

[wchodzę.

CZĘŚĆ PIERWSZA.

Intencya.

Za pomocą łaski Bożśj pobudziwszy się do żalu serdecznego 
za grzechy nasze, rozmyślanie niniejsze gorzkiej męki Pana 
Jezusa, Syna Bożego, nabożnem uczuciem ofiarować będziemy 
Ojcu Niebieskiemu, na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, 
pokornie dziękując za tak wielką, a nigdy niepojętą miłość ku 
narodowi ludzkiemu, że nam niegodnym zesłać raczył Syna 
swojego jednorodzonego, aby był w przyjętej od siebie ludzkiej 
naturze, na zadośćuczynienie Boskiej sprawiedliwości, tak o- 
krutną mękę wycierpiał i .śmierć podjął krzyżową. Tudzież 
na większe uszanowanie Przenajświętszej Maryi Panny, tegoż 
Syna Bożego Matki bolesnej. Także na uczczenie świętych Pań-
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skich. A najprzód w następującej pierwszej części będziemy 
rozważać: co Pan Jezus ucierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do 
niesłusznego u sądu oskarżenia; które to zniewagi i zelżywości 
temuż Panu, za nas bolejącemu, ofiarować będziemy: za kościół 
święty katolicki i podwyższenie jego, za najwyższego Pasterza 
z całem duchowieństwem, na uproszenie nawrócenia nieprzyja
ciołom krzyża Chrystusowego i upamiętania wszystkim niewier
nym.

H Y M N .

Żal duszę ściska, serce boleść czuje,
Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje:
Klęcząc w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje,

Me serce mdleje.
Pana świętości uczeń zły całuje!
Żołnierz okrutny powrozmy krępuje!
Wtem Jezus łzami, gdy się w miłość stapia,

Jagody skrapia.
Nielitościwie z tej i z owej strony 
Bije, popycha, żyd nieposkromiony;
Za włosy targa, znosi w cierpliwości,

Król z wysokości.
Zsiniałe przedtem, krwią usta zaęhodzą,
Gdy zbrojną ręką żołnierze w nie godzą,
W net się zmieniło w płaczliwe wzdychanie,

Serca kochanie.
Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię mój Jezu sprośnie obrażało;
Żal mi! ach żal mi! ciężkich moich złości,

Dla Twej miłości.

Lament duszy nad. cierpiącym Jezusem*

Jezu! na zabicie okrutne,
Cichy Baranku od żydów szukany,

Jezu mój kochany!
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Jezu! za trzydzieści srebrników,
Od niewdzięcznego Judasza sprzedany,

Jezu mój kochany!
Jezu! w ciężkim smutku i żałości,
Tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany,

Jezu mój kochany!
Jezu! na modlitwie w Ogrójcu,
W mdłości krwawym potem zlany,

Jezu mój kochany!
Jezu! całowaniem zdradliwem,
Od bezbożnego ucznia wydany,

Jezu mój kochany!
Jezu! powrozami grubemi,
Od swawolnego żołnierstwa związany,

Jezu mój kochany!
Jezu! od pospólstwa zelżywie,
U sądu Ananaszowego naigrawany,

Jezu mój kochany!
Jezu! przez ulice sromotnie,
Do Kaifasza, za włosy targany,

Jezu mój kochany!
Jezu! odMalchusa srogiego,
Zbrojną rękawicą policzkowany,

Jezu mój kochany!
Jezu! od fałszywych dwóch świadków,
Za zwodziciela niesłusznie udany,

Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony! bądź pochwalony!
Dla nas zelżony i pohańbiony!
Bądź uwielbiony! bądź wystawiony!

Boże nieskończony!

Smutna rozmowa duszy z żałosną Matką nad Synem • 

swoim ubolewajaca. 
Ach! ja  Matka tak żałośna, j Czemuś Matko ukochan a, 
Boleść mnie ściska nieznośna, Ciężko na sercu stroskana, 
Miecz me serce przenika'. Czemu wszystka truchlejesz ?
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Comniepytasz?wszystkam wmdlo- 
Mówió nie mogę z żałości, [ści, 
Żal mi serce zalewa!

Powiedz mi, o Panno moja! 
Czemu blednieje twarz twoja? 
Czemu gorzkie łzy lejesz?

Widzę me serca kochanie, 
Jezusa w Ogrójcu zlanie, 
Potu krwawym potokiem.

O Matko! źródło miłości, 
Niech czuję gwałt Twej żało- 
Dozwół mi z sobą płakać. [ści,

CZĘSC DRUGA.

W  drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy uwa
żać, co ucierpiał Pan Jezus od niesłusznego u sądu oskarżenia, 
aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewa
gi i zelżywości, temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarować będziemy 
za całe chrześcijaństwo: na uproszenie pokoju i zgody między 
panami chrześcijańskiemi, wzajemnego znoszenia się w miłości 
chrześfcijańskiej, prawdziwej jedności i słodkiego pokoju, także 
dla uproszenia sobie odpuszczenia grzechów i karania za nie, 
mianowicie powietrza, głodu, ognia i wojny.

H Y M N .

Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje!
Jako dla Ciebie sobie nie folguje,
Przecież go bardziej niż żydowska dręczy,

Złość twoja męczy.
Stoi przed sędzią Pan świata wszystkiego.
Cichy Baranek z wzgardzenia wielkiego,
Przez białą szatę, którą jest odziany,

Głupim nazwany.
Za moje złości grzbiet srodze biczują,
Pójdźmyż grzesznicy, oto nam gotują 
Ze krwi Jezusa, dla serca ochłody,

Zdrój żywej wody.
Pycha światowa niechaj co chce wróży,
Co na swe skronie wije wieniec z róży,
W szkarłatna pośmiech, cierniem król zraniony,

Jest ozdobiony.
Oby się serce we łzy rozpływało!
Że Cię mój Jezu sprośnie obrażało!
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Żal mi! ach żal mi! ciężkich moich złości,
Dla Twej miłości.

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem.

Jezu! od żydostwa niewinnie,
Jako łotr godzien śmierci obwołany,

Jezu mój kochany!
Jezu! od zajadłych morderców,
Po Boskiej twarzy tak sprośnie zeplwany,

Jezu mój kochany!
Jezu! pod przysięgą od Piotra,
Po trzykroć z bojnźni zaprzany,

Jezu mój kochany!
Jezu! od okrutnych oprawców,
Na sąd Piłata jak zbrodzień szarpany,

Jezu mój kochany!
Jezu! od Heroda i dworzan,
Królu chwały zelżywie wyśmiany,

Jezu mój kochany!
Jezu! w białą szatę szyderską,
Na większy pośmiech i hańbę ubrany,

Jezu mój kochany!
Jezu! u kamiennego słupa,
Niemiłosiernie biczmi usmagany,

Jezu mój kochany!
Jezu! w cierniową koronę,
Na wzgardę i boleść ukoronówany,

Jezu mój kochany!
Jezu! z naigrawania od żydów,
Na pośmiewisko purpurą odziany,

Jezu mój kochany!
Jezu! w głowę trzciną ubity,
Królem boleści, klęcząc naigrawany,

Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony! bądź pochwalony!
Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony!
Bądź pozdrowiony! bądź wysławiony!

Boże nieskończony!
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Rozmowa duszy z Matką bolesną.

Ach! widzę Syna mojego, 
Przy slupie obnażonego, 

, Rózgami sieczonego!
Święta Panno dopuść na mię, 
Nicch ran Syna Twego znamię 
Mam na sercu wyryte!

Widzę, ach jak mizernie 
Ostre''głowę rani ciernie, 
Dusza moja ustaje!

O Marya! Syna Twego,
Ostrem cierniem zranionego, 
Podzielże ze mną mękę!

Obym ja  matka strapiona, 
Mogła na swoje ramiona, 
Złożyć krzyż Twój, Synu mój! 

Proszę, o Panno jedyna!
Niechaj zawsze Twego Syna 
W mojem sercu krzyż noszę.

CZĘSG TRZECIA.

Nakoniec w tej ostatniej części będziemy uważać, co Pan Je
zus ucierpiał od ukoronowania swego, aż do ciężkiego na krzy
żu skonania. Te plagi Jego, bluźnierstwa, zelżywości i znie
wagi, Bogu Ojcu niebieskiemu ofiarować będziemy: za fun
datorów i dobrodziejów, za wszystkich społem braci i sio
stry konfraternii naszej,tak żywych, jako i umarłych; tudzież 
za grzeszników zatwardziałych, tych osobliwie, którzy w złym 
nieczystości nałogu albo pijaństwie zostają, aby ich serca do po
kuty i prawdziwej życia poprawy wzbudził męką swoją Zbawi
ciel nasz; naostatek za wszystkie dusze w czyscu zostające, aby 
im najlitościwszy Jezus krwią swoją przenajdroższą ogień zaga
sić, a nam wszystkim w godzinę śmierci żal skruchy serdecznej 
za grzechy i szczęśliwe w łasce Boskiej dokończenie, u Ojca 
swego najłaskawszego, wyjednać raczył.

H t  M N.
Duszo oziębła! czemuż nie gorejesz?
Serce me! czemuż całe nie topniejesz?
Toczy Twój Jezus, z serdecznej miłości,

Krew w obfitości.
Ogień miłości, gdy Go tak rozpala,
Okrutne drzewo na ramiona zwala,
Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka,

Na grzechy stęka.
57
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Złośliwym katom posłusznym się staje,
Na krzyż sromotny ochotnie podaje 
Ręce i nogi, ludzkiego plemienia,

Sprawca zbawienia.
O słodkie drzewo! spuśćże nam to Ciało,
Aby naTobie dłużej nie wisiało;
My Go uczciwie w grobie ułożymy,

Płacz uczynimy.
Oby się serce we łzy rozpływało!
Że Cię mój Jezu! sprośnie obrażało,
Żal mi! ach żal mi! ciężkich moich złości,

Dla Twej miłości: 
Niech Ci mój Jezu! cześć będzie w wieczności, 
Za Twe obelgi, męki, zelżywości,
Któreś ochotnie, Syn Roga jedyny,

Cierpiał bez winny.

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem.

Jezu! od pospólstwa niezbożnie,
Jako złoczyńca z łotry porównany;

Jezu mój kochany! 
Jezu! od Piłata niesłusznie,
Na szubieniczną śmierć dekretowany;

Jezu mój kochany! 
Jezu! srogim krzyża ciężarem,
Na kalwaryjską górę zmordowany; '

Jezu mój koch any! 
Jezu! do sromotnego drzewa,
Przytępionemi gwoździami przykowany;

Jezu mój kochany! 
Jezu! jawnie w pośród dwóch łotrów,
Zelży wie od żydów ukrzyżowany;

Jezu mój kochany! 
Jezu! od stojących około,
I przechodzących z hańbą urągany;

Jezu mój kochany!



Jezu! bluźnierstwami od złego 
Współ wiszącego łotra nagabany,

Jezu mój kochany! 
Jezu! gorzką żółcią i octem,
Wołając: pragnę, w mdłości napawany;

Jezu mój kochany! 
Jezu! w ręce Ojca swojego 
Ducha oddawszy zamordowany;

Jezu mój kochany! 
Jezu! od Józefa i Nikodema,
Uczciwie w grobie pochowany;

Jezu mój kochany! 
Bądź pozdrowiony! bądź pochwalony,
Dla nas zmęczony! i krwią zbroczony!
Bądź uwielbiony! bądź wysławiony!

Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną.
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Ach mnie Matce boleściwij, 
Pod krzyżem stojąc smutliwij, 
Serce żatość przejmuje!

O Matko! niechaj prawdziwie, 
Patrząc na krzyż żałośliwie, 
Płaczę z Tobą rzewliwie!

Jużci, już moje kochanie 
Gotuje się na skonanie, 
Toć i ja  z nim umieram!

PragnęMatko pod krzyż z Tobą, 
Dzielić się z Twoją żałobą,
W śmierci Syna Twojego. 

Zamknął słodka Jezus mowę! 
W  tim ‘ku ziemi skłania głowę, 
Już żegna Matkę swoję.

Marya! niech z Tobą noszę, 
Śmierć, krzyż,rany Jego,proszę, 
Niech serdecznie rozważam.

Potim śpiewa się trzy razy:
Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

P I E Ś Ń .
(Śpiewana w czasie processyi). 

Wisi na krzyżu, Pan Stwórca nieba, 
Płakać za grzechy człowiecze trzeba,

Ach! ach! na krzyżu umiera, 
Jezus oczy swe zawiera!
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Najświętsze członki i wszystko ciało,
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało:

Ach! ach! dla ciebie człowiecze,
Z boku krew Jezusa ciecze!

Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione;

Ach! achl dla mojej swawoli,
Jezus umiera i boli.

Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka bolesna truchleje;

Ach! ach! sprosne złości moje,
Sprawiły te niepokoje.

Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego sposób mi podaj;

Ach! ach! tu kres złości moich,
Przy nogach przebitych Twoich.

Tu z Magdaleną będę pokutować,
I za me grzechy serdecznie żałować;

Ach! ach! serdecznie żałuję.
Bo Cię Boże mój miłuję!

Bozbrat, obłudny świecie, wypowiadam,
Grzechów się moich szczerze wyspowiadam;

Ach! ach! zmiłuj się nademną,
Uczyń miłosierdzie ze mną!

P I E Ś Ń
(Spieimna przy całowaniu krzyża świetegoj.

Jezu Chryste! Panie miły! ;Matka pod Nim frasobliwa, 
Baranku bardzo cierpliwy; jStoi prawie ledwie żywa. 
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje i Zasłona się popadała,
Za niesprawiedliwość moję. rr:— ja ------

Płacz Go człowiecze mizerny,
Patrząc, jak jest miłosierny;
Jezus na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zawiera.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu z ramienia głowa;

Ziemia się rwie, ryczy skała; 
Setnik wota! Syn to Boży! 
Tłuszcza wierząc, sobą trwoży, 

Nakoniec Mu bok przebito,. 
Krew płynie z wodą obtito:
My się dziś zalejmy łzami,
Jezu, zmiłuj się uad nami!
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NABOŻEŃSTWO
Na cześć serca Najświętszej Panny 

Maryi Bolesnej.

(.Połączone z odpustem z nadania Piusa VII).
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha świętćgo. Amen.

Boże ku wspomożeniu memu przybądź,
Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Chwała Ojcu i t. d. \
1. Witaj Matko uwielbiona,

Żalem serdecznym zraniona,
Gdyć Symeon sprawiedliwy,
Opowiedział miecz straszliwy.

Przez tę żałośną nowinę,
Spraw, abym w każdą godzinę,
Wspominając Pana mego,
Opłakiwał mękę Jego.

Ubolewam nad Tobą, bolesna Maryo! dla tego smutku, który 
poniosło Twoje niewinne serce w proroctwie sędziwego Symeo- 
na; droga Matko, przez serce Twoje tak zasmucone, uproś mi 
cnotę pokory, i dar świętej bojaźni Boga. Zdrowaś Marya. i t. d.

2. Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,
Kiedyś wzdychając płakała,
Do Egiptu uciekała.

Przez to Twoje utrudzenie,
Pracowite pożywienie,
Niech Syna Twego i Ciebie 
Z świętemi oglądam w-Niebie.

Ubolewam nad Tobą, bolesna Maryo! dla tych ucisków, które 
poniosło Twoje najczulsze serce, w ucieczce i przedłużonem 
mieszkaniu w Egipcie; droga Matko! przez Twoje tak uciśnio
ne serce, uproś mi cnotę szczodrobliwości, szczególniej ku ubo
gim, i dar Ducha świętej pobożności. Zdrowaś Marya. i t. d.

3. Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,
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Kiedyś Syna najmilszego,
Szukała do dnia trzeciego.

Przez to umartwienie Twoje,
Obdarz łaską duszę moję;
Aby wszelkie swe kochanie,
Miała w nieskończonym Panie.

Ubolewam nad Tobą, bolesna Maryo! dla tych przykrości, 
których doznało serce Twoje stroskane, w utracie Syna Twego 
miłego; droga Matko! przez serce Twoje tak uciśnione, uproś 
mi cnotę czystośęi i dar umiejętności. Zdrowaś Marya. i t. d.

4. Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,
Gdy już był Syn Twój pojmany,
Zbity, zraniony, zeplwany.

Przez tę gorzkość i żałości,
O Matko pełna litości,
Broń nas od najazdów srogich,
Od czartowskich pokus mnogich.

Ubolewam nad Tobą, bolesna Maryo! dla owego struchlenia, 
które serce Twoje uczuło w spotkaniu Jezusa, który dźwigał 
krzyż srogi; droga Matko! przez miłościwe serce Twoje w taki 
sposób utrapione, uproś mi cnotę cierpliwości i dar męztwa. 
Zdrowaś Marya. i t. d.

5. Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,'
Gdyś widziała Syna Twego,
Na krzyżu konającego.

Przez Twoją żałość tak srogą,
Przez śmierć Syna Twego drogą,
Gdy mnie ściśnie śmierci trwoga,
Daj ratunek Matko droga.

Ubolewam nad Tobą, bolesna Maryo! dla owego udręczenia, 
które poniosło mężne serce Twoje stojąc przy boku konającego 
Jezusa; droga Malko! przez serce Twoje tak srodze udręczone, 
uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i darrady.ZdrowaśMarya.it.d.

6. Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,
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Kiedyś Syna z krzyża brała,
Łzamiś rany polewała.

Przyjmij mnie w swoją obronę,
Trzymaj ludzi grzesznych stronę;
Którzy do Ciebie wzdychają,
Twej pociechy wyglądają.

Ubolewam nad Tobą, bolesna Maryo! dla owego przeniknie- 
nia, które poniosto litościwe serce Twoje, w uderzeniu włócznią, 
która rozdarła bok Jezusa, i zraniła Jego najmitościwsze serce; 
droga Matko! przez serce Twoje, boleści mieczem przeszyte, 
uproś mi cnotę miłości braterskiej i dar rozumu. Zdrowaś 
Marya. i t. d.

7. Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,
Kiedyś miejsce nawiedzała,
Które krew synowska zlała.

Przez Twe żałosne wzdychanie,
Przy tych miejscach łez wylanie,
Daj mi po zejściu ze świata,
W  Niebie mieszkać wieczne lata.

Ubolewam nad Tobą, bolesna Maryo! dla owego omdlenia, 
które doznało Twoje najukochańsze serce w pogrzebaniu Jezusa; 
droga Matko! przez święte serce Twoje w ostatecznym żalu po
grążone, uproś mi cnotę pilności i dar Ducha świętego mądro
ści. Zdrowaś Marya i t. d.

V. Módl się za nami Matko najboleśniejsza,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

Niech się za nami przyczyni, prosimy, Panie Jezu Chryste! 
teraz i w godzinę śmierci naszej, do łaskawości Twojej, błogo
sławiona Panna Marya, Matka Twoja, której przenajświętszą 
duszę w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez 
Cię, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który żyjesz i królujesz 
z Bogiem Ojcem i Duchem świętym teraz i n a  wieki wieków.

' R. Amen.
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Maiki Iłolesnt-j.d o  N a j ś w i ę t s z e j

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się] 
■; nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, 
, zmiłuj się nad naini.
Święta Maryo, módl się za na

mi.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami, 
Matko Chrystusowa, S
Matko jednorodzonegoSyna, 
Matko bolesna,
Matko Jezusa ukrzyżowane- p - 
,  g°. " -  
Matko przy męce Syna Twe

go, jako lilja między cier
niem, '

Matko płacząca, ®
Matko pociechy żadnej w bo- 

leśnym czasie nie mająca, 
Matko niewymownym stra

piona żalem,
Matko serdecznie wzdycha-

niona,
Matko ledwie żywa,
Matko bez ludzkiej pomocy, p 
Malko, której boleść prze

wyższyła wszystkie boleści, p 
Matko, której serce miecz g 

boleści przeniknął,
Matko z Synaczkiem do E- m 

giptu uciekająca,

Matko z żalem Syna Twego g , 
szukająca,

Panno, której serce jest mo- 0 
rzem boleści,

Panno wspolcierpiąca, _
Panno pod krzyżem stojąca, 
Panno zelżywosci Chrystu- _  

sowe w sercu nosząca,
Panno z ukrzyżowanym Je

zusem współ ukrzyżowana, " 
Panno napełniona gorzko- ki

ścią, . . . .
Panno W Janie świętym, 

wszystkim nam Matką o- 
głoszona, N

Panno przy skonaniu Jezu- j, 
sowem najboleśniejsza,

Panno ciało Jezusowe łzami 
oblewająca, *

Panno Jezusowi pogrzeb 
czyniąca, M

Panno strapionych ludzi 
przykładzie osobliwy, g 

Żródfo wszelkich pociech, 
Pośredniczko nasza, ^
Ud wszelkiego niebezpieczeń

stwa, Wybaw nas Panno.
Od grzechu śmiertelnego, Wy

baw nas Panno.
Od niecierpliwości, - Wybaw- 

nas Panno.
Przez boleść, którąś miała, 

gdyś widziała Syna Twego u- 
biczowanego, Przyczyń się 
za nami Panno!

Przez boleść, którąś miała, 
gdyś widziała cierniem u- jj) 
koronowanego, ,5

Przez boleść którąś miała, g 
gdyś słyszała być wzgar- 
dzonymuad Barrabasza,
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Przez tę boleść, którąś mia- « 
ta, gdyś zabiegła drogę — 
Synowi krzyż dźwigające- ■« 
mu,

Przez boleść i smutefe, jakiś N 
miata, gdyś widziała znowu M 
przy ukrzyżowaniu obna
żonego,

Przez boleść, którąś miata, a 
gdyś już widziała ukrzyżo- » 
wanego Syna, -

Przez boleść, którąś miała, 
gdyś sięna to.patrzała, jako 
skloniwszygtowę, najświęt- _ 
szegó ducha Bogu oddat, "c 

Przez boleść, którąś miata, ® 
gdyś na to się smutna pa- s 
trzała, jako Synowi okru- b 
tnie po śmierci bok o- o 
tworzono,

My grzeszni Ciebie prosiemy 
Panno wysłuchaj nas!

Abyś nam prawdziwą poku
tę zjednać raczyła, 5' 

Abyś stug Twoich do Ciebie T? 
się uciekających, W swojej 
protekcyi i opiece zacho- g ‘ 
wata, «5

Abyś wiary, nadziei i m iło
ści pomnożenie, i tych 5* 
cnot w nas doskonałość, u s  
Syna Twojego nam zje- o 
dnata,

Abyś nam duszy i ciata czy- ^  
stość zjednała, ££*

Abyś nam łaskę ostateczną o 
to jest szczęśliwą śmierć oT 
zjednała,

Abyś wszystkim wiernym g 
zmarłym odpoczynek wie- ~  
czny zjednała,

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
i Zmiłuj się nad nami.
(Chryste usłysz nas, Chryste wy-
I słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson,
Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Antyfona.
Pod Twoją obronę uciekamy się i t. d, (Patrz na str. 176).

V. Módl się za nami Matko bolesna,-
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, przy którego męce, według Symeonowego Proroctwa, 

najsłodszą duszę przenajchwalebniejszej Panny Maryi, miecz 
boleści przeniknął, racz miłościwie dać, prosiemy Cię Panie, 
abyśmy, którzy boleści Jej ze czcią wspominamy, za przemożną 
wszystkich świętych, statecznie pod krzyżem stojących, przyczy
ną, najdroższej męki Twojej szczęśliwy pożytek otrzymali. 
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha 
świętego na wieki wieków. Amen.

58
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W  Niedzielę Palmową.

Kościół Twój, o Zbawicielu! obchodzi uroczyście w tym ty
godniu pamiątkę ważnych zdarzeń, zaszłych w ostatnich dniach 
życia Twojego' na ziemi. I ja chcę w duchu moim rozważać, 
wielbić Cię, i dzięki Ci składać za odkupienie rodzaju ludzkie
go. Na sześć dni przed śmiercią odbyłeś uroczysty wjazd do 
Jerozolimy, wśród ludu, jako ich król. Jakkolwiek nie dbałeś
o powierzchowną okazałość, i troskliwie unikałeś gdy Cię da
wniej chciano ogłosić królem; dziś przecież dozwoliłeś na to, bo 
chciałeś się przed śmiercią okazać publicznie wszystkim, że jesteś 
tym, który miałprzyjść, jako królżydowski i Zbawiciel świata, aby 
się na Tobie spełniły przepowiedzenia Proroków: »Powiedźcie 
córce Syońskiej: oto Król wasz idzie«, aby wszystek lud wiedział 
za co się masz i że jesteś Chrystusem, Synem Dawida i Synem Bo
ga żywego. O jakże to uroczyste wyznanie rozlegało się dzisiaj 
po ulicach Jerozolimy, i w kościele! I rozlega się dotąd jeszcze, 
po upłynieniu przeszło ośmnastu wieków, między nami, w na
szych kościołach! Jak mieszkańcy Jerozolimy szli za Tobą z pal
mami w ręku, tak do tego czasu w ten dzień, lud Twój chrześci
jański, przynosi do świątyni gałązki palmowe. Jak niegdyś 
lud Twój wołał w ten dzień, tak my dziś na cześć Twoją woła
my: Hosanna Synowi Dawidowemu, Hosanna Synowi Dawido
wemu, Hosanna Zbawicielowi naszemu! Błogosławiony i na 
wieki niech będzie wielbiony ten, który idzie w imie Boga, od 
Ojca posłany na świat! Hosanna na wysokości!

Oby Ci się tylko podobała i milą była cześć nasza, którą Ci 
oddajemy, naśladując ów cud! Oby Ci mitemi stały się nasze 
uwielbienia i dziękczynienia, które Ci składamy, jako naszemu 
Królowi i Pani}, Odkupicielowi i Zbawcy. Jezu Chryste, Synu 
Boży i Synu człowieczy z pokolenia Dawida, w Ciebie wierze- 
my, Ciebie uznajemy naszym Odkupicielem i Zbawicielem! 
w Tobie całą pokładamy nadzieję. Chryste Jezu, Zbawco nasz, 
Ciebie kochamy, Ciebie wielbicmy, Ciebie błagamy, zbaw nas,

MODLITWY WIELKO-TYGODNIOWE,
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któryś nas odkupił przez mękę i śmierć na krzyża podjętą. 
Amen.

Uwaga.  W czasie passyi można zatrudnić się rozw agą następujących 
rozmyślań i modlitw:

Modlitwa Kościoła Świętego.
Wszechmogący, wieczny Boże! któryś Zbawicielowi naszemu 

ciało przyjąć i krzyż dźwigać dopuścił, aby rodzaj ludzki przy
kład pokory Jego naśladował; racz sprawić, abyśmy i cierpli 
wości Jego świadectwo i zmartwych wstania uczestnictwo otrzymać 
mogli. Amen.

Modlitwa na wielki Czwartek.
W  dniu przed męką Twoją, o Zbawicielu mój! odbyłeś 

w przytomności swych uczniów sprawy pełne tajemnic. Te 
chcę w sercu mojem rozważać dnia dzisiejszego. Udziel mi tyl
ko światła i łaski Twojej, abym to, co jest w tych sprawach 
świętego, ważnego i nauczającego, mógł pojąć i w sercu mojem 
zachować.

Pierwsze rozmyślanie: »Jezus pożywa z Uczniami 
baranka Wielkanocnego.«

Wiedząc Jezus, źe się zbliża dzień Jego śmierci zakończający 
cierpienia, postanowił jeszcze pożywać z uczniami swemi 
ostatnią na tej ziemi wieczerzę. Jak kochający ojciec, zmuszo
ny rozłączyć się i oddalić od dzieci swoich, zgromadza je wszy
stkie około siebie, jedząc z. niemi pociesza, dawszy przestrogi
i upomnienia, dopiero się oddala; tak Jezus uczynił z swymi 
uczniami. Nadchodziło, także święto wielkanocne, i to chciał 
wspólnie z uczniami obchodzić, a razem ustanowić ważną, peł^ 
ną tajemnic ucztę miłości, którą już dawniej obiecał z zape
wnieniem, że w Jego kościele ponawianą będzie aż do końca 
wieków.

W ysłał tedy przodem dwóch uczniów do Jerozolimy, aby w do 
mu, który im wskazał, poczynili przygotowania, sam zaś 
z resz tą  uczniów udał się za nimi. Przyszli do sali, gdzie Wszy
stko było gotowe. Usiadł Jezus z 12 uczniami do stołu i jedli, a
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w końcu przyniesiono i baranka, który podług przepisu prawa 
powinni byli jeść na pamiątkę, jako Bóg niegdyś przez krew 
baranka uwolnił Izraelitów w Egipcie od plagi, którąEgipcyan 
ukarał, a potem ich wyprowadził z niewoli. Rzekł tedy Jezus: 
»z największem utęschnieniem pragnąłem obchodzić z wami 
uroczyście tę ostatnią pamiątkę baranka wielkanocnego przed 
śmiercią.« Słysząc to uczniowie, zasmucili się. A Jezus ob
szerniej mówił im o swoim bliskim końcu. Wśród tej mowy 
rzekł: »jeden z was mnie zdradzi!« Ta mowa ścisnęła serca 
wszystkich; przeto każdy z tiich pytał: »Nauczycielu, czy to ja 
jestem?« Jezus zaś rzekł: »Który teraz ze mną rękę kładzie do 
miski, ten jest, co mnie zdradzi; ale biada nieszczęśliwemu! 
Syn człowieczy będzie wprawdzie wydany i zabity, jak przepo
wiedzieli Prorocy, i jak rozporządził Ojciec; ale biada nieszczę
śliwemu, przez którego zdradzony będzie!« Tak mówił Jezus,aby 
przeraził i wstrzymał swego ucznia Judasza od zdradziectwa.
I  innych uczuciów ostrzegał, dając im poznać ich słabości; 
powiedział Piotrowi; że się zaprze swego Mistrza i Pana; wszy
stkim zaś, że Go odstąpią.

Módlmy się.
O Zbawicielu mój! któż zdoła pojąć miłość Twoją, jaką nas 

ukochałeś aż do śmierci? Jak ojciec między dziećmi swojemi, 
siedziałeś dziś jeszcze wieczorem, przed samą śmiercią Twoją, 
międy uczniami, opowiadałeś im swoją mękę i śmierć, aby się 
usposobili do zniesienia tego ważnego zdarzenia. Stawiałeś im 
przed oczy ich błędy, abyś ich tylko od nich obronił; dawałeś 
im jeszcze ostatnie ojcowskie upomnienia, nauki i pociechy.
O bądźże i naszym Ojcem, naszym Nauczycielem i Pocieszycie
lem we wszystkich wypadkach naszego życia! Utrzymuj w nas 
odwagę, udziel łagodności i cierpliwości, abyśmy nasze własne 
przygody, i dolegliwości osób nas interessujących, ufni w Twą 
pomoc i opiekę, w cierpliwości znosić mogli! Naucz nas i wzmo
cnij, abyśmy się w nich roztropnie i stale zachowali, stosownie 
do woli Twojej świętej. Amen.

Drugie rozmyślanie: »Jezus umywa nogi uczniom.«
Po wieczerzy i po pożyciu baranka wielkanocnego wstał 

Jezus od stołu, przepasał się, kazał przynieść wody i zaczął
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umywać uczniom nogi. Co za pokora! Mistrz i Pan umywa no
gi swym sługom; nauczyciel uczniom; Syn Boży postacią ludz
ką osłoniony, śmiertelnym, słabym i grzesznym ludziom! Piotr 
tak uczuł to upokorzenie Jezusa i swoją niegodność, że nie 
chciał pozwolić, aby mu Pan umywa! nogi. Lecz gdy mu Zba
wiciel zagroził, że jeżeli opierać się będzie, to cząstki z Nim 
mieć nie będzie, wtedy poddał się woli mistrza swego. Po od
bytem umywaniu nóg oznajmił im Jezus znaczenie i zamiar te
go czynu, to jest: chciał im dać przykład pokory i uniżenia, 
a zniweczyć w nich chuć do wynoszenia się nad drugich, która 
w nich dotąd była, gdyż każdy w Jego królestwie chciał być 
pierwszym. Przeto rzekł: »Uczyniłem to dla tego, abym wam 
pokazał, że najwyższy pomiędzy wami ma być sługą drugich; 
tak i wy powinniście jeden drugiemu wszelką czy n ić  posługę 
a nie ubiegać się za wyższością; wtedy tylko jako uczniowie na
śladować mnie będziecie.«

Módlmy się.

O Zbawicielu najświętszy! cześć Ci oddaję w tem upokorze
niu przed uczniami. I nam, którzy to dziś słyszymy z Ewan
gelii, i mnie dałeś ten przykład, abym był pokorny, a nie ubie
gał się za wyniesieniem nad innych: gdyby zaś Opatrzność mia
ła mię wznieść, abym i wtedy małym pozostał w ich oczach. O! 
wspomóżże mnie i umocnij, abym i ja  w upokorzeniu świad
czył posługi bliźnim, i chętnie uniżał się, gdy tego okoliczności 
po mnie wymagać będą. Oby wtedy szczególniej obraz Twego 
upokorzenia stawał mi w oczach, gdy mnie duma jakiej uro
jonej . wyższości będzie chciała nadymać. Utrzymujże mnie, o 
Panie! w pokorze i gotowości służenia bliźniemu, abym Cię mógł 
zawsze naśladować, i podług Twojej nauki i przykładu być ci
chym i pokornego serca. Amen.

Trzecie rozmyślanie: ,, Jezus daje swym uczniom ciało 
i krew swoją do pożywania.«

Coraz świętsze i pełniejsze tajemnic zdarzenia zachodzą



przy ostatniej wieczerzy. Po skończonem umywaniu nóg, znów 
Jezus usiadł do stołu. Wtedy wziął chleb w swe ręce, łamał go
i wzniósłszy oczy w niebo błogosławił: Patrząc na to uczniowie 
dziwili się. X Jezus podał uczniom mówiąc: „Bierzcie i jedz
cie, to jest ciało moje, które za was wydane będzie:“  Uczniowie 
wzięli i pożyli. Potem wziął kielich z winem, pobłogosławił i 
podał uczniom mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, to jest kielich 
krwi mojej, która za was i za wielu wylaną będzie na odpusz
czenie grzechów.“  Uczniowie wzięli i pili. „To i wy czyńcie, 
mówił dalej Jezus, na moją pamiątkę. Tak obchodźcie pa
miątkę mojej śmierci, pożywając ciało i krew moją, które za 
was wydaję.« W  teń sposób Jezus dziś pierwszy raz to uskutecz
nił, co oddawna obiecał, gdy mówił: „Dam wam inny chleb, 
który z nieba zstąpił; ja sam jestem tym chlebem niebieskim: 
jeśliby kto pożywał tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb 
który ja dam, jest moje ciało za żywot świata. Ciało moje jest 
prawdziwie pokarm, a krew moja prawdziwie napój. Kto po
żywa ciała mego, a pije krew moją, ten mieszka we mnie, a ja 
W nim; ten ma żywot wieczny!« O z jakiemże zadziwieniem ten 
tajemniczy pokarm przyjęli dziś uczniowie pierwszy raz: ciało
i krew Zbawiciela; ale razem z jak świętem uszanowaniem, 
wdzięcznością i miłością!

Módlmy się.

O Zbawicielu mój! i my nigdy dostatecznie nie pojmiemy mi
łości, z jaką nam dajesz ciało swoje i krew w najświętszym Sakra
mencie. Dla nas zgotowałeś i zachowałeś w swoim kościele ten 
święty pokarm i napój. Ty rozkazałeś swym uczniom i ich następ
com toż czynić, i rzekłeś: „to czyńcie na moją pamiątkę.”  Na
wet wszystkim, którzy w Ciebie wierzą, rozkazałeś pożywać cia
ło Twoje i krew najświętszą. Przetoć wiemy, że i dla nas za
chowałeś ten tajemniczy pokarm i napój, który dziś ustanowiłeś
i uczniom podałeś. O jakże dziś potrafim Ci złożyć godne dzię
ki i uwielbienia za taką miłość? Zostawać między nami jest 
Twoją pociechą. O sprawże łaską swoją, aby nasze serce było 
zawsze godnem Twojem mieszkaniem! Spraw, aby w tym zwła
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szcza świętym czasie wielkanocnym, wszyscy uniewinnili dusze 
swoje, aby Cię mogli godnie przyjmować w najświętszym Sa
kramencie! Wspomagajże mnie laską swoją, o Zbawieielu! abym 
się należycie usposobił, abym się pierwej dobrze doświadczył, 
niż się odważę ten chleb niebieski pożywać. Udziel mi laski do 
prawdziwej pokuty i poprawy życia. Przytłum i zniszcz we mnie 
wszelką słabość i skłonność do złego. Umocnij mnie w wierze, 
nadziei i miłości Twojej, abym się mógł godnie zbliżyć do 
stopni ołtarza i czystem sercem przyjąć Cię, Zbawicielu mój. 
Amen.

Na Wielki Piątek.
i

W  cichem rozmyślaniu chcę obchodzić dzień śmierci Twojej,
o Panie i Zbawicielu mój! Umarłeś najboleśniejszą i najobel- 
żywszą śmiercią, po tak licznych i wielkich mękach! sprawże 
to łaską śwoją świętą, aby dusza moja była przejęta Twem mi
łosierdziem, mogła Ci godnie dzięki składać, czcić i miłować 
Cię, a w końcu dostąpić tego zbawienia, które nam przez śmierć 
swoją wysłużyłeś. Amen.

Rozmyślanie pierwsze:

Kto to jest, co niegdyś w tym dniu umarł?
Dla czegóż to smuci się świat cały katolicki? Czyjąż to śmierć 

lud wierny obchodzi? Któż to jest, którego śmierć dziś opła
kujemy? Ach! jestto ten, którego Ojciec niebieski posłał na świat, 
aby ludzi uratował od zguby, i wysłużył im wieczną szczęśli
wość! Jestto jednorodzony Syn Boga, jestto słowo przedwieczne, 
jestto światło z nieba zesłane na oświecenie wszystkich ludzi i 
wskazanie im drogi zbawienia! jestto ów dobroczyńca i cudo
twórca, miłośnik nieszczęśliwych, który głodnych karmił, cho
rych leczył, umarłych wskrzeszał, smutnych pocieszał, grzesz
nikom odpuszczał grzechy, ubóstwu opowiadał ewangelią. Jestto 
Zbawiciel i odkupiciel całego narodu ludzkiego, Jezus Chrystus, 
Pan i Bóg nasz! Jestto Syn Boży, przez którego stało się wszyst
ko, co się stało; który w czasie zstąpił z nieba i stał się człowie
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kiem, aby nas ludzi wzniósł do godności swych braci i dzieci 
Boskich! Ten to ukochany syn Ojca Przedwiecznego, ten Zbawi
ciel i Odkupiciel, którego przyjścia z utęsknieniem od wieków 
pragniono; ten dobroczyńca ludzi, ten sprawiedliwy, najświęt
szy, ten Boski nauczyciel, ten Zbawiciel i Odkupiciel ponosił 
męki i umarł.

Módlmy się.

Ach! cześć Ci oddaję wśród Twych mąk i śmierci dla nas 
podjętych, Synu Boży, Odkupicielu i Zbawicielu nasz! Upadam 
przed Tobą i cześć Ci oddaję. Chryste Jezu Panie i Boże moj! 
Ty we wszystkiem, prócz grzechu, stałeś się nam podobny, nawet
i w cierpieniu i w śmierci samej. Jakże słusznie mogłeś był 
żyć zawsze, jakże stusznie mogłeś tu doznawać wszelkich po
ciech! Ty przecież obrałeś mękę i śmierć. To była wola Ojca 
przedwiecznego, której chętnie poddałeś się, dobrowolnie po
szedłeś n a  śmierć, i byłeś posłuszny aż do krzyża; bo to było 
postanowiono w przedwiecznych wyrokach Boga, bo tego wy
magało zbawienie ludzi: sprawże, abyśmy równie Ciebie naśla
dując, za przewodnictwem wiary świętej i nauki Twojej, we 
wszystkiem aż do śmierci z wolą Ojca Niebieskiego zgadzali się. 
Amen.

Rozmyślanie drugie: Jak Jezus umarł?

Wznieś się duszo moja, abyś mogła widzieć umierającego 
Zbawiciela! Wstąp ducha mój na Kalwarją! Po zniesionych 
licznych i wielkich zniewagach, udręczeniach, szyderstwach, po 
bolesnem biczowaniu i wzgardliwem koronowaniu cierniem, 
włożono nań krzyż ciężki, aby go sam zaniósł na miejsce śmier
ci. Doszedł tam, położył krzyż, obnażono Go i złożono na 
drzewie krzyża, jak baranka na rzeź, który nie otworzył ust 
swoich. Bozciągniono Go na krzyżu, do którego ręce i nogi 
gwoździami przybito* Poczem wzniesiono Go z krzyżem, jako 
pośrednika między niebem a ziemią, wznięsiono na widok ludu
i całego świata! a wśród tych najokropniejszych mąk jeszcze się 
urągali i szydzili z niego nieprzyjaciele, wraz z pospólstwem od 
nich zwiedzionem. On zaś modlił się do Boga, Ojca swojego:
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»Ojcze odpaść im, bo nie wiedzą co czynią.« Nawet zniewagi 
doznawane od łotra obok wiszącego, zniósł cierpliwie. Drugie
go zaś łotra, z serca nawróconego i żałującego za swoje zbro
dnie, pocieszył odpuszczeniem mu grzechów i zapewnieniem go, 
że pójdzie wraz z nim do nieba. Matkę swoją,stojącą pod krzyżem, 
pogrążoną w żalu, pocieszał także i polecił opiece ukochanego 

ucznia; Jana. Po trzech godzinach okropnych męczarni uczuł 
pragnienie, i podano mu żółć z octem! A w końcu, ach! któż poj
mie to pełne tajemnic narzekanie, które jedynie wśród wszyst
kich męczarni wyszło z ust jego: »Boże mój! Boże mój! czemuś 
mnie opuścił!« Przecież minęła smutna godzina: pociecha i 
spokojność wróciły do duszy jego! »Teraz się wszystko spełniło® 
rzekł, »o Ojcze! weź duszę moją; w ręce Twoje polecam ducha 
mojego« a rzekłszy to skłonił głowę i skonał.

Módlmy się.
Upadam przed Tobą, o ‘Zbawicielu mój, rozpięty na krzyżu

i cześć Ci najgłębszą oddaję. Okropną wydawała się w oczach 
ludzkich śmierć-Twoja; lecz jakże była piękną w oczach Boga! 
boś um ierał niewinnym, sprawiedliwym i świętym. A z jaką 
łagodnością i miłością, z jaką spokojnością i cierpliwością, 
z jakiem poddaniem się woli Boga, z jaką rezygnacyą i przyto
mnością szedłeś na śmierć i umierałeś na krzyżu? Tak spra
wiedliwy umiera. O gdyby i mój koniec mógł być w tym 
względzie Tobie podobny! Ach Panie! który stałeś się nauczy! 
cielem i przykładem dla mnie wżyciu i śmierci,-sprawże ttr  
abym tak świątobliwie żył jak Ty, i tak spokojnie jak Ty umie
rał! Spraw, aby przez to najsmutniejsze opuszczenie, jakiego 
za mnie i za wszystkich ludzi doznałeś na krzyżu, doznała dusza 
moja przy zgonie pocjechy i pomocy od Ciebie! Spraw, abym 
spokojnie i świątobliwie umarł w Tobie. Amen.

Rozmyślanie trzecie. »Dla czego Jezus umarł?«
Jakaż była właściwa przyczyna śmierci Jezusa? Dla czego 

tak wiele| i tak ciężkich męczarni zostało na niego włożonych? 
Czemuż to sprawiedliwy tak haniebną śmiercią umierać musiał? 
Ach! któż dostatecznie pojąć zdoła te przyczynę pełną tajemnic^
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»Bóg włożył na Niego nieprawości nas wszystkich,« mówi Prorok 
Pański, »dla naszych grzechów został zraniony, a przez Jego rany 
my zostaliśmy uleczeni.«

Tak jest: za nas wszystkich um arł Chrystus; tak naucza 
święty Paweł Apostoł. Więc i za mnie cierpiał i umarł, i za 
moje grzechy poszedł na'śmierć; dla tego umarł Jezus, abym ja 
mógł żyć na wieki! Co za miłość! Tak jest: większej miłości 
już nikt okazać nie może nad tego, kto życie swoje 
kładzie za przyjaciół swoich. Ach! więc tak bardzo mnie i 
wszystkich umiłowałeś Chryste Jezu! Boże i Zbawicielu mój! 
Ty ponosiłeś tę karę, którą my ponosić powinniśmy byli; Ty 
pokutowałeś za te grzechy i zgładziłeś je, za które my pokuto
wać byli powinni, a których przecież zgładzić nie mogliśmy 
sami. Ty umarłeś, abyśmy żyli na wieki! Ty nas pojednałeś z Oj
cem niebieskim! Już teraz życie i zbawienie są nasze, jesteśmy 
uratowani, odkupieni przez Ciebie, uwolnieni od grzechu i kar 
grzechowych; bo len Baranek, który za nas ofiarowany został, 
zdjął z nas wszystkich grzechy. Przecież i ja  teraz powinienem 
brzydzić się grzechem i żadnym nie obciążać duszy mojej. Bo 
o jakże niegodnemi stają się Jego odkupienia ci, którzyby je 
szcze dobrowolnie grzeszyli! Ach nie! niech będzie odemnie 
daleki wszelki grzech, bo mógłżebym dobrowolnie Boga mego 
obrażać, a tak niweczyc dzieło odkupienia Zbawiciela mojego? 
Statecznie chce więc przezwyciężać wszelkie złe, a kochać i ćwi
czyć się w każdej cnocie, abym się mógł stać uczestnikiem za
sług odkupienia Zbawiciela mojego.

Módlmy się.
O Zbawicielu mój! jakże Ci zdoła dusza moja złożyć godnie 

dzięki! jakże Cię potrafi miłować należycie, za tak wielką mi
łość, którą mi okazałeś? Przez Ciebie, przez śmierć Twoją od
kupiony zostałem; mam przez Ciebie odpuszczenie grzechów i 
życie wieczne. Ach! czuję to jak dusza moja powinna Cię ko
chać ze wszystkich sił swoich, trzymać się święcie, a nie odłą
czać nigdy od Ciebie. W  Ciebie chcę wierzyć, w Tobie całą 
nadzieję pokładać, Ciebie i Ojca niebieskiego miłować nad 
wszyslko. Podług Twojej nauki pragnę urządzić życie moje,
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abym się Tobie i Ojcu podobać mógł. Umacniaj mnie tylko, o 
Zbawicielu mój! abym się mógł stać uczestnikiem męki i śmierci 
Twej. Amen.

W wielki Piątek i Sobotę. Przy grobie Zbawiciela.

Przy grobie Twoim, o Zbawicielu najmilszy! chce dzień dzi* 
siejszy dusza moja przepędzić. Po obelżywej, a najboleśniejszej 
śmierci, zdjęto ciało twoje z krzyża i złożono je w grobie. 
Śmierć jest końcem wszystkich cierpień na ziemi, a gról> jest 
spoczynkiem dla cierpiących. I Zbawiciela mojego ciało spo
częło w grobie po skończonych mękach i dokonanem wi.elkiem 
dziele odkupienia. Tu do ciała Twojego, ó Jezu! zgromadzili 
się Twoi rozproszeni uczniowie, tu opłakiwali wybrani Twoi i 
święte niewiasty śmierć Twoją. O jakżeżałośne łzy tu roniła 
Matka Twoja najświętsza, która nie dawno wskroś żalem ści- 
śniona pod krzyżem stała, i patrzała na Ciebie wśród bólów 
krew przelewającego! Teraz stoi przy grobie i najczulsze łzy wy
lewa. Tu święte niewiasty namaszczając ciało Twoje wonnemi 
maściami, łzy najserdeczniejszej miłości, jako najdroższe perły, 
z niemi mieszały. Ach i ja  pragnę łzę miłości uronić przy gro
bie Twoim, Zbawicielu mój! Cały kościół, wszyscy wierni na 
całym okręgu ziemi, od wschodu słońca aż do zachodu, smucą 
się dzisiaj. Posępna cichość dziś panuje w świątyniach, u ro
czyste śpiewy kościoła zmieniły się dziś i p rzy b ity  ton żało
bny. Bo ten um arł, kto był jego pociechą, chwałą i wonią. 
Nasz Pośrednik i  Odkupiciel, nasz Król i Zbawiciel najspra
wiedliwszy, najświętszy, w grobie spoczywa.

O Zbawicielu mój, Chryste Jezu! i w grobie wielbi Cię du
sza moja, i cześć najgłębszą Ci oddaje. Odłączyła się wpra
wdzie dusza Twoja od ciała, i poszła zaspokoić, pocieszyć i zba
wić dusze sprawiedliwych, w przebiegu 4000 lat oczekujących 
swego'wybawienia. Ale ona wróci do tego ciała, które nie dozna 
skażenia. Tak i' moja dusza wróci kiedyś do ciała swego, i ja 
wstanę w ciele mojem i widzieć Cię będę Zbawicielu mój! O 
duszo moja, nie bój że się tedy śmierci, nie lękaj się grobu. 
Niech spoczywają kości moje, niech z nich ciało opadnie i zgni
je , ty przecież żyć będziesz, a i ciało moje uśpione, jako domek
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twęj znów wzbudzone zostanie. O Jezu! moja cala jedyna na
dziejo w śmierci i grobie! sprawże to łaską swoją, abym po 
świątobliwem życiu mógł umrzeć i spocząć w Tobie, bo wtedy 
dusza moja w Tobie i u Ciebie żyć będzie, a moje zaśnięte ciało 
oczekiwać będzie w grobie chwalebnego zmartwychwstania. Am.

Po tej modlitwie zbliż się do krzyża położonego przed gro
bem i ucałuj rany Zbawiciela najświętszego mówiąc:

O Zbawicielu Chryste Jezu! skrusz serce moje tym żalem i tą 
miłością, jakiemi było przejęte serce Magdaleny, gdy Twe nogi 
całowała i łzami umywała. O Jezu! któryś cierpiał za nas rany, 
zmiłuj się nademną i bądź miłościw grzesznej duszy mojej. Am.

Pozdrowienie wszystkich Członków Pana Jezusa.
Bądź pozdrowiona straszliwa wszystkim mocarstwom głowo 

Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, za nas cierniem 
ukoronowana i trzciną potłuczona. Bądź pozdrowiona najśli
czniejsza twarzy Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, dla nas 
zeplwana i policzkowana. Bądźcie pozdrowione najłaskawsze 
oczy Zbawiciela naszego, dla nas łzami zalane. Bądźcie pozdro
wione usta najsłodsze, i gardło najwdzięczniejsze Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dla nas żółcią i octem napawane. Bądźcie 
pozdrowione uszy najszlachetniejsze Zbawiciela naszego, dla nas 
potwarzami i zelżywościami napełnione. Bądź pozdrowiona 
szyjo Pana naszego! dla nas poszyjkowana, i grzbiecie najświęt
szy za nas biczowaniem posieczony. Bądźcie pozdrowione ręce
i  ramiona Zbawiciela naszego, za nas na krzyżu rozciągnione. 
Bądźcie pozdrowione najczystsze piersi Zbawiciela naszego, Je
zusa Chrystusa, za nas przy męce smutkiem strwożone. Bądź 
pozdrowiony boku wielebny Zbawiciela naszego, za nas włó
cznią żołnierską otworzony. Bądźcie pozdrowione święte i naj
śliczniejsze kolana Pana naszego Jezusa Chrystusa, za nas na 
modlitwie często nakłonione. Bądźcie pozdrowione godne czci 
nogi Zbawiciela naszego, za nas gwoździami przebite. Bądź po
zdrowione wszystko ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, za nas 
na krzyżu zranione i w grobie pochowane. Bądź pozdrowiona 
krwi przenajdroższa z ciała Zbawiciela naszego, za nas wylana. 
Bądź pozdrowiona duszo Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, 
za nas na krzyżu w ręce Bogu Ojcu polecona. O Zbawicielu mój,
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Chryste Jezu! ja  Tobie dziś i zawsze polecam duszę i serce moje, 
zmysły, sprawy i ciało moje, życie i koniec życia mego. Pole
cam Ci także, Panie mój! dobrodziejów i przyjaciół moich i wszy
stkie osoby drogie sercu mojemu N. polecam Ci dusze zmarłych 
NN- i wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół moich. Abyś nam 
raczył szczęścić, wybawić i bronić od wszego złego. Amen.

N A B O Ż E Ń ST W O

podczas nezarekcyi,

Przed podniesieniem Pana Jezusa z grobu. 

Antyfona.
Niech Ci będzie chwała Trójco Przenajświętsza po wszystkie 

wieki, teraz i na całą. wieczność.

PSALM 116.
\

Chwalcie Pana wszyscy pogani: chwalcie go wszystkie naro
dy-

Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego: a prawda Pań
ska trwa na wieki. Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 3.

Panie, przecz się rozmnożyli co mnie trapią? wiele ich po
wstają przeciwko mnie?

W iele ich mówią duszy mojej: Niema ten zbawienia w Boga 
-swoim.

Ale ty Paniejesteś obrońca mój, chwała moja, i podwyższa
jący  głowę moją.

Głosem moim wołałem do Pana: i wysłuchał mnie z góry 
świętej swojej.

Jam spał i twardom zasnął: i wstałem, bo Pan obronił mnie.
Nie będę się bał tysięcy ludu około mnie leżącego: powstań 

Panie, wybaw mnie Boże mój.
Boś ty pobił wszystkie sprzeciwiające mi się bez przyczyny: 

pokruszyłeś zęby grzeszników.
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Pańskie jest wybawienie: a nad ludem twoim błogosławień
stwo twoje. Chwała Ojcu i t. d.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Tu zmówić: Ojcze nasz i t. d-
V. I nie wodź nas na pokuszenie,
R .' Ale nas zbaw odezłego.
Y. W  zmartwychwstaniu Twojem Chryste. Alleluja.
R. Niebo i ziemia weselą się. Alleluja.
V. Panie wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, królu chwały, pokorny w męce, możny 

vr zmartwychwstaniu, śmierci i piekła zwycięzco, co niegdy 
przez proroka w piśmie świętem przy obiecałeś, dzisiaj po zwy
ciężeniu śmierci zmartwychwstając wykonałeś: przeto wszyscy 
wojska niebieskiego duchowie, i cały okrąg ziemi, pełną serca 
■radością weseląc się, Tobie zmartwychwstającemu kłaniają się i 
chwałę czynią; piekielne tak£e lękają się i drżą mocarstwa; my 
zaś z dobroci Twojej pokorni słudzy, chwalebnego zmartwych
wstania Twego pamiątkę jednomyślną chęcią najnabożniej ob
chodząc, oto tu gromadnie przybywamy i najobfitszą Twąkunam  
miłość rozpamiętując, pobożnych łez w oczach nie zatrzymuje
my. Wejrzyj, prosimy Cię, na nędzne zasługi nasze, i daj nam, 
ażebyśmy óczyściwszy grzechów naszych sprosności, w tę W iel
kanocną uroczystość Tobie zmartwychwstać, i najświętszej męki
I  zmartwychwstania Twego pożytków stać się uczestnikami za
służyli, któryż\jesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

Zaezęcie Processyi w czasie Wielkanocnym.

Gdy Król chwały Chrystus mając piekło zwojować, wchodził, 
a  chór anielski przed obliczem Jego bramę otchłani otworzyć 
rozkazywał; lud święty, który był trzymany w niewoli śmierci, 
głosem płaczliwym zawołał: »Przyszedłeś pożądany któregośmy 
■oczekiwali w ciemnościach, ażebyś nas związanych wyprowa
dził tej nocy z tarassów; Ciebie nasze wzywały wzdychania; Cie



bie rzewliwe wyciągały płacze, Tyś się stał nadzieją z rospaczo- 
nym i wielką pociechą w mękach.« - 

Potim śpiiwa sie:
P I E Ś Ń  1.

Przez Twoje święte zmartwychpowstanie,
Boży Synu odpuścisz nam nasze zgrzeszenie:
Wierzymy żeś z martwych powstał,
Żywoteś nasz naprawił,
Śmierci wiecznej nas zbawił,
Swoją świętą moc zjawił! -

p i E ś r  2.
Chrystus zmartwychwstań jest, »Widziałam go po męce,
Nam na przykład dan jest;
Iż mamy z martwych powstać, 
Z Panem Bogiem królować.

Alleluja.
Leżał trzy dni w grobie,
Dałbok przebić sobie;
Bok, ręce, nogi obie,
Na zbawienie człowiecze tobie.

Alleluja!
Trzy Marye poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrystusa pomazać, 
Jemu cześć i chwałę dać.

Allelluja!
Gdy na drodze hyły>
Tak sobie mówiły:
»Jest tam kamień niemały,
A któż nam go odwali.«

Alleiuja! 
»Powiedz.nam Marya,
Gdzieś Pana widziaia?«

Trzymał chorągiew w ręce. « 
Alleluja!

Gdy nad grobem stały,
Bzekł im Anioł biały:
»Nie bójcie się Dziewice,' 
Ujrzycie Boże Iice.«

A l l e l u j a !
»Jezusa- szukacie?
Ttt Go nie znajdziecie;
Wstałci zmartwych, tu  go nie,, 
Tylko Jego odzienie«

Alleluja! 
Łukasz z Kleofasem,
Oba jednym czasem,
Szli do miasteczka Em aus, 
Spotkał ich ci Pan Jezus.

Alleluja! 
Bądźmy wszyscy weseli,
Jako w niebie Anieli; 
Czegośmy pożądali, 

jTegośmy doczekali.
Alleluja!

Modlitwa kościelna.

Boże, któryś przez uroczystość wielkanocną światu lekarstwa 
zgotował, zlej prosimy Cię na lud Twój dary niebieskie, abyśmy 
doskonałej wolności dostąpili i żywot wieczny otrzymali. Przez 
Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.



MIESIĄC MARYI
c z y l i

ROZMYŚLANIE NA KAŻDY DZIĘŃ

0 Jej życiu, Chwale i Opiece:
Porządkiem czasu włożone, a do Jij świat zastosowane.

W S T Ę P .
Oto syn tw ój... Oto m atka twoja,

(Jan XIX. 26, 27).

^Umiłowawszy swe, którzy byli na świecie, do końca je umi- 
»łował.« (1) Temi słowy Ewangelista Jan święty rozpoczyna 
opowiadanie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zbliżała się 
śmierć jego straszna i okrutna. Nie cofa się przed nią miłość 
Chrystusowa: »bo mocna jest jako śmierć miłość.« (2) Owszem 
spieszy na spotkanie śmierci, a dobiegając do ostatnich chwil 
życia, Zbawiciel nasz coraz hojniej ucznie ' swoje miłością swą 
darzy: »Umiłowawszy swe, którzy byli na świecie, do koń- 
»ca je umiłował.« Nogi im umywa, do nóg się im ściele, jako
by żebrząc a prosząc: kochajcie! Modli się za nich do ojca mo
dlitw ą miłości i o miłość dla nich; słowa miłości w ich sercal 
potokami wlewa i z tej miłości dusze ich wlasnem ciałem kar
mi. I wydał swe ciało na mękę najkrwawszą, i duszy, nie szczę
dził: poniósł bicze i cfernie i gwozdzie i krzyż; poniósł obelgi 
naigrawania, bluźnierstwa i zdradę. A  tak męczennik w ciele
i  męczennik w duszy, z miłości dla nas, z własnych rąk naszych 
um ierał na krzyżu! I na krzyżu dla nas cośmy go krzyżowali, 
m iał tylko słowo przebaczenia, wszechmiłości"słowo. Myśmy 
go krzyżowali, on się modlił za nas.

O Jezu mój! Jezu! już konasz! jużeś nam dał wszystko!— 
Jeszcze nie wszystko.—Cóż jeszcze miałbyś nam do dania?

(1) Jan XIII, 1, (2) Pieśni VIII, 6.



Jeszcze serce Chrystusowe miało skarb w którym złożyło 
wszystkie skarby swoje. Jeszcze Chrystus miał dla nas ten 
skarb skarbów swoich, w którym zamknął całą treść i siłę miło
ści swej ku nam. A tym upominkiem wielkim, bezcennym, o- 
statnim, objął nas na wieki w miłość śwoją, przytulił nas do 
serca, spokrewnił nas z sobą, i niejako dotykalnie uczynił nas 
braćmi swemi, a synmi Bożemi, gdy pojrzawszy na ucznia rzekł 
Matce swojej. »Oto syn twój* a pojrzawszy na Matkę, rzekł 
uczniowi: »Oto Matka twoja.« (1)

Ach teraz już o Jezu nie masz nic do dania.
Od onej chwili zaczęła się między Maryą a uczniami Chry- 

stusowemi miłość macierzyńska i synowska mitość: bo co słowo 
Boże wymawia, to zarazem spełnia. I spełniło się w on czas to 
wieczne przymierze, które Pan obiecał był ludowi swemu 
przez Jeremiasza Proroka: »Po onych dniach, mówi Pan, dam 
»zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go: i bę- 
»dę im Bogiem, a oni będą mi ludem.« (2) A napisał Pan ten 
zakon miłości w sercach naszych, gdy rzekł konając: »O to syn 
Twój! Oto Matka Twoja!«

I odtąd lud Boży ludem Maryi, i o tyleśmy ludem Bożym, o 
ileśmy ludem Maryi. Odtąd Marya wszystkie syny Boże, Jej 
macierzyństwem przysposobione, piastuje, wychowuje, strzeże, 
prowadzi, osłania, umacnia i zbawia; bo chciał Bóg, aby jako 
Zbawiciel, tak i zbawienie przez Maryę nam przyszło. Odtąd 
zbawienie nasze złożone w ręku Maryi. I dla tego rzekł święty 
Bonawentura. »Kto godnie Maryi cześć oddawać będzie, zba- 
»wion będzie.«

W ięc zbawienie nasze krw ią Chrystusową nabyte, zależy już 
niejako od miłości Maryi ku nam i od miłości naszej ku Maryi.

O miłości Maryi któż wątpić może? Matka jest nasza, kocha 
nas jak Matka, a jak  Matka Boża; kocha nas temi samemi wnę
trznościami, któremi kocha Jezusa. Któż tę miłość pojąć zdoła! 
Kocha nas Marya, »kocha miłością niezwyciężoną!« woła święty 
Piotr Damian.

Ale czy my kochamy Maryę? Ach kochamy! kochamy, bo

467

(1) Jan XIX, 26, 27. (2) Jerem iasz XXXI, 33.
60
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niepodobna nie kochać, lecz nie kochamy dosyć, bo niedosyć 
znamy. .

Mato kocha Jezusa, kto go mało zna; mało kocha Maryę kto 
ją  zna mało. Mało kochamy Jezusa i Maryę, bo ich mało zna
my! A jednak kogożbyśmy więcej znać i kochać mieli? On 
Pan i Bóg nasz; ona Pani i Matka nasza!

Chcąc obudzić lud swój do kochania Boga, wołał Psalmista, 
aby go poznali: »Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan.« (1) 
Tak i my chcąc pobudzić do miłości Maryi, wołamy was bracia 
byście ją  poznali a obaczyli jak słodka i jakiego kochania jest 
godna!

Miłość Maryi z miłości Jezusa idąca lub do niej wiodąca', to 
cały człowiek, cała mądrość, całe bogactwo, całe zbawienie, ca
łe  szczęście, całe niebo! Stopień tej miłości tu na ziemi, będzie 
wskazówką stopnia chwały naszej w niebie. Więc kochajmy 
Maryę wszyscy, kochajmy ją  bardzo, kochajmy bez końca; a dla 
pobudzenia się do coraz żywszej miłości, na każdy dzień wpatruj
my się w Maryę, opowiadajmy Maryę, dowiadujmy się o Niej i 
od ziemi i od nieba i od ludzi i od Boga; pytajmy o Nią wła
snych serc naszych, abyśmy na każdy dzień wzrastając w znajo
mości Matki Bożej i naszej, na każdy dzień wzrastali w miłość 
Maryi.

O jakżebym nie miał z błogosławionym Leonardem na cały 
świat wołać: ,»Ludy obałamucone! ludy oszukane! przejrzycież 
»nakoniec! kochajcie Maryę, jeżeli chcecie zbawienia! kochajcie 
»Maryę, jeżeli chcecie nieba!«

O Maryo! chcąc abym cię grzesznik pokochał, dałać mi uło
żyć księgę tę o Tobie, o chwale Twojej, o miłości Twojej; niech
że Cię wszyscy pokochają co ją  czytać będą, abyśmy wszyscy m i
łością niezwyciężoną Ciebie miłując i dla tej miłości idąc za 
wonnością cnót Twoich, doszli za Tobą do ogniska miłości, do 
Jezusa Twego!

O bracia i siostry! tak się modlę za wami, tak się módlcie za 
mną.

Ale nietylko za sobą, o mili moi! ja  sługa wasz,. pokornie o 
modlitwy proszę: módlcie się także za dusze drogich mi rodzi- 

(1) Ps. XXXIII, 9.
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ców,którzy mnie na sąd Boży poprzedzili, a za których ja  nędzne 
prace moje, Jezusowi i Maryi szczerze ofiarując, z głębi duszy 
wołam do Boga z Augustynem świętym: »Natchnij miły Panie,, 
»natchnij synom Twoim, a braciom moim, sługom Twoim, a pa- 
»nom moim, którym i głosem i sercem i pisaniem służę, aby 
»którzykolwiek to czytać będą, pamiętali przy ołtarzu Twoim, 
»na pokornego sługę Twego.

A Ty, o Maryo,Matko Jezusowa! która napłakawszy się śm ier
ci Syna Twego, łzami Twemi osuszasz łzy nasze, przyjmij ode
mnie dzięki najrzewniejsze.

W  Bęce Twoje składam najpokorniej Miesiąc czci Twej po
święcony, o! Maryo chciej go złożyć u nóg Jezusowych.

Niech żyje Jezus! niech żyje Marya w sercach wiernych sług 
Zbawiciela świata.

Nauka o nabożeństwie zwanem Miesiąc Maryi. (1)

»Błogosła wioną mnie zwać będą wszystkie narody.« (2) Temi 
słowy przepowiedziała Marya swą chwałę i miłość wszystkich 
dziatek swoich, miłość ku Matce Bożej wszystkich synów Bo
żych; a ta przepowiednia, codzień się sprawdzając, dojdzie do 
ostatecznego spełnienia, w on dzień błogosławiony, w którym 
się dopełni ta najradośniejsza przepowiednia Chrystusowa: »I 
stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.« (3)

Ile narodów, ile serc chwali Bóga, tyle narodów, tyle serc 
błogosławi Maryę. W  miarę jak się szerzy wiara święta, szerzy 
się chwała Maryi, i miłość ku Maryi we wszystkich sercach i na
rodach, jest miarą ich miłości ku Bogu, bo przez Maryą odbie
ramy miłość Bożą i przez Maryą oddajemy miłość naszą Bogu;

(1) Tym wszystkim , którzyby przez m iesiąc Maj, bądź publicznie, bądź 
pryw atnie przez jakie osobne przysługi, przez pobożne modlitwy i przez wy
pełnienie cnót chrześcijańskich, Najświętszej Pannie szczególną cześć odda
w ali, Pius VII Papież nadaj 300 dni odjm stn na każdy dzień tego m iesiąca, a  
o d p u st zupełny raz w ciągu Maja, w  dniu, w  którym po spowiedzi i kommu
nii pomodlą się na intencyą Kościoła św iętego. O dpusty te i za dusze zmar
łych ofiarować można.

(2) Łukasz, 1, 48. (3) Jan X, 16.
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to  Marya jest zdrojem, przez który Bóg do nas, my do Niego 
płyniem, i dta tego święty Wawrzyniec Justynianin nazwał Ma- 
ryę: »najpradziwszą pośredniczką i Boga i ludzi.«

Przyczyna i źródło tej prawdy tak uweselającej, tak ubes- 
pieczającej, takim pokojem serca nasze darzącej, jest w onem 
twórczej miłości słowie, którem Chrystus Pan, konając na krzy- 
zu, własną Matkę dał nam za Matkę: »oto syn Twój: oto Matka 
twoja!« Jakoby rzekł Matce wskazując na ucznia, w którym wi
dział nas wszystkich: Matko! oto dzieci Twoje, kochaj i pamię
taj o nich. Jakoby rzekł nam wszystkim, Wskazując na Matkę 
uczniowi swemu. Dzieci! oto matka wasza: kochajcie Ją i 
w każdej potrzebie do Niej przybiegajcie.

Od ońej stokroć błogosławionej chwili i Marya i my speł
niamy to słowo. Marya nas kocha i my Ją kochamy; Marya o 
nas pamięta i my do Niej biegniem po wszystko, jako dzieci do 
Matki kochanej, a tak kochającej! Iw  potrzebach ciała i w po
trzebach duszy i w potrzebach serca do Niej się uciekamy. 
Wszystkiego też u Nićj, bo przez Nią dostać możem: i chleba i 
nieba, bylebyśmy jak należy Jej się zalecali, posłuszeństwem, 
nabożeństwem, miłością ku Niej i wszystkim dziatkom, a nade- 
wszystko miłością ku Jej synowi jednorodzonernu.

W ie o tem serce nasze, ku sercu matczynemu zawsze skłon
ne i śmiałe i ufne, i dla tego w niebespieczeństwach i w potrze
bach wszystkich, ludzie i ludy wierzące do Maryi się tulą, Maryę 
otaczają, Maryę wzywają, Maryę błogosławią: błogosławią pro
sząc, i wnet błogosławią dziękując, i sprawdza się na każdy 
dzień to proroctwo Królowej Proroków: »Blogosławioną mnie 
»zwać będą wszystkie narody.«

Każda potrzeba osobista wywołuje szczególną cześć i przy- 
milanie się do tej Matki najmilszej. Każda potrzeba publiczna 
wywołuje z głębi narodów wiernych jęk osobliwszy do Maryi, 
Ucieczki grzesznych, Pocieszyciel ki utrapionych, Wspomożenia 
wiernych. Ztąd powstały rozmaite nabożeństwa na cześć Matki 
Bożej, po których, jak po pomnikach wiekowych, wyczytać mo
żna potrzeby wieków.

Koniec wieku przeszłego, jęczącego pod okrucieństwem nie-
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■wiary i błędów, wywołał to nabożeństwo najtkliwsze i najdziel
niejsze, które zowiemy Miesiąc Maryi.

Nabożeństwo to jest niejako zbiorem wszystkich nabożeństw 
do Najświętszej Panny; pękiem strzał miłości, które serca nasze 
przez miesiąc cały ciskają gęściej do serca Maryi; wiązką wszy
stkich kwiatów, które pod Jej stopy ścielem, wieńcem ze wszy
stkich serc naszych, który Jej podajem, na znak, że nas podbiła 
m iłością swoją, że naszych serc Panią i Królową, wojskiem u - 
szykowanem porządnie, którem tę Matkę kochaną otaczamy, i 
Łierzem w niewolę, w niewolę miłości, dla której musi to czy
nić, czego od Niej w Imie Jezusa chcemy.

Na to nabożeństwo tak wdzięczne sercu Maryi, obrano mie- 
.siąc Maj, miesiąc odżycia, miesiąc kwiatów, miesiąc nadziei.
I  najlepiej przypada miesiąc ten do czci Maryi, która jest ży
ciem, słodyczą i nadzieją naszą.

Miesiąc Maj był zawsze w roku kościelnym miesiącem wese
la  i miesiącem nadziei, to jest oczekiwania: wesela po zmar- 
twychwstaniuPańskiem,oczekiwania na zesłanie Ducha świętego. 
Miesiąc Maj, jako przypadający wkrótce po Zmartwychwstaniu 
Pańskiem, Apostołowie przepędzili częścią w towarzystwie Je
zusa i Maryi, częścią w towarzystwie Maryi samej, która ich 
przysposobiała do przyjęcia Ducha świętego. Więc ze wszystkich 
■względów słuszna nam wszystkim potrzebującym zawsze owo
ców Zmartwychwstania Pańskiego, potrzebującym darów Ducha 
świętego, słuszna nam wszystkim przepędzać miesiąc Maj na 
bliższem a ciągiem towarzystwie z Maryą, Maryi się przymila- 
ją c  i z Jej rąk,od Jej Syna wyglądajac wszelkich dobrych darów, 
a  najprzód odpuszczenia grzechów.

Miesiąc Maryi stał się niejako tym corocznym Jubileuszem, 
który przychodzi już  to w nagrodę dobrze odbytego Wielkiego 
Postu, już  to ku naprawieniu tego, co się w W ielki Post zanie 
dbało. Miesiąc Maryi jest tym corocznym Jubileuszem, który 
Marya ofiaruje wszystkim grzesznikom, aby się nawracali; 
wszystkim sprawiedliwym, aby się coraz więcej usprawiedli
wiali i uświęcali; wszystkim sercom aby Ją, a przez Nią Jezusa, 
•coraz żywiej kochały. W ięc Kościół święty i wszyscy wierni 
święcą to nabożeństwo z weselem wielkiem. Kapłani Pańscy



opowiadają miłosierdzie Maryi, a wierni Chrystusowi, w tej 
studni niewyczerpanej miłosierdzia Pańskiego, czerpią ile kto 
chce, jedni drugich pobudzając słowem i przykładem, aby czer
pać więcśj.

W  krajach gdzie nabożeństwo miesiąca Maryi już upowsze
chnione, zda się że cały miesiąc Maj we wszystkich sercach kwi
tnie miłaścią Maryi. Co jest najpiękniejszych kwiatów wszy
stko to idzie na Ołtarz Maryi; co najbogatszych ozdób wszystko 
to służy na ubranie Maryi; co najwdzięczniejszych głosów, wszy
stko to śpiewa Maryi. I tak pięknie i wonno i wdzięcznie po 
świątyniach Pańskich, iż się zda, ze samo niebo rzuciło tam nie
co z uroku swego. Na wszystkich domach obrazy Matki Bożej 
ubrane w kwiaty, a wieczorem w rzęsiste światło, niby gwiazdy 
otaczające Maryę, na przypomnienie, że ona Królową niebios. 
Po ulicach, wieczorem, słychać rzewny śpiew litanii i szmer ro- 
zańcowy i okrzyki wesołe: »Niech żyje Marya, Marya niech 
żyje!! I w każdej rodzinie w najprzedniejszem miejscu do
mu, ubrany i przystrojony ołtarzyk Maryi zgromadza w pe
wnej godzinie-wszystko co żyje, choć każde z rodziny swój 
obrazek Maryi osobną czcią wieńczy i w modlitwach wspólnych 
śpiewają Maryi, czytają o Maryi, mówią o Maryi, tak, iżby się 
zdawało, że to nie ludzie, lecz że to Anioły! Tak nas przemie
nia miłość ku Maryi.

Po wieku tak gorszącym i bezbożnym, w tych tak smutnych 
dla wiary czasach, nabożeństwo tak powszechne, tak rzewne, 
jest prawdziwym cudem, przez który Marya zwyciężyła znowu 
wszystkie bluźnierstwa i błędy tego wieku, jak je po wszystkie 
wieki zwyciężać będzie. A któż policzy te tysiączne cuda, któ
re to nabożeństwo miesiąca Maryi sprowadza na Jej w ierne 
dzieci? Ileż to uzdrowień cudownych w ciele, cudowniejszych 
w duszy; ile łask rozmaitych, ile błogosławieństw spływa na 
wszystkich co błogosławią Maryę!

Ah! wszyscy, wszyscy, o Maryo! błogosławić cię będzism, o 
Matko ukochana! A Ty nas błogosław!

Nabożeństwo miesiąca Maryi trwa przez wszystkie dni Maja* 
a kończy się z ostatnim dniem jego.

W  ciągu tego miesiąca nal eży, jeśli być może, słuchać co-
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dziennie Mszy świętej i przystępować ile być może najczęściej do 
stołu Pańskiego.

Nie masz rzeczy miłej Bogu, którejbyśmy przez to nabożeń
stwo otrzymać nie mogli, a szczególniej łaski duchownej. Dla 
tego przez to nabożeństwo prosić mamy przedewszystkiem o to 
wszystko, co do zbawienia naszego i bliźnich naszych, a miano
wicie najbliższych nam osób, przyczynić się może; sami zaś pra
cować mamy nad pozbyciem się głównej wady naszej i nad na
byciem cnoty, której nam głównie potrzeba. Ofiarujmy szcze
rze Matce Boskiej grzechy i przywary nasze, aby je zniszczyła, 
a udzieli nam z zasług i cnót swoich, byśmy nie zginęli, a o~ 
wszem wyższą w niebie osiągnęli chwałę.

Niniejsza nauka służyć może za naukę wstępną do nabożeń
stwa miesiąca Maryi. Po jej odczytaniu proszę się pomodlić 
modlitwą najmilszą Maryi, o nawrócenie grzeszników, a będzie 
to zarazem modlitwa i za nędznego pisarza tej książki, który ją  
napisał dla największej chwały Jezusa i Maryi, a największego 
szczęścia nas wszystkich: dla nawrócenia grzeszników.

Ucieczko grzesznych! módl się za nami!

UWAGA.
Każde z następujących rozm yślań sk tada  się ztrzech  oddzielnych pun

któw , z których każdy osobno czytanym i rozmyślanym być może. Gdyby 
w ięc czytanie całego rozmyślania, przy nabożeństwie zwłaszcza publicznem , 
zdawało się za długiem , można poprzestać na odczytaniu jednego z tych pun
któw , zmieniająo je  w  następujących latach.

NADZIEŃ i .
. | tudzież na święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
e [ Panny. (8 Grudnia).
k I .

O Maryo! od czegóż zacznę Cię wielbić, i chwały Twoje i m i
łość Twą głosić! zacznę od słówktóremi wita Cię Kościół wdzień 
święta Twojego, a któremi Duch święty pierwej nimeś przyszła 
na świat objawił Cię światu.

»Pan mnie posiadł na początku dróg swoich pierwej niźli 
»co uczynił [z początku. Od wieku jest' zrządzona i z staroda-
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»wna, pierwej niźli się ziemia stata. Jeszcze nie byto przepaści 
»a jam już poczęta była: ani jeszcze źródła wód były wyniknęły, 
»ani jeszcze góry ciężkim ogromem były stanęły: przed pagór- 
»kami jam się rodziła. Jeszcze był ziemię nie uczynił, ani rzek, 
»ani zawias okręgu ziemię. Gdy gotował niebiosa, tamem ja  
»była: gdy pe\t nym porządkiem i kołem otaczał przepaści. Gdy 
»niebiosa utwierdził w górze i ważył źródła wód. Gdy zakładał 
»morzowi granice jego, a ustawę dawał wodom, aby nie przestę- 
»powali granic swoich, kiedy zawieszał fundamenty ziemie. Z ni- 
»mem była wszystko składając, i kochałam się na każdy 
•wdzień; igrając przed nim na każdy czas. Igrając na okręgu zie- 
umię: a kochanie moje być z synmi czlowieczemia (1) Ach! i 
nasze kochanie, z Tobą być Maryo!

Bog widząc przedwiecznie wszystkie sprawy swoje, stworze
nie świata i stworzenie człowieka, widział także upadek czło
wieka przedwiecznie i przedwiecznie postanowił w miłosierdziu 
swojem dźwigać go z upadku, przez wcielenie i śmierć jednoro- 
dzonego syna swojego. A więc przedwiecznie począł w myśli 
swej Maryą i przeznaczył Ją  na Matkę Boga wcielonego. Ztąd 
Marya przed stworzeniem świata była obecną myśli Bożej, i wi
dział Ją Bóg ze wszystkich stworzeń najpiękniejszą, najświętszą, 
najwierniejszą, najulubieńszą, kochającą się w Bogu na każdy 
dzień, przymilającą się Jemu posłuszeństwem najradośniejszem, 
jakoby igrając przed Nim na każdy czas, a igrając na okręgu 
ziemi: bo służba jej pierwsza miała być na ziemi, na'całym  o- 
kręgu ziemi. I widział Ją  Bóg, dla miłości Jego kochającą sy- 
ny człowiecze, którym przez Nią miał dać Zbawiciela. Ztąd 
Marya jest pierworodną pomiędzy wszystkiem stworzeniem, ja 
ko o Niej powiedział Duch święty. »Jam wyszła z ust Najwyż
szego pierworodna przed wszystkiem stworzeniem.« (2) A po
częta przedwiecznie w łonie miłosierdzia Bożego, czekała chwili 
poczęcia porządkiem przyrodzonym w łonie Matki swojej. O 
jakże niepokalane było to poczęcie a ztąd niepokalane, że od 
zmazy grzechu pierworodnego wolne.

W itaj Maryo bez zmazy poczęta! W itaj wybrana na Matkę

(1) Przypowieść VIII, 22, 32. (2) Ekkli. XXIV, 5 .
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Zbawiciela świata! »Ciebie Bóg począł w myśli swej przed 
owszystkiem stworzeniem, boś porodzić miała Boga—człowieka® 
(l)n a  odkupienie człowieka. Jedna i jedyna córko żywota. (2) 
»Nowa Ewo, Matko żywota.® (3) »Witaj Boga z człowiekiem 
pogodzicielko. (4) »Swiata całego obronicielko,® (5) Bez zmazy 
poczęta, Dziewico święta, witaj!

Przez Boga obiecana, (6) przez Patryarchy oczekiwana, przez 
Proroki przepowiedziana, przez Psalmistę i Mędrca Pańskiego 
śpiewana, przez cały ród ludzki i przez Anioły bardzo pożąda
na, przez Trójcę świętą od początku i na wieki ukochana, nad 
wszystkie gwiazdy jaśniejsza, jak odblask Boży tak czysta—wi
taj!... O Matko Boża, Bożemi słowy witamy Ciebie: »0 jakożeś 
piękna przyjaciółko moja, o jakożeś. piękna! Wszystka jesteś 
»piękna przyjaciółko moja, a nie masz w tobie zmazy.« (7)

O Maryo! Tyś na zmazanie grzechu bez grzechu poczęta. 
Zycie słodkości i nadziejo nasza, witaj! Weselim się z Tobą, 
z tej łaski Bożej w Tobie; cieszym się nią jak o naszą własną, 
boś Ty Matką naszą; a za tę cześć Twoją, za ten skarb Twój, któ
ry Cię czyni najwięcej Bogu podobną i na Matkę Bożą zdobną, 
dziękujem Bogu, my dzieci Twoje, tej chwały Twojej krwią i 
życiem bronić gotowi.

Wielbi dusza nasza Pana, i rozradował się duch nasz w Bo
gu Zbawicielu naszym, iż Marya Matka Jezusowa i Matka nasza, 
bez zmazy poczęta, Dziewica święta!

i i i

»Takim był grzech Adama, że koniecznie sam człowiek za-, 
płacić zań musał, a nie mógł zapłacić jeno sam Bóg»—mówi 
Augustyn święty. Człowiek zapłacić musiał, bo człowiek zgrze
szył; lecz człowiek zapłacić nie mógł, bo obraza grzechu jest 
nieskończoną, dla nieskończonego Majestatu Boga, którego 
nieskończoną sprawiedliwość, tylko ofiara nieskończona, a 
więc ofiara samego Boga, przebłagać mogła. Dla ukara
nia grzechu człowieka, potrzeba było śmierci człowieka,

(1) S. Bernard. (2) Dyonizy Aleksandryjski. (3) S. Atanazy. (4) S. Bi 

żyli. (5) S. E frem . (6) G en . III, 15. (7) Pieśni IV. 1, 7.
61
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a dla ubłagania Boga potrzeba by to ofiary samego Boga: 
potrzeba więc byto śmierci Boga—człowieka. Nieskończone 
miłosierdzie Boże obmyśliło tę nieskończoną ofiarę, syn Boży 
miat się stad człowiekiem, aby jako człowiek mógt za nas 
umrzeć, a jako Bóg za grzech nasz mógt zapłacić Bogu, i śmier
cią swoją doczesną od śmierci wiecznej wybawić nas.

Dla tego nieskończonego miłosierdzia Bożego, Syn Boży ma
jąc się stać człowiekiem, stworzył sobie Matkę, w której prze- 
czystem łonie, za sprawą Ducha świętego, rniat wziąść krew i 
ciało, i mieszkać w niem przez miesięcy dziewięć: stworzyt Ma
ryę. »Mądrość zbudowała sobie dom. (1) Domowi TwemU, 
»Panie, przystoi świątobliwość. (2) Bo jest wielkie dzieło: nie 
»cztowiekowi bowiem gotuje się mieszkanie, ale Bogu.« (3)

»Taką sobie Chrystus obrał Matkę, mówi S. Piotr Damian, 
"jakiej był godzien, jakiejby się rumienić nie miał;« a więc bez 
zmazy poczętą. »Marya nie byłaby godną być Matką Bożą, mó
wi S. Tomasz, gdyby kiedykolwiek zgrzeszyła: bo hańba grzechu 
»Matki spadłaby na syna« a więc i hańba grzechu pierworodne
go, gdyby w nim poczętą była. A więc Marya bez grzechu 
poczęta.

»Poświęcił przybytek swój Najwyższy.« (4) »Do tego raju, 
»mówi S. Jan Damasceński, wąż przystępu nie m iał.« Bo mię
dzy Maryą a wężem wieczną nieprzyjaźń położył sam Bóg, gdy 
jedną ręką grzeszne rodzice nasze z raju wyganiając, a drugą 
wskazując pokutującym nadzieję zbawienia, rzekł do szatana: 
»Potożę nieprzyjaźń między tobą a między niewiastą.« (5) . A 
nie tylko położyt nieprzyjaźń między Maryą a szatanem, ale 
nadto dał Maryi wszelką moc nad nim, gdy rzekł do niego: 
»Ona zetrze głowę twoją.« (6) Źe zaś Marya miata wszelką 
moc nad szatanem, wrięc szatan żadnej mocy nad Maryą nie 
miat, a przeto nigdy Marya w więzach jego nie była, nigdy: a 
więc ani w chwili poczęcia swego. Więc bez grzechu pier
worodnego poczęta.,

Cześć syna Bożego,godność Matki Bożej, zwycięztwo Jej nad

(1) Przyp. IX, 1. (2) Psalm XCII, 5. (3) Paralip. XXIX, 1. (4) Psalm 
XLV, 5. (5) Gen. III, 15. 1,6) Gen. III, 15.
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piekłem, wymagały dla Maryi przywileju tego: a więc Marya 
e bez grzechu pierworodnego poczęta.
ij O Maryo! mógł Cię Bóg stworzyć wolną od zmazy grzecho-
i! wej, winien Cię był taką stworzyć i chciał; więc Cię taką stwo
lt- rzył dla chwały Syna swego, któregoś Matką być miała, boć 

»chwała synów ojcowie ich .« (l)  Taką Cię stworzył dla zba- 
it wienia naszego, byś mogła być Matką Zbawiciela, byś mogła 
to zwyciężyć piekło. Witaj więc bez zmazy poczęta, Dziewico 
(! święta.

h B i l .
DQ,
,j( Marya chociaż niepokalanie poczęta i zewsząd święta, wszak

że całe życie czuwała nad sobą, aby grzechowi, którego nigdy 
t nie zaznała, przystępu nie dać. O jakże bardziej my w grzechu 

poczęci, pożądliwościami trapieni, namiętnościami miotani, 
w łasce Bożej nieutwierdzeni, winniśmy czuwać nad sobą i bać 
się grzechu i unikać grzechu! Biada nam jeśli nie czuwamy, 
jeśli o ratunek do Maryi nie wołamy! O Maryo! bez zmazy po- 

t częta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Marya, najpiękniejsze dzieło Boże, a Jej najpiękniejszą o- 

zdobą, że bez zmazy poczęta; największą zasługą, że bez zma
zy przeżyła swe lata. I my chociaż w grzechu poczęci, w grze
chu narodzeni, ale zasługą krwi Chrystusowej na chrzcie świę
tym oczyszczeni, byliśmy bez zmazy. Po chrzcie świętym 
zgrzeszyliśmy niestety, lecz w Sakramencie pokuty, znowu we 
krwi Barankowej omyci, byliśmy znowu bez zmazy. I znowu- 
śmy zgrzeszyli, wiele, wiele razy! I wiele, wiele razy, Baranek 
Boży gładził grzechy nasze i krwią swoją zmywał dusze nasze.
I znowuśmy byli niewinni: bo Bóg znowu nam odpuścił winy,
i czyści, bo krew Jego znowu oczyściła nas. Gdzież teraz ta 
niewinność, gdzież ta czystość nasza? raz nam darowana, a tyle 

ę* razy wracana? Gdzie pilność, aby już w błocie grzechowym nie 
tarzać dusz naszych, których czystość tyleż kosztuje Bogu, co i 
przeczystość Maryi, bo jedna i druga ze krwi Chrystusowej.

W móc zasług przejrzanych tej krwi Przenajświętszej, Marya

1̂) Przyp. XVII, 6.
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bez grzechu poczęta, w moc tychże zasług dokonanych, z pętów 
grzechowych myśmy wyzwoleni. Spojrzał Przedwieczny przej
rzeniem swojem na Chrystusa swego, na świętość Jego, na za
sługi Jego, na krew Jego, którą dla chwały ojca, a zbawienia 
świata w okrutnej męce miał przelać, i dla tej krwi najdroższej 
stworzył mu Matkę bez zmazy poczętą, stworzył Maryę; spojrzał 
Bóg miłosierny na Chrystusa w Ogrójcu krwawym potem pod 
ciężarem grzechów naszych już się pocącego, na Chrystusa za 
nas już biczowanego; na Chrystusa Króla naszego już cier
niem koronowanego, na Chrystusa Wodza naszego już krzyż 
dźwigającego i na krzyżu rozpiętego; spojrzał na tę krew Jego, 
k tórą  za nas grzesznych w tej straszliwej męcę do ostatniej kro
pli wylał i dla tej krwi przenajdroższej za syny swoje nas przy
sposobił; mocą tej krwi przenajczystszej, dusze nasze grzechem 
skalane oczyścił, i wrócił nam drogocenne podobieństwo swoje, 
które przez grzech utraciliśmy.

O Boże! gdybyśmy to niepojęte miłosierdzie Twoje zawsze 
na pamięci mieli, ach! pewnobyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Przy
pominaj je nam, o Jezu, o Baranku Boży! który krwią Twoją 
gładzisz grzechy świata! Przypominaj je nam, o Maryo, Matko 
Jezusowa! któraś dla krwi Baranka Bożego bez grzechu poczęta, 
abyśmy dusze nasze, krwią przenajdroższą dobrze oczyściwszy, 
resztę życia bez zmazy przeżyli.

Y. Módl się za nami święta BożaRodzicieielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.

Maryo Przenajświętsza! Racz pobłogosławić nabożeństwu 
majowemu, które tu na cześć Twoją dziś rozpoczynamy. Do
pomóż, abyśmy je do końca pobożnie odprawić potrafili. Spraw 
abyśmy przez ciąg tego czasu, w każdym dniu wystrzegając się 
najusilniej wszelkiego grzechu, przez niewinność serc naszych 
miesiąc ten Tobie prawdziwie poświęcili. Matko nasza i szcze
gólna Opiekunko! dwa dla Ciebie codzień przystrajać chcemy 
ołtarze: jeden, przed którym tu klęczemy, co wieczór ubierze-
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my w kwiaty z pól naszych; drugi, który w głębi se rc  naszych 
wznosimy, starać się będziemy zdobić co chwila wieńcami cnót 
życia prawdziwie chrześcijańskiego. Dopomóż nam do tego o 
Pani! o Matko! o nadziejo i pociecho nasza. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d: prosząc Matkę Bożą,"aby błogosławić 
raczyła rozpoczynającemu się nabożeństwu majowemu.

NADZIEŃ II.
tudzież na święto Narodzenia Najświętszej Panny 

’ (8 Września)
I .

»I będzie w ostateczne dni przygotowana góra domu Pańskie- 
»go na wierzchu gór, i wywyższy się nad pagórki, a popłyną do 
»niej wszystkie narody.« (1) Któż jest tą górą na wierzchu gór, 
przepowiedzianą przez Izajasza proroka, górą domu Pańskiego, 
Wywyższoną nad wszystkie pagórki, do której popłyną wszystkie 
narody? Marya! »Nazwana górą na wierzchu gór, mó
wi Grzegorz święty, bo wysokość Maryi wybujała nad wszyst
kich świętych..« Marya nazwana górą domu Pańskiego, bo 
w niej Pan zamieszkać miał. Popłyną do niej wszystkie narody, 
albowiem Bóg Ją przeznaczył na błogosławieństwo narodom 
wszystkim, tę górę Syon, którą dla zbawienia wszystkich naro
dów sam zamieszkać miał, jako śpiewał Psalmista: »Iżali syono- 
wi mówić nie będą: człowiek i człowiek narodził się w nim, a 
sam je Naj wyższy ugruntował.® (2) A że Bóg—człowiek miał 
się z Niej narodzić, dla tego nad wszystkich świętych wyniesio
na i jakoby na nich zbudowana jest: co też wyraził Psalmista 
gdy mówiąc o Syonie; jako figurze Maryi powiedział:« Funda
menta jego na górach świętych.« (3) I mędrzec to Pański po
wtórzył, gdy rzekł o Maryi: »A w pełności świętych zadzie- 
rzenie moje.« (4)

Pełność łaski, którą Bóg duszę Maryi przy jej stworzeniu 
ubogacił i ozdobił, była tak obfitą, że mędrzec Pański, widze
niem Jej zachwycony o Niej zawołał: »We mnie wszelka łaska

(1) Izajasz II, 2, (2) Psalm LXXXVI. (3) Ps. LXXXVI, 1. (4) Ekkli. 
XXIV, 16.
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»drogi i prawdy: we mnie wszystka nadzieja żywota i  cnoty.« 
(1) Taką była Marya w pierwszej chwili poczęcia swego.

»Uświęcona w żywocie Matki, nad wszystkich świętych i A- 
niołów.« (2) Marya, dzieło Boże, «które tylko Bóg przewyż
sza® (3) na którą Duch święty spłynął »jako deszcz na runoiyi (4) 
»Dziewica ta, mówi Bazyli Ś . całą sobie Ducha świętego wyczer- 
pnęła łaskę.« W żywocie matki pełnością rozumu nadana, 
w żywocie Matki już Boga miłując i już Bogu służąc, zasługą 
swoją podwajała co chwila ten skarb ' łaski Bożej dla nas bie
dnych, a przyszłych swych dziatek.

O Dziecino święta, przyszła Matko Boża, przyszła Matko 
nasza! cześć Ci oddajem w narodzeniu Twojem. Narodzenie 
Twoje, o Maryo! uweseliło niebo i ziemię, i aż do skończenia 
wieków uweselać nas będzie. Bądź błogosławiona córko naj
milsza ojca Przedwiecznego: bądź błogosławiona wybrana na 
Matkę Syna Bożego: Panno wierna, Oblubienico Ducha święte
go, bądź błogosławiona!

r i .
Ziemia jęczała pod ciężarem i pod klątwą grzechu, a niebio

sa po upadku aniołów potrzebowały naprawy. Przeczysta świę
tość Maryi, mówi Anzelm święty: przewyższająca czystość i świę
tość wszech stworzeń, wysłużyła Jej tę godność, że ją  Bóg wy
brał za narzędzie do podźwignienia upadłego świata. Przez tę 
Dziewicę wszystko do stanu ' pierwotnego wrócone i napra
wione jest.“  Tą naprawą, powiada Bykard, Aniołów strata 
nagrodzona, a Indzie z Bogiem pogodzeni są.“

Do takiego dzieła przeznaczoną, na Matkę Zbawiciela stwo
rzoną, takiemi Bóg darami ubogacić raczył, jakich do tak wiel
kiego powołania, do tak niepojętej godności koniecznie było 
potrzeba, albowiem jak naucza S. Tomasz: »Każdemu Bóg daje 
łaskę według powołania.® I dla tego Marya w pełności łaski Bo
żej stworzona jest. Marya łaski pełna, nie tylko dla siebie, ale 
też i dla nas. »Łaski pełna, mówi S. Tomasz de Yillanowa, a 
z jej pełności wszyscy udział bierzem“ tak iż podług słów świę

ci) Ekkli. XXXV, 25. (2) S. Win. Ferr. (3) S. Piotr Dam. (4) Psalm 
LXXI, 6.
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tego Anzelma:“ nie masz nikogo, ktoby w pełności łask danych 
Maryi cząstki nie miał. Któż jest komuby Najświętsza Panna 
miłościwą nie była? Któż jest kogoby Jej miłosierdzie nie ogar
nęło? ,,Z pełności łaski Bożej w Maryi myśmy wszyscy wzięli,« 
wszyscy więc z Jej narodzenia, weselmy się i radujmy, Witajmy 
ją  wdzięcznie, jako jutrzenkę przed słońcem, po zbyt długiej, 
zimnej, ciemnej i burzliwej nocy, a z Kościołem Świętym tak do 
Niej śpiewamy: »Narodzenie Twoje, Boga Bodzico, Dziewico, 
wesele wielkie zwiastowało światu: z Ciebie bowiem wyszło słoń
ce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz,który zdarłszy przekleń
stwo dał błogosławieństwo, a zwyciężywszy śmierć dał nam ży
wot wieczny. (1).»

I I I .

Z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Judy, z domu Dawi
dowego, jako było przepowiedziano przez Proroki, przychodzi 
na świat Marya, cudem poczęta, bo z rodziców niepłodnych 
W  późnej ich starości. O Joachimie! o Anno święci rodzice 
Najświętszej Panny, nie wyście sami wymodlili u Boga te dzie
ciątko śliczne. Wszystkie dusze sprawiedliwe w otchłani zam
knięte, a, Boga spragnione, wołały o tę rosę z nieba. Cały świat 
sierota, jękiem żalu i bólu jęcząc przez wieków czterdzieści, 
wyjęczał sobie u Boga matkę miłosierdzia. Ale szczególniej 
matka grzechu i zguby ludzkiej, wypłakała u Boga Matkę łaski 
Bożej i zbawienia świata. Ciesz się Ewo! któraś raj utraciła, 
że z Ciebie powstała nowa Ewa, która raj wróciła. W tej córce 
waszej Adamie i Ewo! wy pierwsi rodzice nasi, z nami ostatniemi 
dziećmi waszemi, witajcie matkę waszą i naszą, bo Marya wam i  
nam rodząc Zbawiciela, was i nas porodziła Bogu.

Z weselem więc obchodźmy narodzenie błogosławionej Maryi 
Panny, ażeby się przyczyniła za nami do Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Z całej duszy śpiewajmy Chrystusowi chwałę, że so
bie i nam taką obrał matkę.

O błogosławiona Dziecino! o Maryo święta! O jakże Trójca 
święta wpatrywała się w Ciebie, w arcydzieło swojel O jakże

(1) Z Brewiarza Rzymskiego.
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Aniołowie wpatrywali się w Ciebie, widząc w Tobie chwałę, i 
ozdobę niebios! O jakże nam potrzeba wpatrywać się w Ciebie,
0 Dziecino święta; śliczna matko nasza i Pani nasza! Witaj mat
ko my Twe dziatki. Witaj Pani my poddani; obyśmy Twe dziat
ki byli do Ciebie podobni. Obyśmy Twe poddane, wypłacali Ci 
wiernie daninę serc naszych.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo przenajświętsza, której przebłogosławionę narodzenie 

rozpamiętywamy, spraw mitosiernem wstawieniem się T wojem, 
abyśmy niezmiernych korzyści Twego narodzenia uczestnikami 
się stali. Daj, abyśmy we wszystkiemSyna Twego, Pana nasze
go, Jezusa Chrystusa,wolę pełniąc, a do Ciebie z ufnością po ra
tunek się udając,,żyli nie tak jak większa część lodzi przed Two
jem narodzeniem żyta, gdy Pana Jezusa nie znali i do Ciebie u- 
ciekać się nie mogli, ale tak, jako ci, za których Pan Jezus, Syn 
Twój najmilszy,krew swoją przelał,i jako ci,którzy mając w nie
bie za Opiekunkę, Matkę swojego Boga, z tego padołu płaczu ję 
cząc i płacząc, w każdej potrzebie wyciągnąć mogą do Niej ręce
1 wołać: O łaskawa! o litościwa! o miłosierna Pani nasza, 
zmiłuj się nad nami!- Matko i obronicielko nasza od wszelkie
go złego duszy i ciała nas obroń zażycia, a po śmierci daj chwa
lić Cię na wieki. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. na cziść narodzenia Matki Bożij.

NA DZIEŃ III.
Tudzież na święto Imienia Maryi 

(Wniedzielę po Narodzeniu Najświętszej Panny).
I .

»A imie Panny Marya,« (1) »Powiedzmy cokolwiek i o tem 
imieniu, mówi Bernard święty, które wyłożone znaczy gwiazdę 
morza, i to znaczenie Dziewicy-Matce przystoi bardzo. Bo jako 
bez swej szkody gwiazda promienie swe ciska, tak bez uszko-

(1) Łuk. I, 27.
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dzenia Panieństwa swego, Marya Panna porodziła Syna. Ani 
promień nie ujmuje ze światłości gwiazdy, ani Syn Dziewicy 
nic z Jej dziewictwa nie ujął. Ona jest przeto tą gwiazdą, szla
chetną z Jakóba idącą, której promień oświeca świat cały, któ
rej jasność na wysokościach jaśnieje i przeszywa piekło, a prze
biegając ziemię ogrzewa raczej serca niźli ciała, zapala cnoty 
a wypala grzechy. Ona, mówię, jes* prześwietna i wyborna 
gwiazda, po nad to wielkie i szerokie morze opatrznie wzniesio
na, błyszcząca zasługą, świecąca przykładem. O! ktokolwiek 
w pośród nawałności tego świata, czujesz się raczej miotanym 
burzami aniżeli po ziemi chodzącym, nie odwracaj oczu od 
światła tej gwiazdy, jeżeli nie chcesz być pogrążonym w nawał- 
nościach burzy. Gdy powstaną wichry pokus, gdy wpadniesz 
na szkopuł utrapień, spojrzyj na gwiazdę, wzywaj Maryi! Gdy 
miotać cię będą bałwany pychy, albo wyniosłości, albo potwa- 
rzy, albo zawiści, spojrzyj na gwiazdę, wzywaj Maryi. Gdy 
gniew, lub łakomstwo, lub ciała pożądliwość, zachwieje łódką 
duszy twojej, spojrzyj na Maryę. Gdy zbrodni ogromem przy
walony, sumienia brudem zawstydzony, sądu strachem prze
rażony, chylić się poczniesz w otchłań smutku i w przepaść ros- 
paczy, "mysi o Maryi. W  niebespieczeństwach, w uciskach, 
w wątpliwościach, myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Niech miesz
ka na ustach twoich, niech mieszka w sercu, i abyś ubłagał Jej 
modlitw przyczynę, nie odbiegaj Maryi, naśladuj Ją pilnie. 
Za nią idąc nie zbłądzisz, do niej się modląc rospaczać nie bę
dziesz, o niej myśląc nie zmylisz się. Jej trzymając się nie upa
dniesz, pod Jej opieką nie zlękniesz się, pod Jej wodzą nie usta
niesz, pod Jej miłosierdziem dojdziesz, a tak sam doznasz na 
sobie jak słusznie rzeczono: A imie Panny, MaryaU

II.
»A imie Panny, Maryan »Imieto, mówi Brewiarz Rzymski, 

już dawniej w niektórych częściach chrześcijańskiego świata, 
osobnym czczone obrządkiem, Innocenty IX, Papież, za znamie
nite pod Opieką tejże Maryi Panny zwycięztwo pod Wiedniem 
nad okrutnym tureckim tyranem; zuchwale karki chrześciań- 
skiego ludu deptać chcącym, na wieczną tak wielkiego dobro-

62
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dziejstwa pamiątkę w całym kościele corocznie, w Niedzielę, 
wśród oktawy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny uroczyście 
obchodzić kazał.« A więc imie Maryi jest chrześciaństwa tar
czą, siłą i zwycięztwem. Imie Maryi znaczy także Pani, a 
Pani świata, boć Marya nieba i ziemi Królowa. Imie Ma
ry i znaczy także morze: a morze miłości i boleści morze. 
Imie Maryi znaczy tak€e światłość, jutrzenkę idącą przed 
słońcem, a cienie grzechu i śmierci z ziemi zmiatającą. »!mie 
Maryi z nieba.« (1) »Ze skarbu Boskiego wypadło na ziemię 
imie to, Marya. Tobie, o Maryo, Trójca święta dała imie, nad 
wszelkie imie po imieniu Jezus, aby na Twoje imie wszel
kie kolano klękało, niebieskich, ziemskich i podziemnych.# (2) 
» I nie masz w żadnem innem imieniu tak potężnej pomocy, 
mówi Richardus, ani jest żadne imie dan'e ludziom po imieniu 
Jezus, z któregoby tyle zbawienia wylewało się na rodzaj ludz
ki, jak imie Marya.« »01ejek wylany imie Twoje.« (3) Jak olej 
rozmiękcza, goi, oświeca, wonnością uwesela i karmi: tak Twe 
im ie, Maryo! z pięciu liter złożone, te pięć darów, z pięciu ran 
Jezusowych, w dusze nasze wlewa. >'0 Maryo! laka jest moc naj
świętszego imienia.Twego, iż cudownie* rozmiękcza zatwardzia
łość serca, i grzesznik przez Cię oddycha nadzieją łaski przeba
czenia. (4) »0 Maryo! imienia Twego wspomnienie, grze
sznych rany goi, od rospaczy broniąc.« »0 Maryo! imienia Twe
go wspomnienie, błądzących oświeca.« »0 Maryo! imienia 
Twego wspomnienie, w smutku uwesela.« (6) »0 Maryo! imie
nia Twego wspomnienie, dzieci Twoje jaknajsłodziej karmi. 
»0 miłosierna i wielce chwalebna Maryo! na samo wspo~ 
mnienie imienia Twego, serce zapalasz, na samo pomyślenie o 
imieniu Twojem, wiernych Twoich dusze wnet posilasz.« (6) 
»Imie Twe, Boga Bodzico! ze wszech stron łaskami i blogo- 
slawieństwy Bożemi bogate.» (7) »Nikt Twego imienia pobo- 
żnie nie wymówi bez pożytku swego. O Zbawienie witają
cych ciebie« (8) Wzywam Cię, Maryo!

(1) S. Hieronim, S Epifamiusz, i S. Antonin. (2) Oe land. Yirg. (3) Pieśń 

1 ,2. (4) Idiota. (5) Landulphus. (6) S. Bernard. (7) S. M elodiusz. (8) 
S. Bonawentura.
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t, IBS.
»Któraź to jest, która wstępuje przez puszczą, jako promień 

»dymu z wonnych rzeczy mirrhy i kadzidła?« (1) Marya! »Któ- 
»raż to jest, która idzie jako zorza powstająca, piękna jak księ- 
»życ, wybraną jak stonce, ogromna jak wojska uszykowane 
porzą(hiie?« (2) Marya! »Któraz to jest, która wstępuje z puszczy 
opływająca roskoszami?» (3) Marya! Dla czego 1: się tak w potrój
nej pieśni pytają o Maryę w Pieśniach nad Pieśniami Aniołowie 
Pańscy? O to dla tego, aby w potrójnem wymawianiu i słucha
niu imienia Maryi, usta ich napiły się po trzykroć słodyczy 
niewymownej, a zawsze nowej; aby uszy ich nasłuchały się po 
trzykroć imienia Maryi, wtórującej tak dobrze ich Pieśni na 
cześć Trójcy świętej; aby serca ich u weseliły się potrojnie we
selem, tem więcej upragnionem, im więcej doznanem. Bo jako 
imie Jezus, tak imie Marya jest »miodem w ustach, pieśnią 
w uszach, a weselem w sercu.« (4)

O jakże słusznie Tomasz a Kempis wszystkich nas do Maryi 
woła gdy mówi: »Jeśli we wszystkiem utrapieniu pragniecie 
pociechy, przystąpcie do Maryi, Maryę wzywajcie, Maryę czuj
cie, Maryi się polecajcie; z Maryą się weselcie, z Maryą się 
smućcie, módlcie się z Maryą i chodźcie z Maryą; z Maryą Je
zusa szukajcie, z Maryą i Jezusem żyć i umrzeć chciejcie! Krót
ka ta modlitwa: Jezus Marya! łatwa do spamiętania, słodka do
rozmyślania, dzielna w bojowaniu.« u  J ,

»Imie Maryi, mówi S. Honoryusz, pełne jest wszelkiej lubo
ści i słodyczy Boskiej.« Bo jak za jutrzenką słońce, tak za i- 

j( mieniem Maryi idzie imie Jezus.
»Imie Maryi wskazówką czystości, mówi S. Piotr Złotomó- 

ę  wnv. W  imieniu tem ci się tylko kochają prawdziwie co tej 
cnoty pragną i do Maryi o czystość wołają, wiedząc: że to imie 
święte jest czystości strażą, czystości balsamem, czystości wdzię
kiem i wieńcem czystości.

Imie Maryi, jako łaski pełne, jest powietrzem duszy. I dla
'iiil
« (1) Pieśń, III, 6. (2) Pieśni VI, 9. (3) Pieśni VIII, 5. (4) S. Bernard i S.

Antoni Padewski.
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tego Ś. Herman mówi: »Że jak oddychanie jest nie tylko zna
kiem ale i przyczyną życia, tak imie Maryi w ustach sług Bo
żych, nietylko ich życia jest oznaką, ale je w nich sprawuje i 
ciągle utrzymywa.«

»Błogosławiony mąż, który umiłował imie Twe, Maryo! 
Chwalebne i przedziwne imie Twoje: kto je zachowa w sercu 
swojem, nie będzie się bał w godzinę śmierci.® (1)

O Maryo! w mem sercu napisz imie Twoje, i Twem imieniem 
serce moje opasz, aby mi wewnątrz było słodko, a zewnątrz 
bespiecznie. O Maryo! niech Twe imie święte będzie*w każdem 
uderzeniu mego serca: »nicch będzie ostatniem poruszeniem ję
zyka mojego.« (2)

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
V. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
O Maryo! której przenajświętsze imie po imieniu Jezus naj

możniejsze przed Bogiem, najmilsze .niebu, najzbawienniejsze 
ludziom, najstraszniejsze piekłu; daj, aby to Twoje przęnajdroż- 
sze imie w sercach naszych na zawsze było wyryte, naznacz 
nasze serca tem imieniem, aby Twojemi były na wieki. Na to 
imie Twoje skłaniamy głowy, o Pani nasza, przenajdroższa Ma
ryo! daj nam to imie zawsze z najgłębszą czcią i  uszanowaniem 
wspominać, a w strasznej godzinie śmierci jeśli nie usty, to 
przynajmniej sercem daj nam je wymówić tu na ziemi, abyśmy 
je w niebie u  nóg Twoich mogli powtarzać na wieki, o Maryo! 
o Maryo! o Maryo!

Zdrowaś Marya i t. d: na cześć Przenajświętszego imienia 
Maryi.

NA DZIEŃ IY.
Tudzież na święto ofiarowania się Najświętszej 

Panny. Listopada).
I .

»Słuchaj córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnii 
narodu twego i domu ojca twego. I będzie pożądać Król śli- 

(1) S. Bonawentura. (2) S. Herman.
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»czności twojej, albowiem on jest Pan Bóg twój. (1) Wstań, 
»spiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a 
przyjdź.« (2) Usłyszała i zrozumiała to wołanie Boże Marya, i 
rzekła: »Oto idę! Iposzła ofiarowaniem się swojem uprzedzić i 
jakoby rozpocząć to wielkie ofiarowanie się Syna Bożego, który, 
gdy żadne ofiary na odkupienie świata starczyć nie mogły, przez 
usta Króla Proroka rzekł do ojca: “Całopalenia i za grzech nie 
żądałeś, tedym rzekł: »Oto idę.« (3)

Tak miał iść Chrystus, tak poszła Marya i tak spełniła ślub 
rodziców swoich, którzy niepłodni będąc, a prosząc Boga o po
tomstwo, ślubowali ofiarować je Bogu w kościele.

W  wieku, w którym dziecię zaczyna czuć miłość ku rodzi
com i potrzebę obcowania z nimi; w wieku najtkliwszego dzie
cinnego szczęścia, w którem mieszkanie dziecięcia jest w objęciu 
ojca i na matki łonie; Marya drżącą jeszcze nogą lecz mężnem 
już sercem, na głos Boży opuszcza dom rodziców i z Nazaret 
idzie do Jeruzalem, do domu Bożego. Bodzice zamiłowani 
w dzieciątku swojem, ale więcej w Bogu, sami je prowadzą. 
Aniołowie towarzyszą Maryi i dzieciątku—pielgrzymowi, wesoło 
śpiewają: »o! jakoż są piękne kroki twoje.... Córko Książę
ca! « (4) A Bóg, mówi S. Bernardyn, Bóg wielkie święto uczy
n ił z Aniołmi swymi, wiodącymi do Kościoła Oblubienicę Bożą: 
bo nigdy jeszcze w Kościele swoim nie miał tak miłego gościa.* 
“Spiesz się więc, o śpiesz, Pani, woła S. Herman. Spiesz, o 
Matko Boża! do przybytków Pańskich: weseląc się, śpiesz się!«

Spieszyła się Marya, a dobiegając rzuciła to słowo pożegna
nia światu: “Winszujcie mi wszyscy co kochacie Pana, żem 
maleńką będąc upodobała się Najwyższemu. (5)

Winszujemy ci, o Dziecino święta! o Pani świata, żeś wzgar
dziła światem, żeś się upodobała Bogu i że się Bóg upodobał 
Tobie. Winszujemy ci dla tego, że Ciebie kochamy, i że wraz 
z Tobą i tak jak Ty, Boga kochać chcemy.

I I .
»Oto idę!« Marya już u drzwi Kościoła. Żegna rodziców

(1) P s. XL1V, 11, 12. (2) Pieśni H, 10. (3) Ps. XXXIX, 7, 8. (4) 
Pieśni VII, 1. (5) Brewiarz Rzymski.
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pogodna, szczęściem duszy do koła świecąca, rzuca się im do 
nóg i zda się że mówi: »Ojcze! Matko! dzięki wam za życie 
coście mi od Boga dali, dzięki za pokarm rąk twoich, Ojcze, i 
za pokarm piersi twych, o Matko! Dzięki wam za mitość, któ- 
rąsciemnie piastowali, ale nadewszystko dzięki i błogosławień
stwo, żeście mnie Bogu na służbę oddali. Niech was Bóg bło
gosławi! Wy mnie b!ogosławcie!«

Wstała ochotna od nóg rodzicielskich, i bez oglądania się, 
bezpieczną stopą, jakoby po piętnastu tajemnicach Bożańca 
świętego, wstąpiła po piętnastu stopniach do Przybytków Pań
skich. Tam u nóg Zachariasza, Najwyższego Kapłana, pierwsza 
na św'iecie zrzekając się świata, ciała i siebie, ślubowała Bogu 
ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, jak to sama objawita mówiąc 
Elżbiecie świętej: »Postanowilam zachować czystość panieństwa, 
nic nie posiadać na świecie, i wolę moją poślubiłam Bogu.« (1)

O Maryo! Boga Rodzico—Dziewico! pierwsza Zakonnico! tyś 
się tak rozmiłowała w Bogu, który się pierwej rozmitował 
w Tobie: a jak on Tobie się oddał, takieś się Jemu oddała i 
W  uniesieniu miłości śpiewasz: »Mily mój mnie, a ja  Jemu.« (2) 
O kiedyż i ja z Tobą tak zaśpiewam Bogu! »Jako zorza po
wstająca (3) Marya rozjaśnia się coraz bardziej, jasnością przej
rzystą cnót wszystkich. Skromność, cichość, pokora, słodycz 
usłużność, modlitwa, pokuta byty promieniami Jej duszy rosną, 
cej w światło łaski Bożej, której coraz więcej zdobywała gorącem 
pragnieniem, łzami pokuty i miłości łzami, jak to sama świę
tej Elżbiecie obiawić raczyła w tychsłowach:» Wiedz żem żad
nej od Boga nie otrzymała łaski bez wielkiej pracy, bez ciągłej 
modlitwy,bez gorących pragnień,bez wielu łez i pokuty wielkiej. 
y>\ my chcielibyśmy mieć łaski Boże bez pracy, bez modlitwy 
bez pokuty?

O Maryo! naucz nas ile warta łaska Boża, abyśmy jak Ty na 
nią pracowali i zasługiwali, abyśmy jej strzegli i nigdy jej nie 
utracili, abyśmy jak Ty, na wołanie Boże odpowiadali zawsze 
ochotnie i wiernie: »Oto idę,«

(1) Objawienie Ś. Elżbiety Benedyktynki. (2) Pieśni 11,16.(3) Pieśni VI, 9.
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I I I .

»A w mieszkania świętem służyłam przed nim. I jako bal
sam nie mięszany wonność moja. Jako winne drzewo wypu
ściłam wdz ięczną wonność, a kwiatki moje owocem czci i uczci
wości!" (1) Dla tych słów mędrca Pańskiego o Maryi, święty 
Sofroniusz powiedział: »że Marya była prawdziwie rajskim o- 
grodem, w którym mieszkały wszystkie kwiaty i wonności cnót 
wszystkich.« Bóg rozmiłowawszy się wdzięczności i wierności 
Maryi, coraz Jej nowych task przyczyniał, aby ją  przysposobił 
do laski najprzedniejszej, jaką by i zgotował dla niej: a tą ostat
nią laską doskonałości było przysposobienie do poczęcia Syna 
Bożego« mówi święty Antonin.

Jakże Bóg przysposobi! Maryę do takiej łaski? Oto przez cno
tę nad wszystkie cnoty, przez cnotę doskonałej miłości. Dla tej 
miłości Marya wciąż wołała: »Zeszlij Panie Baranka panującego 
ziemi.«-(2) »Spuśćcie rosę niebiosa z wierzchu, a obłoki niech 
spuszczą ze dżdżem sprawiedliwego« (3) .Obyś rozdarł niebiosa!

Tak woła Marya służąc Bogu w kościele, a wota jęcząc z mi
łości ku Bogu obrażonemu ajeszcze nieprzebłaganemu: jęcząc 
także z mitości ku bliźnim, nędzą grzechu przyciśnionym, 
w więzieniu grzechu zamkniętym: »Głos synogarlicy styszan jest 
w ziemi naszej.« A z pustyń tej ziemi na modlitwy skrzy
dłach, Marya wznosiła się ku niebu, jak obłok wonności wzla
tujący ciągle a ciągle ku Bogu, aż rosą łaski Bożej na ziemię po- 

J  wróci.
»Któraż to jest; która wstępuje przez puszczę jako promień 

I' dymu z wonnych rzeczy« (4). To Marya wołająca o przyjście 
!• Dziewicy, Boga-Bodzicy. W  niej mieszcząc catą nadzieję i do 

niej sercem przylegając wołała Marya: »0 Synu Boży, Zba wi- 
cielu świata, jeśli nie masz przyjść za dni moich, niechże ja 
służebnica Twoja postużę przynajmniej Matce Twej kochanej. 

I* 'Przyślij Ją ach przyślij!® (5) J
O Maryo! na tę modlitwę Twoją, ten gtos, to serce moje we 

łzy się roztapia. Tem nabożeństwem Twojem do Matki Bożej

(1) E kkli. XXIV, 23. (2) Iia i. XVI, 1. (3) Irai, XLV, 8. ( 4 )Z o b ja . 
LjJ Ś. Brigidy. (5) Pieśni 111, 6 .
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Tyś zdobyła Boga, Tyś Matką Bożą została! Podobnem nabożeń
stwem napełnij serca nasze, a uproś nam łaskę, chociaż nierów
ną Twojej, ale do Twojej podobną, ażebyśmy pragnąc służyć 
Tobie i Synowi Twemu, a wolę ojca Jego wiernie wypełniając 
Stali mu się bratem, siostrą i matką, podług tych stów Jego: 
»Ktobvkolwiek uczynił wolę Ojca mego: który jest w niebie- 
siech, ten bratem moim siostrą i matką jest. (1). ,

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystuso

wych.
Modlitwa.

Maryo przenajświętsza, która poznawszy, iż było wolą Bo
ską, abyś wszystko opuściła i Bogu oddała się wyłącznie na 
służbę, wszystkiegóś odstąpiła bez wahania się i obrałaś stan, 
do którego cię Bóg powoływał,daj nam, prosimy Cię, o Pani na
sza, gdy obierać będziem jaki stan wżyciu naszem, obierać go 
nie wedle ludzkich widoków, ale zgodnie z wolą Boga naszego: 
daj nam, abyśmy i każdą ważniejszą rozpoczynając sprawę, po
radzili się najprzód Boga, a potem wiernie wypełniali natchnie
nia pucha świętego. Matko dobrej rady, daj nam wszystkim iść 
za radą^ i przykładem Twoim, abyśmy zawsze nie to co nam, 
ale co Bogu miła spełniając ochotnie na ziemi, w Niebie u nóg 
Twoich za to Ci dziękowali na wieki o Pani i wspomożycielko 
nasza. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. prosząc aby przenajświętsza Parna da
ta m m  we wszysikiem spełnić wolę Boską.

NA DZIEŃ V.
Tudzież na święto zaślubienia Najświętszej Panny 

■ (33 Stycznia).
I .

»Gdy była poślubiona Matka Jego, Marya, Józefowi« (2) Była i 
wprzód i na zawsze Marya poślubiona Bogu, a tym świętym ślu 
bem wysłużyła światu prędsze przyjście Zbawiciela, sobie zaś

(1) Mat. XII, 50. (2) Mat. 1 ,1 8 .
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niepojęte macierzyństwo Boże. A że Zbawiciel nasz miał się 
narodzić dzieciątkiem, aby wszelkie nędze ludzkie na sobie prze- 
<łźwigał; ze bóstwo Jego do pewnego czasu przed światem u- 
krytem być miało, a ztąd i o matce Jego nie zaraz wiedzieć mia
no, ze jest Matką Bożą i że poczęła z Ducha świętego; przeto 
na opiekuna swego syna i na obrońcę sławy Matki Jego, Bóg 
wybrał Józefa. »I była poślubioną Marya Józefowi.«

»Dla czego Jezus począł się z Dziewicy nie w olnej ale poślu- 
bionej?» pyta Hieronim S. i sam odpowiada: »Naprzód dla tego, 
aby przez rodowód Józefa okazał się rodowód Maryi.« Albo
wiem Pismo święte rodu niewiast nic wywodzi, lecz było prawo 
u  żydów, że mężowie żony swe w swoich pokoleniach i w swo
ich rodzinach brać byli powinni: więc z jakiego rodu okazał 
się Józef, z tego też ro du była Marya.« Powtóre dla tego, aby 
Ją  żydzi, w idząc Matką, nie ukamienowali jako cudzołożnicę. 
Po trzecie dla tego, aby w ucieczce do Egiptu miała potrzebne 
wspomożenie. A męczennik Ignacy czwartą dodaje przyczynę, 
dla której Chrystus Pan począł się z Dziewicy poślubionej mę
żowi: »ażeby, prawi, narodzenie Jego ukryć przed szatanem, 
gdy myśli, że nie z Dziewicy, ale z żony narodził się.»

»Cóż mędrszego, cóż godniejszego Opatrzności Bożej! woła 
Bernard S. To jedno zrządzenie (poślubienie Maryi Józefowi) 
dało świadka tajemnicy świętej, zakryło ją  przed nieprzyjacie, 
lem i osłoniło sławę Matki—Dziewicy.

Kogóż Bóg obrał świadkiem najgłębszej tajemnicy swojej? 
Kogo postawił na straży dobrej sławy Matki Syna swego? Kogo 
synowi swemu dat za Piastuna i za Opiekuna? Któż jest ten 
stróż prawdy, stróż Arki Pańskiej i nadziei naszych? Któż jest 
ien stróż Pana swego, któremu Duch święty cześć wielką prze
powiedział mówiąc: »Kto strzeże Pana swego uczczon będzie.« 
(1) Któż jest ten mąż miły Bogu, którego pamiątka jest w bło
gosławieństwie?® Kto jest ten, którego lud ojcem Chrystuso
wym nazwie, który Boga swego na łonie swojem piastować bę
dzie i na łonie jego jak dzieciątko zaśnie? Jóżef, mąż sprawie
dliwy, Patryarcha najzacniejszy, opiekun i stróż wszystkich

(1) Przyp. XXVII, 18,
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dzieci Maryi, wszystkiej Chrystusowej braci, stróż nasz w życiu
i przy śmierci

O Józefie, Matki Bożej i naszej Oblubieńcze święty! podczas 
tego życia piastuj nas z Chrystusem na twem tonie świętem, a 
przy śmierci, złóż nas bespiecznych na Chrystusa tonie!

II.
»Była poślubiona Marya Józefowi.« Oboje z królewskiego 

rodu, z domu Dawidowego, a oboje ubodzy żyli w zaciszu domo- 
wem, z pracy rąk  własnych, nieznani i nieuczczeni u świata, 
ale znani i uczczeni u Boga. Para błogosławiona i miła Bogu 
nad wszystkie na ziemi, Bóg ich napełnił miłością swoją, a nie 
napełnił ani czcią u ludzi, ani bogactwami świata. A więc nie 
W dostatkach i zaszczytach ziemskich, ale w bogactwie łaski Bo
żej jest piętno błogosławieństwa Bożego. Więc nie o dostatki i 
o zaszczyty tego świata, lecz o miłość Bożą do Boga wołajmy. 
A gdy Bóg, niedostatkiem i wzgardą ludzką doświadczyć i do 
tych wybranych [swoich zbliżyć nas raczy, wspomnijmy na Ma
ryę, wspomnijmy na Józefa i za ich przykładem nędze nasze i 
prace ofiarujmy Bogu, a Bóg je nam osłodzi i ubłogosławi.

»Była poślubiona Marya Józefowi.« Marya przyjęła go z rąk 
Bożych za małżonka pomimo ślubu czystości, ufając Bogu, że 
Józef będzie Jej czystości stróżem. Bóg nagradzając tę ufność 
Maryi, otoczył ją  takim wdziękiem skromności i taką łaską na
pełnił, że podług słów S. Ambrożego: »Nie tylko sama zacho
wała czystość, ale nadto spojrzeniem sWojem daru czystości 
drugim udzielała.« Ztąd czystość Józefa coraz nowego nabywała 
blasku i nowej jasności. Spoglądajmy więc często na Maryę, 
aby wdzięk Jej skromności odbił się w sercach naszych i na li
cach naszych i dawał czystość coraz jaśniejszą duszom naszym i 
ciału naszemu.

»Była poślubiona Marya Józefowi.« A więc posłuszną mu 
była. Kto? Komu? Marya, wybrana na Matkę Bożą, najświęt
sza na ziemi i na niebie, Królowa nieba i ziemi, cnotą posłu
szeństwa poddana poddanemu swemu! To posłuszeństwo Maryi, 
jest miarą Jej świętości, bo miarą pokory. Największym dowo
dem świętości jest prawdziwa pokora, a największym dowodem.
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pokory jest prawdziwe posłuszeństwo, to jest: posłuszeństwo bez 
względu na mniemaną godność naszą, »bo kto się podwyższa 
będzie uniżon;« (1) posłuszeństwo bez względu na mniemaną 
świętość naszę: »bo nie wie człowiek jeśli jest miłości albo nie
nawiści godzien;« (2) posłuszeństwo bez względu na mniemaną 
niższość od Boga nam danych przełożonych; »bo nie masz wzglę
du na osoby u Boga« (3) ale na serce ich; jako powiedział Chry
stus: »Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed 
»ludźmi, lecz Bóg zna serca wasze: albowiem co jest u ludzi wy
niosłego , obrzydłość jest przed Bogiem.« (4) A jeśliby pomi
mo to wszystko zdawało się nam żeśmy godniejsi, wyżsi, lub 
świętsi od tych, których Bóg nad nami postawił, wspomnijmy 
na Maryę, Matkę Bożą, Królowę nieba i ziemi, posłuszną Józe
fowi, ubogiemu cieśli.

III.
»Marya naleziona jest w żywocie mająca z Ducha świętego, 

»A Józef mąż jej będąc sprawiedliwym, i nie chcąc jej ostawiać 
»chciał ją  potajemnie opuścić,« (5) Ale to świadectwem dla 
Maryi jest, mowi Hieronim S. że Józef znając Jej czystość, a 
dziwując się temu co zaszło, okrywa milczeniem to, co dla niego 
było tajemnicą.« I dla tego »chciał ją  potajemnie opuścić. A 
»gdy on to myślił, oto Anioł Pański pokazał mu się we śnie, 
»mówiąc: Józefie synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi 
»małżonki twej, albowiem co się z niej narodziło jest z Ducha 
»świętego. A porodzi syna i nazwiesz imie jego Jezus, albo- 
»wiem on zbawi lud swój od grzechów ich.« (6) Któż pojmie 
radość Józefa gdy te anielskie słowa objawiły mu, że jest oblu
bieńcem Matki Bożej, a stróżem i najbliższym sługą Syna Boże
go! O jakże się uweseliła dusza tego naj wyższego ze wszystkich 
Patryarchów, zamykającego szereg Patryarchów wszystkich! 
Jakże się uweseliła dusza Józefa na widok spełniającej się obje- 
tuicy Pańskiej w przyjściu Zbawiciela świata! O jakąż czcią ota- 
czał-Matkę Zbawiciela świata, Maryę! A jednak  Marya, Matka 
Boża, czciła w Józefie, mężu swoim, Zwierzchnika swojego.

(1) Łuk. XVIII, 14. (2) E kkli. IX, 1. (3) Rzym, 11,11. (4) Łuk. XVI. 
15. (5) Mat. 1, 1 8 ,1 9 . (6) Mat. %  20, 21.
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O ileż to przykładów cnót wielkich dla wszystkich stanów 
W tera małżeństwie świętem! Dziewica patrząc na przedziwną 
czystość Józefa i Maryi, rozm iłuje się w tej cnocie. Małżonko
wie patrząc na ich pokój i zgodę, pokochają pokój i zgodę 
w domowem pożyciu. A my wszyscy patrząc na posłuszeństwo 
Maryi, Matki Bożej, Józefowi słudze Bożemu, pokochamy po
słuszeństwo i będziem posłuszni, bo nie jest prawdziwie posłu
sznym kto posłuszeństwa nie kocha. A pokora Maryi, a staran
ność Józefa, ich życie ukryte, ich ubóstwo, ich trudy dla Chry
stusa ponoszone, kogóż nie wzruszą ku czci Maryi i Józefa i ku 
ich naśladowaniu? O Maryo! o Józefie! dopókiz pomimo przy
kładów waszych będziem tak nieskromni, tak nieposłuszni, tak 
niepokorni, tak kłótliw i, tak chciwi, a w służbie Bożej tak leni
wi! O Maryo! o Józefie! módlcie się za nami, byśmy szli za wamil 

Y. Módl się za nami święta BożaRodzicieielko.
B. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.

Maryo Przenajświętsza, której zaślubin z świętym Józefem 
pamiątkę dziś rozpamiętywamy, obudź w sercach naszych szcze
gólniejsze nabożeństwo do Twego świętego Oblubieńca, Opieku
na i Piastuna Pana naszego Jezusa Chrystusa; spraw, aby On i 
naszym był Opiekunem, a dusz naszych po Tobie najpierwszym 
oblubieńcem. Serca nasze Tobie poświęcone, zaślub dziś 
z świętym Józefem, aby Go przez całe życie nasze stale i szczerze 
kochały. O Pani nasza! daj nam zawsze tak czcić i chwalić 
świętego Józefa za życia, abyśmy w strasznej godzinie śmierci 
z Jego, z Twojem i z Jezusa Twojego imionami na ustach kona
jąc , ducha naszego w ręce wasze oddali. Jezus, Marya, Józefie 
święty! Amen.

Zdrowaś Marya i t. d: na cześć świętego Józefa Oblubieńca 
Matki Bożij.

NADZIEŃ VI.
Tudzież na święto Zwiastowania Najśuńętszij Panny. (25 Marca).

Z Ewangelii Ś. Łukasza I, 26, 38.

»Posłan jest Anioł Gabryel od Boga do miasta Galilejskiego,
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“któremu imieNazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu 
»imie było Józef, z domu Dawidowego, a imie Panny Marya. 
“I wszedłszy Aniot do Niej, rzekł: Bądź pozdrowiona łaski peł- 
»na, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami: która 
»gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myślita, jakieby 
»to było pozdrowienie. I rzekł Jej Anioł: Nie bój się, Marya: 
“albowiem nalazłaś łaskę u  Boga. Oto poczniesz w żywocie i 
“porodzisz Syna, a nazwiesz imie jego Jezus. Ten będzie wielki 
»a będzie zwan Synem Najwyższego: i da mu Pan Bóg stolicę 
“Dawida, Ojca jego: I będzie Królował w domu Jakóbowym na 
»wieki, a królestwa jego nie będzie końca. A Marya rzekła do 
“Anioła: Jakoż się to stanie, gdyż męża nie. znam? A Anioł odpo- 
»wiedziawszy rzekł jej: Duch święty zstąpi na cię, a moc Naj- 
“wyższego zaćmi tobie. Przetoż i co się z ciebie narodzi święte, 
“będzie nazwano Synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, 
»i ona poczęła Syna w starości swej; a ten miesiąc szósty jest 
“Onój, którą zowią niepłodną. Bo u Boga nie będzie żadne 
»słowo niepodobne. I rzekła Marya: Oto służebnica Pańska, 
»niechaj mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej 
“Anioł.«

I .

Zaślubiona Józefowi lecz poślubiona Bogu, w ubóstwie, 
w czystości, w posłuszeństwie, w miłosiernych uczynkach, w cią
głej modlitwie, pracą rąk własnych opędzając potrzeby ubogie
go dom ku, żyła Marya w miasteczku Nazaret, w ukryciu przed 
światem, wylewając do Boga łzy i westchnienia coraz wzrastają
cej miłości, dla której coraz rzewniej a skuteczniej wołała o 
przyjście Zbawiciela świata.

Wiedziała Marya z Pisma świętego, że czas tego błogosławio
nego przyjścia już się zbliżył; że tygodnie lat przepowiedziane 
przez Daniela już dopłynęły, że podług proroctwa Jakóbowego 
berto Judy przeszło już w ręce cudzoziemskie, w ręce Heroda. 
W iedziała, że Zbawiciel świata miał się narodzić z Dziewicy. O 
tę dziewicę nieustannie błagała, a od jej gorących westchnień 
Niebo się prędzej otworzyło. I Aniot Pański posłań jest zwia
stować Maryi, że Bóg ją  wysłuchał.



»I wszedłszy Anioł do niej rzekł: Bądź pozdrowiona łaski 
»pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.« (1) 
O pozdrowienie, które tylko Matce Bożej należeć się mogło, po 
którem Marya miata prawo poznać, że ona właśnie jest tą Dzie
wicą, którą Bóg wybrał na Boga—Rodzicę! Lecz Marya znała 
tylko nicestwo swoje i dla tej pokory zatrwożyła się na mowę 
Anioła, tak, że Anioł musiał jak najprędzej z tej trwogi ją  dźwi
gnąć, mówiąc: »Nie bój się Maryo, albowiem nalazłaś łaskę u  
Boga,« (2) Myśmy łaskę zgubili, ona ją  znalazła. »Biegnij- 
myż przeto, biegnijmy grzesznicy do M aryiktórzybyśm y grze
sząc zgubili łaskę: u Maryi ją  znajdziem. Śmiało do niej wo
łajmy:, Oddaj nam rzecz naszą, którąś znalazła, o znalezicielko 
łaski!« (3) »Szukajmy łaski i przez Maryę szukajmy,® woła 
Bernard święty.

»Oto poczniesz w żywocie i porodzisz Syna a nazwiesz imie 
»jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwan synem Najwyż 
»szego, i da mu Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował 
»w domu Jakóbowym na wieki, a królestwa jego nie będzie 
»końca.« (4). Na to wyraźne zwiastowanie, że będzie Matką Bo
ż ą , jeszcze się zatrwożyła Marya, a zatrwożyła się o panieństwo 
poślubione Bogu. »Jakoż się to stanie rzekła, gdyż męża nie 
znam?« (5) I z tej trwogi wnet ją  dźwignął Anioł, gdy odpo
wiedziawszy rzekł jej: »Duch święty zstąpi na Cię, a moc Naj- 
, .wyższego zaćmi tobie. Przetoż i co się z ciebie narodzi święte, 
, ,będzie nazwano synem Bożym.« (6)

Na takie upewnienie zdwoiła się radość Maryi. Wiara jej 
najżywsza nie wątpi zgoła o spełnieniu tych stów wszechniocno- 
■ści Bożej; miłość jej niezrównana ku Bogu i ku duszom ludz
kim, nagli ją  do przyjęcia tej niepojętej i nieogarnionej łask1 
Bożej, przez którą Bóg zbawienie świata i własną swą chwałę 
złożył w ręce Maryi. Słuchajmyź co odpowie Marya. Patrzmy 
ja k  sięgnie po koronę Matki Bożej, którą Bógjej podaje przez 
Anioła swego.

, ,Dla czego, pyta Ś. Ireneusz, dla czego tajemnica Wcielenia 
nie spełnia się bez zezwolenia Maryi? Bo Bóg chce, aby Marya 

(1) Łuk. I, 28. (2) Łuk. I, 30. (3) Kard. Hugo. (4) Łuk. I, 31, 33. (5) 

Ł uk . I, 34. (6) Łuk. 33.
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była początkiem wszelkiego dobra.« , ,Czeka Anioł na odpo
wiedź,® mówi Bernard S. I my, o Pani! czekamy na słowo zmi
łowania twego, my, pod wyrokiem potępienia jęczący. Oto 
Bóg daje do rąk twoich cenę zbawienia naszego. Skoro zezwo
lisz wnet zbawieni będziem. I Bóg sam, jak upodobał piękność 
twoją, tak pragnie zezwolenia twego, przez które postanowił 
świat zbawić. , ,0  Maryo! “ wołamy do Ciebie, z Augustynem S. 
•Odpowiedz już Panno święta! nie zwlekaj już, nie zwlekaj od
rodzen ia  świata.“

II .
,,I rzekła Marya.“  Co rz ekła ta wybrana na MatkęBożą, 

„nad k tórą  Bóg, którego potęga bez granic, nic wszakże wię- 
»kszego uczynić nie może?“  (1) Co rzekła Marya, od której 
w tej chwili zależało zostać Matką Bożą, w której ręce Bóg na 
tę chwilę wszechmocność swą złożył? Co rzekła Marya? Słu
chaj pycho nasza. ,,I rzekła Marya: Oto ja służebnica Pańska. 
Jakto ty współ-Pani z Bogiem i nieba i ziemi: „ ty , dla której 
świat cały stworzony jest i cały świaf zachowany jest,« (2) »ty, o 
której Ewangeliści żadnej już pochwały wyrzec nie śmieli skoro 
powiedzieli, żeś Matką Jezusa« (3) ,,ty, której syn Boży służyć 
będzie jako Matce swojej: ty się sama nazywasz służebnicą tyl
ko?®

Zawstydź się, o człowiecze próżny! a naucz się z ust Maryi, 
że nic nie masz swego, żeś niczem. Tem to właśnie uczuciem 
pokory Marya wysłużyła godność Matki Bożej, jak to sama S. 
Brygidzie w tych słowach objawić raczyła: , ,Zkąd zasłużyłam 
na tę łaskę? Oto ztąd jedynie, żem czuta i wiedziała, że jestem 
niczem i nic nie mam swego, i że nie pragnęłam chwały mojej, 
lecz tylko chwały Stwórcy i Dawcy mojego."

»I rzekła Marya: Oto służebnica Pańska niech mi się stanie 
według słowa Twego« (4). »0 stań się najskuteczniejsze! o 
stań się najszanowniejsze, najdroższe, nieoszacowane!® (5). Przez 
to stań się »Słowo stato się ciałem.« Przez to stań się: »stało się 
zbawienie świata.« Przez to zezwolenie Marya wysłużyła pierw
szeństwo i panowanie nad światem i berło Królewskie nad 

(1) S. Bonawentura. (2) S. Bernard. (3) S. Tomasz de Vitlanowa. (4) 
Ł uk. I, 38. (5) S. Tomasz;
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stworzeniem wszelkiem« (‘1). »Przez to zezwolenie na wciele
nie Syna Bożego, Marya najdzielniej ubłagała i zjednała zba
wienie dla wszystkich, tak iż od onej chwili wszystkich nosi 
we wewnętrznościach swoich, jako najprawdziwsza Matka swe 
syny« (2).

O służebnico Pańska, a Matko Boża! »0 pokoro niestarczą- 
ca sobie, a starcząca na objęcie Boga, którego świat cały objąć 
nie może!« (3). Zkądże pokora taka przy takiej czystości, przy 
takiej niewinności, a nawet przy takiej pełności łask Bożych? 
»Zkąd tobie pokora i taka pokora, o błogosławiona?« (4).

»Ta Błogosławiona, mówi święty Bernardyn de Buste, więcej 
zasłużyła przez te pokorne stówa: »Oto służebnica Pańska.« 
aniżeli wszystkie razem stworzenia wszystkiemi cnotami zasłużyć 
mogły.« »A chociaż Marya spodobała się Bogu z czystości,wszakże 
dla pokory poczęła Syna Bożego. “  mówi święty Bernard.

„Pokora Maryi, mówi Augustyn święty, stała się tą drabiną 
z nieba, po której Bóg zstąpił na ziemię. “  Pokora jest także tą 
jedyną drabiną do nieba, po której człowiek w niebo wstąpić 
może, po tej drabinie Bóg zstępuje do serc naszych; po tej dra
binie ku sobie nas dźwiga.

O najpokorniejsza! módl się za nami pysznemi, abyśmy się 
stali pokornemi, i aby tym sposobem pokora twoja, jak jest 
nam wzorem, była też zbawieniem.

I I I .

Od chwili w której Marya rzekła: „Oto służebnica Pańska, 
niechaj mi się stanie wedtug słowa twego (5). Słowo stało się 
ciałem i mieszkało między nami“ (6).

„O Maryo! kościele Boży, świątynio ducha świętego! (7) 
cześć oddajem stowu, które stało się ciałem w przeczystym ży
wocie twoim i mieszkało w nim przez miesięcy dziewięć. Ty 
ziemio poświęcona, ziemio wybrana, ziemio obiecna, która 
w łonie swem przyniosłaś nam chleb żywota, bądź pozdrowiona, 
ukochana, uczczona; czcią cię otaczamy! miłością garniem się

(1) S. Bernardyn Seneński. (2) S. Bernardyn Seneński. (3) S. G aerr.
(4) Ś. Bernard. (5) Łuk. I, 38. (6) Jan. I, 14, (7) Ś. Tomasz.
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do ciebie, a jako Mojżesz zbliżając się do krzaka ognistego, roz- 
zuł nogi swoje, tak my do ciebie przystępując chcemy się wyzuć 
ze wszystkiego co świętość Boga, którego jesteś mieszkaniem, 
mogłoby obrazić. I jak Mojżesz wpatrywał się w ten krzak 
ognisty, który był figurą twoją, tak my z podziwieniem niezwy- 
ciężonem wpatrywać się W ciebie nigdy nie przestaniem.

Niech zatrwożenie twoje na widok Anioła uczy nas skromno
ści. Niech rozwaga twoja, gdyś »myślita jakieby to było po
zdrowienie® (1) uczy nas rostropności, szczególniej w rzeczach 
podniecających naszą miłość własną. Niech czystość twoja, 
którąś nad macierzyństwo Boskie przeniosła, nas do czystości 
wdziękiem swoim porwie. Niech wiara twoja, przez którą u- 
wierzyłaś najzupełniej wszechmocności Bożej w tej niepojętej 
tajemnicy Wcielenia, nad którą więcej się nam zdumiewać, 
przed którą więcej się nam upokarzać potrzeba, aniżeli nawet 
przed tajemnicą stworzenia; niech ta wiara twoja, przez którą 
tak uwierzyłaś Bogu jak nikt nie wierzył, niech ta wiara twoja 
wzmocni wiarę naszą.

Niech miłość, która ogarnęła serce Twe, Maryo, gdy na cię 
zstąpił Duch święty, niech ta miłość twoja rozleje się po zi
mnych sercach naszych potokami ognia, aby je zapalić miłością 
ku Bogu. A jako ty, w miłości Bożej utopiona, straciłaś własne 
czacie i cała poczułaś się w Bogu, a ztąd najposłaszniejsza i 
najpokorniejsza rzekłaś: »Oto służebnica Pańska, niechaj mi 
»się stanic według słowa twego« i temi słowy zjednałaś zbawie
nie światu; tak i my, z miłości własnej wyzuci, za twoją wodzą, 
W  miłość Bożą wprowadzeni, w pokorze i posłuszeństwie woli 
się Bożćj poddając, niechaj się staniem uczestnikami zbawienia 
tego, szczerze a serdecznie z tobą do Boga wołając: »Oto służe
bnicy Pańscy, niechaj się nam stanie według słowa twego!«

Y. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza, która przeznaczona i wybrana od 

Boga za Matkę Syna Jego jednorodzonego, godnością Macierzyń- 
(1) Łuk. I, 29.

64
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stwa Boskiego najwyższe w niebie zajmujesz miejsce, daj nam 
tak Ciebie czcić, wielbić i kochać, abyśmy po Bogu Ciebie za 
szczególną Panią i Opiekunkę naszą mieli. Matko Pana nasze
go Jezusa Chrystusa z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Two
jemu nas zalecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj. O Matko na
sza, o laski pełna, wyjednaj nam łaskę, abyśmy Cię nad wszystko 
po Bogu miłując za życia, po śmierci godność Twojego macie
rzyństwa w Niebie u nóg Twoich wychwalali na wieki. Święta 
Marya, Matko Boża, módl się za nami grzesznemi teraz i w go
dzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d: na cześć Zwiastowania Matki Bożej.

NA DZIEŃ VII.

Tudzież na święio Nawidzenta Matki Boskićj (22 Lipca).
Z Ewangelii S. Łukasza, I, 39, 56.

»A powstawszy Marya w onych dniach, poszła na góry z kwa
pieniem, do miasta Judzkiego. 1 weszła w dom Zachariaszów i 
pozdrowiła Elżbietę. I stało się: skoro usłyszała Elżbieta po
zdrowienie Maryi, skoczyło dzieciątko w łoniejej: i napełniona 
jest Duchem świętym Elżbieta i zawołała głosem wielkim, i rze
kła : Błogoslawionaś ty między niewiastami i błogosławion o- 
woc żywota twego. A zkądże mnie to, że przyszła Matka Pana 
mego do mnie? Albowiem oto jako stał się głos pozdrowienia 
twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywo
cie moim. A błogoslawionaś któraś uwierzyła, albowiem speł
ni się to, coć jest powiedziano od Pana. I rzekła Marya Wielbi 
dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu 
moim. Iż wejrzał na nizkość służebnicy swojej. Albowiem 
oto odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody. 
Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte 
imie jego. A miłosierdzie jego od narodu do narodów, boją
cym się jego. Uczynił moc ramieniem swojem, rozproszył py
szne myślą serca ich. Złożył mocarze ze stolicy, a podwyższył 
nizkie. Łaknące napełnił dobrami, a bogacze z niczem puścił. 
Przyjął Izraela sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie 
swoje. Jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i nasieniu
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jego na wieki. I mieszkała z nią Marya jakoby trzy miesiące, i 
wróciła się do domu swego.«

1 .

»A powstawszy Marya w onych dniach, poszła na góry zkwa- 
»pieniem do miasta Judzkiego. I weszła w dom Zachariaszów 
»i pozdrowiła Elżbietę. (1) Anioł Pański oznajmił Maryi, że 
Elżbieta krewna jej poczęta syna w starości swojej. Marya po
szła ją  nawidzieć. »Nie poszła niewierząca sprawdzać prze
powiednie Anioła, lecz poszła wierząca, weseląc się ze słowa 
Bożego i spiesząc z posługą miłości: bo łaska Ducha świętego 
odwrłoki nie zna,« mówi Ambroży S. »A cóż ją  do kwapienia 
się z posługą miłosierną przynaglało, jeśli nie mitość, którą 
w sercu swem żywiłaPa mówi S. Bonawentura.

Ileż to task z Maryą weszło w dom Elżbiety. Ileż to łask 
Bożych na tę rodzinę spłynęło przez Maryę, która przez poczę
cie w żywocie swym syna Bożego, stała się, jak ją  nazywa Ber
nardyn S, »wodociągiem wody zbawienia, przez któryby zawsze 
wszystkie łaski Boże na ludzi spływaty.«

»Skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi skoczyło dzie
c ią tk o  w żywocie je j,i napełniona jest łaską Ducha świętego E l
żbieta.® (2) Nie tylko Elżbieta napełniona jest Duchem świętym, 
ale i dzieciątko w żywocie jej uświęcone i Duchem świętym na
pełnione, od radości skoczyło i z łona Elżbiety dało świadectwo
o słowie Bożem w łonie Maryi. Pierwsze to i najcudowniej
sze proroctwo i świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie Panu. 
Tym niesłychanym cudem okazat Bóg, że wszechmocność ła 
ski złożył w Maryi, czyniąc Ją łask swoich Skarbcem i Podskar
bim.

Marya przez poczęcie w swem przeczystem łonie Syna Boże
go, stała się na zawsze rolą skarb w sobie mającą, o której Chry
stus Pan mówi w Ewangelii świętej. (3) »Tą rolą, mówi S. Bona
wentura, jest Marya, w której skarb Boga ojca ukryty jest.« 
»Marya skarbem łask Bożych,® mówi Ś. Piotr Damian. »Marya 
Skarbniczką Jezusa Chrystusa« dodaje błogosławiony Wojciech 
wielki. Maryę »rozdawczynią łask Bożych« nazywa Bernardyn 

(1) Łuk. 1, 3 9 ,4 0 . (2) Łuk. 1 ,41. (3) Mat. XIII, 44.
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Ś. »W rękach twych, o Maryo! woła Ś.Piotr Damian, są wszyst
kie skarby zmiłowania Pańskiego.« AS. Herman dodaje: »Nikt 
zbawionym nie jest tylko przez ciebie; nikt darów Bożych nie 
ma, tylko przez Ciebie.«

W ięc o Maryo! z tego padołu płaczu i nędzy wołamy do Cie
bie: Łaską syna twego pociesz nas, wspomóż nas, oświeć nas, 
jednem słowem nawiedź nas, i do syna twego odprowadź nas.

II.
,,I napełniona jest Duchem świętym Elżbieta. I zawołała 

,,głosem wielkim i rzekła: Błogostawionaś ty między niewiasta- 
,,mi i błogosławion owoc żywota twego. A zkądźe mnie to, że 
, .przyszła Matka Pana mego do mnie? Albowiem oto jako się 
„stał głos pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło od ra- 
,,dości dzieciątko w żywocie moim. A błogostawionaś któraś 
„uwierzyła, albowiem spełni się to, coć jest powiedziano od 
„Pana.« (1)

Słuchajmy co Marya odpowie na to uczczenie, które się jej 
należało jako Matce Bożej. Przed Aniołem zwiastującym jej 
od Boga macierzyństwo Boże, mając być Matką Bożą, nazwała 
się służebnicą Pańską; słuchajmy teraz jak się nazwie przed 
ludźmi, Matką Bożą już będąc.

,,I rzekła Marya; Wielbi dusza moja Pana i rozradował się 
„duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Iż wejrzał na nizkość 
„służebnicy swojej.“  (2) O pieśni nad wszystkie pieśni! która 
w tych słowach wylatujesz z serca Maryi, by z głębi jej duszy 
śpiewać przez wieki chwałę Bogu a ludziom zbawienie! O Ma
ryo! nie ukryjesz twej chw'ały głosząc chwałę Bożą i będziesz 
zawsze najwidniejsza, boś najpokorniejsza! Ty się zawsze na- 
zywasz służebnicą Pańską, my cię zawsze Panią wszelkiego stwo
rzenia zwać będziem; ty mówisz tylko o nizkości twojej, my 
śpiewać będziem o tej wysokości, nad wszystkie wysokości ziem
skie i niebieskie, do jakiej cię Bóg podniósł, gdy „wejrzał na 
nizkość służebnicy swojej.“

Słuchajmy co dalej śpiewa, co przepowiada Marya: „Albo- 
»,wiem oto odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie na-

(1) Ł uk . 41, 45. (2) Ł uk. I, 46, 48.
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„rody .“  (1) Dla czego? czy dla niej samej? Nie, nie dla niej, 
ale dla samego Boga do którego wszelką chwałę odnosi, jak 
wszelką od niego wzięła: „Albowiem uczynił mi wielkie rze- 
,,czy, który możny jest i święte imie jego.“  (2) ,,Jakież to 
wielkie rzeczy? Czemu nie mówisz Maryo? Bo niewymowne.
(3). Dła tych to wielkich rzeczy, o Maryo! ktokolwiek do 
Chrystusa uzdrawiającego, do Chrystusa nauczającego, do Chry
stusa wskrzeszającego, do Chrystusa grzechy gładzącego, do 
Chrystusa własnem nas ciałem karmiącego, Własną krwią ochła
dzającego, do Chrystusa na krzyżu za nas umierającego, do 
Chrystusa zmartwychwstającego, w niebo wstępującego i tam na 
prawicy Ojca, w chwale swojej, za nami się wstawiającego, 
w  uniesieniu miłości i wdzięczności zawoła z oną niewiastą: 
, ,Błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi któreś ssał.“  (4) 
błogosławiąc Jezusa, i Ciebie też, o Maryo! błogosławić będzie. 
, , Błogosławioną cię zwać będą wszystkie narody, żeś wszystkim 
narodom żywot i chwałę porodziła.“  (5) ,,I słusznieś błogosła
wiona, bo przez cię spływa błogosławieństwo na wszystkie na
rody,“  (6) boś wszystkim narodom przyniosła miłosierdzie Bo
że, które nam opiewasz: ,,A miłosierdzie jego od narodu do 
„narodu bojącym się jego.“  (7) A my dodamy: „kochającym 
ciebie,“  boś ty Matką miłosierdzia, jakoś sama rzekła: „Jam  
jest Matką miłosierdzia, a miłosierdzie Syna mnie miłosierną 
uczyniło.« (8)

O służebnico Pańska, a Pani świata! o służebnico Pańska, a 
Matko miłosierdzia! uczyń nas służebnikami twemi, a płać nas 
na wieki miłosierdziem Pańskiem!

III.
„W  e mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka 

nadzieja żywota i cnoty.“  (9) Słowa te mędrca Pańskiego zu
pełnie przypadają do Maryi. Chrystusjest dawcą łaski, Chry
stus jest drogą, prawdą i żywotem, Chrystus jest Mistrzem cno
ty; a Marya Matką Chrystusową. Dla tego też i te jeszcze słowa

(1) Ł u k .!, 48. (2) Łuk. 1 ,49 . (3) S. Tomasz de Villanowa. (4) Łuk. XI, 
27. (5) Ś. Bonawentura. (6) Ś. Ildefons. (7) Ł uk, 1 ,5 0 . (8) W objaw ie
n iu  Ś. Brigidy. (9) E kk li, XXIV, 25.



Mądrości do niej się stosują: „Kto mnie najdzie, najdzie ży- 
„wot iwyczerpnie zbawienie od Pana. “  (1) Przez Maryę Bóg 
nam dat Jezusa, to jest żywot, Marya więc jest przez Boga źró
dłem żywota, i tylko z tego źródła, to jest z Maryi wyczerpnąć 
możem zbawienie od Pana. Ztąd S. Metodiusz zawołat: „O 
Błogosławiona! tyś uświęcenia naszego początkiem, środkiem i 
końcem. “

W tem źródle żywota każdy czerpać może. Marya wszyst
kich wzywa, wszystkich oczekuje; żadnym grzesznikiem nie 
gardzi. Czemżo się to dzieje, żeT mając niewyczerpane ' źródło, 
że mogąc zeń zawsze -czerpać, że tak często czerpiąc, uczerpa- 
liśmy tak mało? Oto tem, że czerpamy w naczynia od ognia 
grzechu bardzo popękane, więc najobfitsze nawet łaski prędko 
wyciekają, jak to Marya okazać raczyła dobrej słudze swojej, 
Wielebnej Maryi Yillani. Strzeżmyż się grzechu jak ognia, a 
jeśliby wpadł w duszę naszą, w to naczynie łaski Bożej, wnet go 
zalejmy łzami pokuty, a do Maryi wołajmy, by szpary serc na
szych zalutowała ogniem swej miłości!

O Maryo nawiedź nas! Nawiedz nas Maryo! A potokami task 
Bożych omyj nas z grzechu, ogarnij nas i porwij do Boga, aby
śmy się stali naczyniami czystemi, zdrowemi, wybranemi na 
balsam łask Bożych, na dary ducha świętego. ,,Przy tobie są 
„bogactwa, abyś ubogaciła tych, którzy cię m iłują.“  (2) , ,Przez 
Ciebie nędzni odziedziczamy miłosierdzie, niewdzięczni łaskę, 
grzesznicy przebaczenie, stabi siłę, ziemscy niebieskie, śmiertel
ni żywot, wygnańcy ojczyznę.”  (3) Pośpiesz więc do nas, my 
śpieszym do ciebie.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
V. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa. 1 .  !

Maryo Przenajświętsza! która dla oddania usługi swojej 
krewnej, świętej Elżbiecie, na długą i niewygodną podróż pu
ściłaś się chętnie, obudź w sercach naszych litość nad choremi, 
daj nam, abyśmy pomnąc, jak nie zważając na długość drogi u -  ,

604 •

(1) Przyp. VIII, 36. (2) Przyp.jjYIII, 16, 21. (3) Auguslyn.
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dałaś się w podróż do chorej, daj nam w wykonaniu uczynków 
miłosierdzia nie zrażać się trudnościami. O Pani nasza! daj 
nam tu na ziemi tak gorliwie spełniać względem chorych te sło
wa Pana naszego Jezusa Chrystusa mówiącego: »Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią,« abyśmy go do
stąpili w niebie i Twoją chwałę'w wieczności śpiewali. A wszyst
kich chorych racz mieć w szczególnej swojej opiece. O Matko 
nasza i uzdrowienie chorych, nad wszystkiemi choremi zlituj 
się teraz, a szczególnie w godzinę ich śmierci. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d: na in'.encye chorych.

NA DZIEŃ VIII.

Tudzież na święto macierzyństwa Najświętszej Panny.
(w drugą Niedzielę Października) .

z Ewangelii S. Łukasza, II, 1, 19.

„ I stało się, wone dni wyszedł dekret od Cesarza Augusta, 
aby popisano wszystek świat. Ten popis pierwszy stal się od 
starosty Syryjskiego Cyryna. I szli wszyscy, aby się popisali, 
każdy do miasta swego. Szedł też i Józef od Galilei, z miasta 
Nazaret, do żydowskiej ziemi, do miasta Dawidowego które zo- 
wią Betleem: przeto iż był z domu i pokolenia Dawidowego. 
Aby był popisan, z Maryą poślubioną sobie małżonką brzemien
ną. 1 stało się gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
I porodziła syna swego pierworodnego, a uwinęła go w pielusz
ki i położyła go w żłobie, iż miejsca nie było w gospodzie. A 
byli pasterze w tejże krainie czujący i strzegący nocne straże 
nad trzodą swoją. A oto Anioł Pański stanął podle nich, a ja 
sność Boża zewsząd ich oświeciła, i zlękli się wielką bojaźnią.
I rzekł im Anioł: Nie bójcie się: bo oto powiadam wam wesele 
wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi: Iż się wam narodził 
Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, wmieście Dawidowem. A 
ten wam znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki i 
położone we żłobie. A natychmiast było z Aniołem mnóstwo 
wojska niebieskiego, chwalących Boga i mówiących: Chwała 
na wysokości Bogu, a na ziemi p'okój ludziom dobrej woli. I 
stało się: gdy odeszli Aniołowie od nich do nieba, pasterze mó-
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■wili jeden do drugiego: Pójdźmy aż do Betleem, a oglądajmy to 
słowo, które się stało, które nam Pan pokazał. I przyszli 
kwapiąc się i znaleźli Maryą i Józefa i niemowlątko położone 
we żłobie. A ujrzawszy poznali słowo, które im było powie- 
dziane o dzieciątku tem. A wszyscy którzy słyszeli dziwowali 
się temu i co do nich pasterze mówili. Lecz Marya te wszyst
kie słowa zachowywała, stosując w sercu swojcm.«

I .
»I porodziła syna swego pierworodnego, a uwinęła go w pie

luszki, i położyła go w żłobie.® (1). Bóg stał się człowiekiem: 
Dziewica Matką, a Matką Bożą. W czem głębsza tajemnica? Czy 
w takiem wyniszczeniu się Boga z miłości ku nam, aby nas zba
wił; czy w takiem wywyższeniu Maryi, aby nas przez Maryę zba
wił, rodząc się z Maryi! W obu tych tajemnicach czcić nam tylko
i wysławiać Boga, a Maryi winszować, że jest Matką Bożą i cie
szyć się tem jej szczęściem, jako szczęściem naszem, i na wszyst
kie tony z serc.naszych z Kościołem świętym wyśpiewywać chwa
łę dziedzictwa i macierzyństwa Boga-Bodzicy Dziewicy.

Święta Maryo! Święta Boża Bodzicielko! Święta Panno nad 
Pannami! Matko Chrystusowa! Matko łaski Bożej! Matko naj
czystsza! Matko najśliczniejsza! Matko niepokalana! Matko nie
naruszona! Matko najmilsza! Matko Przedziwna! Matko Stwo
rzyciela! Malko Odkupiciela! daj nam godnie uwielbić macie
rzyństwo twoje, i mocą macierzyństwa twego, daj nam wiarę, 
nadzieję, a nadewszystko miłość...

Podług godności, zacności, wielkości, świętości, i dobroci 
Jezusa, mamy sądzić o godności, zacności, wielkości, świętości i 
dobroci Maryi. „Sława bowiem człowiecza, mówi Duch Święty, 
z uczciwości ojca jego, a sromota synowska, ojciec beze czci.“ (2) 
Aże Chrystus Pan, jako człowiek, nie mial ojca,lecz tylko matkę, 
więc sława Chrystusa jako syna człowieczego, z uczciwości mat
k i jego, więc wszystkie przymioty tego najwyższego kapłana 
naszego, z uczciwości Maryi. A że, jako mówi Apostoł: »Przy- 
»stało, abyśmy takiego mieli najwyższego kapłana, świętego, 
»niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, któ- 

(1) Ł uk. II, 7. (4) Ekkli. III, 13.



507

Ty się stal wyższy nad niebiosa« (1) przeto przystało, aby i Ma
tka jego, Marya, byta święta, niewinna, niepokalana, odłączo
na od grzeszników i wyższa nad niebiosa, albowiem mówi Ber
nard S. »Stwórca człowieka rodząc się z człowieka, taką sobie 
winien był obrać matkę, o jakiej wiedział, że mu przystoi.« A 
S. Tomasz naucza: »że każdemu Bóg daje łaskę, według tego na 
co go wybiera.« Bóg na Apostołów wybrał prostaków, a nawet 
grzeszników, lecz przez to samo, że ich wybrał, już  ich godnymi 
uczynił powołania tego, jak to wyraża Paweł S. gdy mówi: »U- 
czynit nas godnemi sługami nowego Testamentu.# (2). A Maryę 
Bóg nie tylko wybrał, ale i stworzył na Matkę Synowi swojemu; 
jaką więc łaską ku temu powołaniu ozdobił ją  i usposobił, do 
akiej godności ją  podniósł, jaką moc nadał, tego nikt nie poj
mie.

Pierwszym przymiotem wypływającym z macierzyństwa Ma
ryi, jako Matki Bożej, jest to: że jest Matką—Dziewicą. »Bo 
nie przystała Bogu inna Matka jak  Dziewica, ani Dziewicy in
ny syn jak  Bóg, mówi Bernard S. i woła: Tyś jedyna znaleziona 
godna, aby w Twoim dziewiczym, królewskim zamku, Król 
Królów pierwsze sobie mieszkanie był obrał.« »Tyś jedyna, 
wołajmy także z Augustynem S. któraś zasłużyła by cię zwano 
Matką i Oblubienicą Bożą.« Zawołajmy nakoniec z Kościołem 
świętym: “Błogosławiona Dziewica, której wnętrzności zasłuży
ły nosić Chrystusa Pana.« (3) ,

II.
Drugim przymiotem macierzyństwa Maryi, jako Matki Bo

żej, jest to: że stała się Matką wszystkich wybranych i Królową 
świata, współkrólową z synem swym Jezusem. “Marya rodząc 
żywot, wielu do żywota porodziła,« mówi Wilhelm S. “Jedna 
dzieweczka, mówi S. Piotr złotomówny, tak przyjęła Boga 
w mieszkanie swoje, że w zapłacie wzięta pokój dla ziemi, od
kupienie dla zgubionych, żywot dla um arłych.« “Jeżeli ten, 
który się narodził z Dziewicy, Król jest, mówi S. Anastazy, 
tedy Matka która go porodziła, za Królowę i Panię właściwie i 
prawdziwie poczytana jest.« “Kiedy Marya, mówi S, Tomasz,

(1) Do Żyd. XII, 26. (2) II, Kor. III, 6 . (3) Brewiarz Rzymski.

65
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Syna Bożego w żywocie swym poczęła, a potem porodziła, poło
wę królestwa Bożego uprosiła sobie, iżby była Królową miło
sierdzia, jako syn jej Chrystus Król sprawiedliwości.« A Psal
mista tę chwałę Jezusa i Maryi tak śpiewa: »Stolica Twoja, 
»Boże, na wieki wiekówłaska prawości, łaska Królestwa twego. 
»Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, prze- 
»to cię pomazał Boże, Bóg olejkiem wesela nad uczestniki two- 
»je.« To Jezus z berłem sprawiedliwości; a dalej mówi: »Sta- 
»nęła Królowa po prawicy Twojej w ubiorze złocistym:« (1) to 
Marya z miłosierdzia berłem. W innem miejscu woła Psalmi- 
mista o berło dla Chrystusa: »Boże! daj sąd twój Królowi, a 
»sprawiedliw'OŚć Twoją synowi Królewskiemu.« (2) A my ze 
S. Bonawenturą o berło dla Maryi wołajmy: »Boie! daj sąd 
»Twój Królowi, a miłosierdzie Twoje Królewskiej Matce!« Wy
słuchał nas Bóg pierwej nimeśmy wołali, dając w tej Króle
wskiej Siatce, Matkę miłosierdzia, która »im wyższa i świętsza, 
tem łaskawsza i słodsza ku nawróconym grzesznikom.« (3) 
W  ręku jej chleb żywota, »a zakon miłosierdzia na języku jej.«
(4). O Matko Przedziwna! Matko miłosierdzia! my biegniem 
do Ciebie, uciekając od wielkich wód grzechów naszych i spra
wiedliwości Bożej, abyśmy nie potonęli w złościach i przez zło
ści nasze. Tyś Arką przymierza i zbawienia Arką. I jak Arka 
Noego wszystko co w sobie zamknęła, od wód potopu ochroniła; 
tak ty, Maryo, wszystkich co się do ciebie uciekają od nawałno- 
ści grzechów ochronisz. Arka Noego była na zachowanie nie 
wielu, aleś ty,Maryo, Arko Boża, na zbawienie wszystkich. Do 
ciebie się więc uciekamy, do ciebie wołamy: zbaw nas, boś Ty 
Matka nasza. »0 Matko wszystkich żyjących!« (5) »0 wszyst
kich wierzących Matko! (6)

ESI.

»0 Szczęsna Maryo! woła S. Bernard: tyś Matką winowajcy, 
tyś Matką sędziego: będąc obu Matką, niezgody między bracią 
uie zniesiesz. Winowajcę do pokuty, sędziego do przebaczenia 
w łonie miłosierdzia skłonisz, i tam ich pogodzisz.« »0 błogo- 

(1) Ps. XLIV, 7, 8, 10. Ps. LXXI, 2. (3) Ś. Grzegorz. (4) Przyp. 
XXXI, 26. (5) S. Angustya. (6) S, Ambroży.
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stawiona ufności! wota Ś. Anzelm. O nadziejo pełna! Matka 
Boża, jest Matką moją: o jakże wielką ma być ufność nasza, jak 
pewną nadzieja, gdy zbawienie nasze, w ręku dobrego brata i 
w ręku miłosiernej Matki! »Wołajmy nakoniecze S. Bonawen
turą: , ,0  duszo moja, mów z ufnością w ielką." Bózweselę się
i  rozraduję się w tobie: ,,będę śpiewał imieniowi twemu, Naj- 
wyższy!“  (1) iż wszelki sąd o mnie zależy od wyroku brata mego
i matki mojej.“  , ,0  jakże nam dobrze, mówi Bellarmin, pod 
opieką takiej Matki! Któżby śmiał wyrwać nas z jej łona? Jakaż 
pokąsa, jakaż trwoga, zwyciężyć nas zdoła, ufających w opiekę 
matki Bożej i naszej?“

Nie może zginąć jedno ten, kto dobrym synem Maryi być nie 
chce. Biada, biada temu, kto zły m synem Maryi! biada mu,bia
da! sam go Bóg przeklina. »Przeklęty jest od Boga, kto drażni 
Matkę.« (2) A drażni Maryę każdy nieczuły na jej macierzyń
stwo, każdy niepracujący nad tem, aby się stał do niej podo
bnym i do jej Boskiego syna, każdy niedbały, leniwy, oziębły, 
każdy łakomca, roskosznik, bezwstydnik, bluźnierca i złodziej; 
każdy pyszny, wzgardliwy, okrutnik, każdy wyśmiewrca, za
zdrośnik i złośnik; każdy niemiłosierny względem bliźnich, 
niemiłosierny względem nieprzyjaciół,i najzjadliwszy ze wszyst
kich okrutnik, zabójca dusz ludzkich, gorszyciel, kusiciel, któ
ry z syna i z sługi Maryi czeladnikiem i sługą szatana się czyni.

» Przeklęty jest od Boga kto drażni Matkę« bo Bóg sprawie
dliwy. Ale jeszcze nieprzeklęty od Maryi, bo Marya miłosierna 
tylko. Ktokolwiek byłbyś grzeszniku! idź śmiało do Maryi: 
ona Matka twoja! Idź śmiało do Maryi, bo ona cię woła; ona ku 
tobie ręce swe wyciąga, byś od twych złości spoczął w jej obję
ciu; ona ci serce swe otwiera i serce Jezusa, chocieś oba przebił! 
Ach! chociażeś kozłem hardym i zaciętym, spojrzyj na Maryę, 
a staniesz się barankiem cichym i pokornym, na wzór tego u jej 
łona Baranka Bożego. »Iluż to pysznych, woła S. Alfons Li- 
goury, znalazło pokorę w nabożeństwie do Maryi; iluż to gnie- 
wliwych słodycz; iluż to ślepych światło; iluż to zrospaczonych 
nadzieję i największą ufność; ilużto potępionych zbawienie.«

O Maryo! zdaleka przychodzę do ciebie, zdaleka do ciebie 
(1) P s. IX, 3. (2) E kkli. III, 18.
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wracam: ty wiesz czego mi potrzeba, boś ty Matka moja; ja tyl
ko przed Tobą sta wam; do nóg twoich upadaip, serce ci otwie
ram i ze S. Bonawenturą tak do ciebie wołam: »Bądź pozdro
wiona Pani moja i Matko moja! ty serce moje i duszo moja, 
bądź pozdrowiona.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! której dzisiaj radości i chwałę ma

cierzyństwa rozpamiętywamy, od macierzyństwa Twego nas, acz 
niegodnych,racz nie odrzucać, Matko Chrystusowa z Synem Two
im nas pojednaj. Matko łaski Bożej wyjednaj nam najpotrze
bniejszą do zbawienia naszego łaskę. Matko najczystsza i nie
pokalana, obdarz nas cnotą czystości nieskalanej. Matko naj
milsza, uczyń nas miłemi Bogu. Matko Stworzyciela, serca 
nasze pełne miłości własnej, przetwórz w serca miłością Boga i 
bliźniego pałające. Matko Odkupiciela zrób nas uczestnikami 
odkupienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyśmy tu na ziemi 
godność macierzyństwa Tego wychwalając, w niebie u  stóp Two
ich Matką przedziwną na wieki nazywać Cię mogli. O Matko 
pięknej miłości i bojaźni i świętej nadziei. Bądź nam Matką 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d: na cześć Przenajświętszej Panny, jako 
Matki Zbawcy naśzego.

NA DZIEŃ IX.
Tudzież na święto czystości Matki Boskiój.

(w trzecią Niedzielę Października.)
I .

O święte i niepokalane Panieństwo Maryi, jakiemi Cię po
chwałami sławić, nie wiem, przez ciebie bowiem dany jest nam 
Zbawiciel nasz, Pan nasz, Jezus Chrystus. “  (1) O Maryo! tyś 
kwiatem na którym odpoczął Duch Pański (2); nie tylko izacho- 
wując, ale i przyczyniając mu wonności i wdzięku. Tyś Panną 
nad Pannami, dla twej czystości nad wszelką czystość,przez któ-

(l)jBrewiarz Rzymski. (2) Iz, XI, 1, 2.
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rą  tak się upodobałaś Bogu, iż Cię obrał na tę Dziewicę, i o 
której Izaijasz prorokował mówiąc: »Oto Panna pocznie i poro
dzi Syna i nazowią imie jego Emanuel.« (1) Tyś Panną nad 
Pannami i dla macierzyństwa twego; iż Panną będąc i Panną zo
stając, stałaś się Matką, a Matką Bożą, przez cud nad cudami. 
Tyś Panną w poczynaniu, boś poczęła z Ducha Świętego, Tyś 
Panną w rodzeniu, boś rodziła Boga, Tyś Panną i po porodze
niu, boś porodziła Boga. »I po porodzeniu Panną nienaruszo
ną zostałaś. Błogosławiona Boga-Rodzico, Maryo! Panno na 
wieki! świątynio Ducha świętego! sama bez przykładu upodo
bałaś się Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi.« (2). Syn Boży 
obrał Cię na Matkę dla czystości twojej. >;Tyś nad wszelką na
turę ludzką zachowała czystość, dla tego w żywocie swym po
częłaś Chrystusa Pana.« (3) O Tobie Maryo, te słowa Pieśni 
nad Pieśniami: »Ja kwiat polny i lilija padolna.« (4) Na tem 
polu naszem pustem i ciernistem, Tyś jedna kwiatem. Na tym 
padole, płaczu i grzechu, Tyś jedna liliją, a liliją czystości. 
»Jako lilija między cierniem, tak przyjaciółka moja między 
córkami“ (5) i synami grzechu. Bóg na Cię spojrzał i rozmi
łował się w Tobie, przyjaciółce swojej, dla czystości twojej. 
Bóg na Cię wejrzał i zmiłował się nad cierpieniami pośród 
których stałaś: a czyniąc cię Matką Odkupiciela i odkupionych, 
wszystkie te ciernie na lilije przemienił. O kwiecie polny! o li- 
lijo padolna! strzeż czystości naszej, ażebyśmy przy Tobie za- 
kwitnęli w niebie.

II.
»Pod cieniem jego, któregom pragnęła, siedziałam, a owoc 

»jego słodki gardłu memu.® (6). Nikt tak nie pragnął przyjścia 
na świat Syna Bożego, jako Marya. Któż fwięc pojmie te prze
czyste płomienie, które ogarnęły jej duszę gdy Go porodziła. 
Jak pierwej w pragnieniu tak teraz w rzeczywistości Chrystus 
Panbył dla Maryi drzewem żywota* osłaniającem ją  cieniem swo
im , i karmiącem owocami swemi. Chrystus był dla Maryi rajem 
z którego ani wyszła, ani wyjść mogła, bo ją  dobrowolnie wię-

(1) Iz. VII, 14. (2) Brewiarz Rzymski. (3) S. Jan Z lotousty. (4) Pieśni 
11,1. (5) Pieśni II, 2. (6) Pieśni II, 3.
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ziła w nim miłość doskonała. Chrystus był dla Maryi rajem, 
w którym bespieczna od świata i od szatana,przechowała czystość 
nie tylko niczem nieskażoną, lecz nadto porodzeniem Syna Bo
żego rozjaśnioną, rozświeconą, uweseloną, uświęconą, nad czy
stość Anielską wielce wywyższoną, i do czystości samego Boga 
najwięcej zbliżoną. Bo tej czystości stróżem i owocem Chrystus. 
»Pod cieniem jego, któregom pragnęła, siedziałam, a owoc jego 
słodki gardłu memu.«

O Jezu! miłośniku czystości,bądźże też i naszej czystości stró
żem, abyśmy zakosztowali z owoców twoich, zasługując na bło
gosławieństwo czystym obiecane: »Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądają.« (1).

O Maryo, Matko najczystsza! Matko najśliczniejsza! spraw a- 
żeby serca nasze rozmiłowane w czystości twojej, przez czystość 
ciała i duszy stawszy się podobnemi twemu, wraz z sercem two- 
jem w miłości Bożej mieszkały, i ażeby dusze nasze w upojeniu 
szczęścia i wesela śpiewały wraz z Tobą o Chrystusie Panu o b lu 
bieńcu swoim: »Pod cieniem jego, któregom pragnęła, siedzia
łam, a owoc jego słodki gardłu memu.«

Eli. ,
S. Ambroży wychwalając Maryę i do jej naśladowania nas 

pobudzając, tak mówi: »Cóż zacniejszego jak  Matka Boża? Cóż 
jaśniejszego nad tę,którą wybrała jasność? Cóż czystszego nad tę, 
która bez zmazy ciała, porodziła ciało? A o innych jej cnotach 
co powiem? Panną była nie tylko ciałem ale i duszą, która 
w niczem się Bogu nie przeniewierzyła. Serca pokornego, słowa 
poważnego, umysłu roztropnego, w mowie wstrzemięźliwa, 
w czytaniu pilna, nie w zwodniczych bogactwach, lecz w modli
twie ubogiego nadzieję kładnąca; uważna w działaniu, wstydli
wa w mówieniu, Boga nie zaś człowieka na sędziego swej myśli 
brać zwyczajna, nikomu nie szkodząca, wszystkim życzliwa, stro
niąca od pochwał, idąca za rozsądkiem, cnotę kochająca.«

Przedziwna czystość wszystkie te cnoty zrodziła w Maryi i 
uczyniła ją  zwierciadłem sprawiedliwości, najwierniej odbija- 
jącem cnoty Chrystusowe. Spoglądajmy często na to zwierciadło, 

(1) Mat. V, 8.
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na ten najdoskonalszy obraz Boży, abyśmy się na wzór jego zbli
żyli do Boga. »A my wszyscy, mówi Paweł S. odkrytem obli
czem na chwałę Pańską w zwierciadle patrząc, w toż wyobraże
nie przemienieni bywamy z jasności w jasność, jako od Ducha 
Pańskiego.« (1)

Na straży tej przedziwnej czystości, która rodząc w sercu 
naszem Boga, wszystkie cnoty rodzi, ma być koniecznie poko
ra, bez której czystość długo żyć nie może, bez której czystość 
uschnąć i zginąć musi, bez której nie wyda nigdy owocu ku ży
wotowi wiecznemu.

Czystością i pokorą razem połączoną Marya ściągnęła Boga 
do łona swojego. Czystością i pokorą Bóg ją  na Matkę syna 
swego usposobił i ozdobił. »Chciał Bóg, mówi S. Bernard, aby 
była Panną, z którejby niepokalanej wyszedł bez zmazy, na 
zmazanie wszystkich grzechów naszych. Chciał także aby była 
pokorną, z którejby wyszedł cichy i pokornego serca, mając 
nam wszystkim okazać na sobie cnót onych wzór potrzebny, a 
najzbawienniejszy... Iżby więc ta, która świętego świętych po
cząć i porodzić miała, była święta ciałem, otrzymała dar panień
stwa; iżby zaś była święta duszą, otrzymała dar pokory... I po
słań jest Anioł do Panny, Panny ciałem, Panny duszą, Panny 
z powołania, Panny nakoniec jaką opisał Apostoł, duszą i cia
łem świętej, nie świeżo lub trafem znalezionej, ale przedwie
cznie wybranej, przez Najwyższego przewidzianej i sobie przy
sposobionej, przez Aniołów uchowanej, przez Patriarchów 
w podobieństwach oglądanej, przez Proroków przyrzeczonej" 

»Ta, mówi S. Piotr ,Złotomówny, dała chwałę niebiosom, 
ziemi Boga, poganom wiarę, występkom koniec, życiu porzą
dek, obyczajom karność. Łaskę, którą przyniósł Anioł, przyjęła 
P-anna, mająca oddać zbawienie wiekom. Prawdziwie błogo
sławiona Panna, która i ozdobę panieństwa i godność macie
rzyństwa posiada. Prawdziwie błogosławiona, która i zasłuży
ła na łaskę poczęcia z góry i zachowała Panieństwa wieniec. 
Prawdziwie błogosławiona, która i Boskiego poczęcia otrzymała 
chwałę i została Królową czystości wszelkiej.«

>'0 błogosławiona! porodziłaś Tego, który cię stworzył i na
(1) II Kor. III, 18,



wieki trwasz Panną.« (1) O błogosławiona Boga-Rodzico, Dzie
wico!

Y. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko,
V. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Matko Przenajświętsza! która; wolna będąc od wszelkiej po

dniety grzechu, dla przykładu naszego chroniłaś się wszyst
kiego, co do obrazy Boskiej przywieść drugich może, daj nam 
unikać starannie wszelkiej sposobności do złego, daj nam,abyśmy 
zawsze pamiętali, że kto się naraża na to, co do grzechu wiedzie, 
zwykle zapada w niego. O Pani nasza, o Panno roztropna! 
wyjednaj nam u Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 
roztropność chrześcijańską, abyśmy umieli zawczasu rozpoznać 
wszelką sposobność przywieść nas mogącą do obrazy Boga, a sta
rannie jej się chroniąc za życia, po-śmierci u  nóg Twoich za 
opiekę Twoją nad nami, na wieki Ci dziękowali. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d: prosząc, aby Matka Boża dala nam 
unikać wszelkiój sposobności do grzechu.

NA DZIEŃ X.

Tudzież na święto Oczyszczenia N. Panny. (2 Lutego). - 
>Z Ewangelii S. Łukasza, II. 22, 35.

»A gdy się wypełniły dni oczyszczenia Maryi według zakonu 
Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby go zostawili 
Panu, jako napisano jest w zakonie Pańskim, że wszelki mężczy
zna otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie. A iżby 
oddali ofiarę, wedle tego co jest powiedziane w zakonie Pań
skim, parę synogarlic, albo dw'oje gołąbiąt. A oto był czło
wiek w Jeruzalem, któremu imie Symeon, a ten człowiek spra
wiedliwy i bogobojny, oczekiwający pociechy Izraelskiej; a Duch 
święty był w nim. I odpowiedź był wziął od Ducha świętego, 
że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pań
skiego. I przyszedł w Duchu do Kościoła. A gdy wwodzili dzie
ciątko Jezusa rodzice jego, aby za nie uczynili wedle zwyczaju

(1) Z brewiarza Rzymskiego.
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zakonnego; on też wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga i 
mówił: Teraz puszczasz sługę twego. Panie, w pokoju według 
słowa twego. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje. Któ
reś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów. Światłość 
na objawienie poganów i chwałę ludu twego Izraelskiego. A oj
ciec jego i matka dziwowali się temu co o nim mówiono. I bło
gosławił im Symeon i rzekł do Maryi, Matki jego: oto ten poło- 
żon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak 
któremu sprzeciwiać się będą. I duszę twą własną przeniknie 
miecz, aby myśli z wiela serc były objawione.«

I .
»A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej wedługzakonu Moj

żeszowego, przynieśli go do Jeruzalem, aby go zstawili Pa
n u .« (1)

Według zakonu Mojżeszowego, matka po porodzeniu pier
worodnego syna, mieszkała utajona w domu swoim przez dni 
czterdzieści, jako nieczysta; po dniach czterdziestu przychodziła 
do Kościoła, przynosząc tam pierworodnego syna swego na ofia
rę Bogu. Co uczyniwszy odkupowała go ofiarą baranka i go
łąbka: albo, jeśli ubogą była, ofiarą pary gołąbiąt.

Marya była wolną od tego obowiązku, bo jak mówi S. Leon: 
»Zkąd poczęła,ztąd też oczyszczenie wzięła.« Jako Matka—dzie
wica, oczyszczenia nie potrzebowała: jako Matka Boża, nie była 
winna ofiarować syna. Wszakże, obu tym przepisom poddaje 
się dobrowolnie i ochotnie, aby uszanować zakffn, aby dać przy
kład ścisłego zachowywania jego przepisów, aby nie dać zgor
szenia niewiedzącym ojej tak cudownem macierzyństwie, aby 
owszem utaić przed światem świętość swą i godność, aby mieć 
zasługę posłuszeństwa, pokory i dobrowolnej ofiary, aby oddać 
Bogu cześć nieskończoną przez ofiarę nieskończonej wartości, 
aby z nieskończoną ofiarą Boskiego syna ponowić Bogu ofiarę 
zupełną serca swojego, aby tą nieskończoną ofiarą odkupić 
świat cały.

W  ofiarowaniu syna swojego, Marya dała największy dowód 
miłości Boga i miłości bliźnich, przez ofiarę najdroższą i najbo

(1) Ł u k . 11,22.
66
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leśniejszą, a uczynioną sercem ochotnem. »Żadną miarą wąt
pić nie można, mówi S. Bonawentura, że serce Maryi chciało 
też oddać syna dla zbawienia rodu ludzkiego, aby Matka stała 
się zupełnie zgodną z Ojcem i Synem.« W tem ofiarowaniu 
świętem Jezus był ofiarą, Marya Kapłanem.« »Nazywam Pannę 
jakoby Kapłanem, rzekł S. Epifaniusz, bo Marya ofiarujewszyst- 
kim tego, którego wszystkim porodziła, Zbawiciela. »Jak Bóg, 
»Ojciec nasz,umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał: 
»aby wszelki kto wierzy weń nie zginął,ale miał żywot wieczny:® 
(l)podobnież i Marya,Matka nasza,tak nas ukochała,iż syna swego 
jednorodzonego dała nam i za nas, aby wszelki kto wierzy weń, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny. I jako syn Boży »samego 
»siebie ofiarował niepokalanym Bogu« (2) za grzechy nasze, dla 
której to ofiary »SynamiBożemi nazwaniśmy i jesteśmy,« (3) tak
i Marya, Siatka Boża, ofiarowała syna swego ofiarą niepokalaną 
Bogu za grzechy .‘nasze, dla której to ofiary synami Maryi na
zwaniśmy i jesteśmy. A jak Bóg »własnemu synowi swemu 
®nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał,® (4) tak i Ma
rya własnemu synowi nie przepuściła, ale go za nas wszystkich 
wydała. »Uczyniła tamto miłość, mówi S. Bernard, nad którą 
®większej nikt nie miał; uczyniła i to miłość, która po tamtej 
®równej sobie nie miała.® »Bo żadne stworzenie, mówi S. Bo
nawentura, taką ku nam nie gorzało miłością, jak Marya, ofia
rująca za nas Syna swego, którego więcej jak siebie miłowała.*

II.
»Przynieśli go do Jeruzalem, aby go zstawili Panu. A iżby 

®oddali ofiarę wedle tego co jest powiedziano w zakonie Pań- 
»skim, parę synogarlic, albo dwoje gołąbiąt.« (5) Marya ofia
rowała dwoje gołąbiąt. Ofiara to ubogiej Matki za syna Boże
go, który się stał dla nas ubogim, aby nas ubogacił. Inne matki 
podobną ofiarą odkupywały dla siebie swe syny; ale Marya nie 
sobie, ale nam go u Boga kupiła: bo nie sobie ale nam go w ło
nie swem poczęła.

W  chwili zwiastowania Anielskiego, Marya duchem świę

ci) Jan in, 16. (2) Żyd. IX, 14. (3) I, Jan 111,1. (4) Riym. VIII, 32. (5) 
Łuk. II, 22, 24.
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tym napełniona, widziała dobrze, ze ukrzyżowanego ma począć, 
że duszę jej przeniknie miecz, widziała jakoby na jawie cały 
szereg boleści syna swego i boleści swoich, i to wszystko dobro
wolnie przyjęła, i wtedy już  ofiarując syna i siebie dla zbawie
nia świata, z wielkiem sercem wyrzekła to wielkie: »Niech mi 
się tak stanie!« które tyle boleści przynieść jej miało, a od któ
rego zależała chwała Boga i zbawienie świata. Lecz gdy w dzień 
oczyszczenia Marya ponowiła uroczyście tę ofiarę Bogu i lu
dziom; gdy starzec Symeon z Ducha proroezego rzekł jej: Ma
ryo! odtąd syn twój już nie twój, boś go położyła podług woli 
Bożej »na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak 
uktóremu sprzeciwiać się będą;« śmierć jego będzie ciągłą 
śmiercią twoją, a boleści jego będą w dwójnasób boleściami 
twemi »i duszę twą własną przeniknie miecz.« Gdy starzec 
Symeon te wymówił słowa, Marya z męztwem przewyższającem 
męztwo Abrahama, tkliwość macierzyńską w głąb’ duszy mie
czem boleści wpędziwszy, milcząc, z Kapłańską, powagą, wtoro- 
wała woli ojca Przedwiecznego.... i słychać było w niebie jak 
serce 3Iaryi wymówiło znowu: »Niech mi się tak stanieU,

O chwilo wielka! chwilo uroczysta! chwilo najtkliwsza! 
w której Bóg dla nieskończonej ku nam miłości, syna swego je- 
dnorodzonego nam daje; w której syn Boży dla tejże miłości, 
w ręce się nasze sam składa; w której Matka Boża owoc żywota 
swego, Jezusa najmilszego, za nas ofiaruje i nam go ofiaruje 
w zamian za miecz co jej duszę przebił! O zgodo sprawiedli
wości z miłością w miłosierdziu takiem!

O Jezu! o Maryo! patrząc na tę ofiarę waszę, czując miłość 
waszę, już się nie będziem z wami o ofiary targować, już nie 
będziem się żalić na cierpienia nasze.

Symeon, który w owej chwili wyobrażał świat stary, w imie
niu wszystkich pokoleń wziął na ręce swe Jezusa, który nam 
przyniósł świat nowy. Szczęśliwy kto Jezusowi łono swe otwie
ra! pokój wejdzie do serca jego, a oczy jego oglądać będą zba
wienie wieczne.

O Maryo! przez ciebie Bóg się nam daje; przez ciebie odda- 
jem się Bogu!
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I I I -

Faraon Król Egiptu, bojąc się wzrostu w liczbę i potęgę lu 
du żydowskiego, nakazał okrutnik, aby wszystkie dzieci ptci 
męzkiej zaraz po narodzeniu topiono. Jochabed, matka Mojże
szowa, powiwszy to dzieciątko swoje, chowała je  w domu przez 
trzy miesiące: A gdy »już taić nie mogła, wzięła pleciankę z si- 
»towia i namazała ją  klejem i smołą, i włożyła w nie dzieciąt- 
»ko i włożyła je między rogóż na brzegu rzeki. A siostra jego 
»stała z daleka i przypatrywała się co się stanie. Aleć oto zstę- 
»powała córka Faraonowa, aby się kąpała w rzece, a panny jej 
»chodziły po brzegu rzeki. Która ujrzawszy pleciankę między 
»rogożom, posłała jednę z służebnic swoich i przyniesioną o- 
»tworzywszy, a widząc w niej dzieciątko płaczące, zmiłowawszy 
»się nad niem rzekła: z dziatek to Hebrejskich jest ten. Której 
»siostra dziecięcia rzekła: Chceszże pójdę i zawołam ci niewia- 
»sty Hebrejskiej, któraćby mogła chować dziecię? Odpowiedzia
ł a :  idź. Poszła dzieweczka i zawołała matki swej. Do której 
»rzekła córka Faraonowa: weźmij to dziecię, a wychowaj mi, 
»ja tobie dam twą zapłatę. Przyjęła niewiasta i karmiła dzie- 
»cię, a gdy podrosło oddała córce Faraonowej.# (1) Córka 
Faraonowa oddała Mojżesza Matce jego z obietnicą zapłaty. 
Starzec Symeon oddał Jezusa Matce z obietnicą miecza. Taka 
zapłata twoja, o Maryo! za to że nam porodziłaś i wykarmiłaś 
Jezusa,'Zbawiciela naszego!

O Maryo! jużeś się zrzekła na zbawienie nasze Jezusa miłe
go. »Weźmij to dzięcię a wychowaj nam, my tobie damy za- 
»płatę.« Na zadatek tej zapłaty masz oto mieez, który przeni
knie twą duszę, a gdy podrośnie dziecię damy tobie krzyż! 
Pieść się, pieść w gorzkich łzach z synaczkiem twoim, dopóki 
go biczmi i powrozami nie oderwiem od twojego łona. Wy
chowaj go nam na śmierć, a na śmierć krzyżową.

Jużeś go nam raz dała, już on nasz na zawsze, Ty tylko kar
mić go będziesz i wychowasz Ty, ale nie dla siebie. I on sam 
w obec ludzi do których należy, nie matką, ale niewiastą zwać 
cię będzie, i tak cię nazwie nawet z krzyża, gdy ciebie, Matkę 
swoją, odda nam za Matkę.

(1) Exod. II.
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Pieszczoty dzieciny tej ślicznej, najśliczniejszej, nie łzy ra
dości, ale łzy boleści wyciskać ci będą. Im ci on milszym i 
droższym, tem twa boleść sroższą; boleść co nigdy nie ustanie, 
ani się przemieni, lecz coraz się rozmnażać i rozrastać będzie, 
ani jej przygasić, ani uśpić zdołasz.

O Maryo! jakiż to krzyż na siebie ty wzięłaś, syna na krzyż 
hodować! Krzyż ten, rozpięty przed oczyma Twemi we dnie i 
w nocy; krzyż którego nie złamiesz, nie zmiękczysz, nie odda
lisz, krzyż od którego własną nawet śmiercią nie zasłonisz syna.

»Gdyby można rzecz była, wszystkie męki które Syn wycier
piał, wzięłabyś na siebie, a jednak zezwolić musisz, bo zezwolić 
chcesz, aby twój Jednorodzony za zbawienie rodu ludzkiego 
ofiarowan był. (1)

Na cokolwiek spójrzałaś, wszystko ci zwiastowało mękę i 
śmierć syna. Ojczyzna nawet była ci męczarnią, bo własne jej 
dzieci syna twego zabić tobie miały. »Wszystko ci było gorz
kie, tylko płacz słodki.« (2) »Ty konając żyłaś, a żyjąc kona
łaś: boś dźwigała boleść od śmierci zjadliwszą.® (3)

O Matko Boża i nasza, tyś okupiła zbawienie nasze ofiarą 
niesłychaną, niepojętą, synaczka twego. Nie zrażaj się nieczu- 
łością i niewdzięcznością naszą, lecz owszem zaręcz synowi 
twemu za nas, dzieci twoje, że się poprawiemy. Nie opuszczaj 
nas, ani nas puszczaj od siebie, lecz owszem miłością twroją 
trzymaj nas przy sobie: staw nam przed oczy ciągle to dzieciąt- 
ko twoje, któreś za nas na śmierć oddała, i ten miecz obosiecz
ny który tak okrutnie przeniknął twą duszę. Ofiaruj nas Bogu 
z dzieciątkiem twojem, by nas nie odrzucił; przebij twym (me
czem dusze nasze by zbawione były. A jako starcowi Symeo- 
nowi, tak nam przed skonaniem, Jezusa, syna twego, złóż na 
ręce, byśmy um arli w pokoju, a zmartwychwstali w weselu, 
chwaląc was i błogosławiąc na wieki.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! która złożywszy w kościele Jerozo

limskim ubogą ofiarę pary gołąbiąt, a z nią i serca Twojego 
(1) S. Bonaw entura. (2) S. A ugustyn. (3) S. Bernard.



ofiarę przed Bogiem ponawiając, wróciłaś z tegoż kościoła 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku; daj nam jaknajczęściej, przez 
szczerą spowiedź, serca nasze Bogu ofiarować, a po Kommunii 
świętej godnie przyjętej, z tymże Panem naszym, Jezusem Chry
stusem, Synem Twoim, z kościoła do domu powracać. Matko 
najczystsza, która dopełniłaś obrządku oczyszczenia, lubo do 
tego obowiązaną nie byłaś, daj nam tak oczyścić serca nasze 
przez Sakrament pokuty w ostatniej godzinie śmierci naszej, aby
śmy czyści po niej w niebie u stóp Twoich serca nasze ofiaro
wać Ci mogli na wieki. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d: prosząc Matki Bożij, aby nam data 
często a godnie do kommunii święUj przystępować.

NA DZIEŃ XI.

Tudzież na święto siedmiu boleści Matki Bożej.
(W  trzecia Niedzielę Września).

P i e r  wsz a B o le ś ć  
Ofiarowanie Dzieciątka Jezus* 

i .
»0 wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie a przy

patrzcie się, jeśli jest boleść, jako boleść moja?« (1)
Ach Maryo! nie masz boleści, jako boleść twoja!
»Nie było takiego syna, nie było takiej Matki, nie było bo

leści takiej! woła S. Wawrzyniec Justynian. Nie było takie
go Syna, bo Syn Maryi, Syn Boży. Nie było takiej Matki, boć 
Marya Matka Boża. Nie było boleści tak iej, bo Marya, podług 
wyrażenia S. Amadeusza: »nie tylko wonnością cnoty, ale i 
mnóstwem boleści; nie tylko pociechą wesela, ale też cierpień 
obfitością z pomiędzy wszystkich świętych była najbliższą Chry
stusa Pana.« — »A takiemi boleściami współ cierpiała z Chry
stusem, że ani język anielski wymówić zdoła; sam tylko Jezus 
mógłby opowiedzieć: bo tylko sam Jezus mógł boleści swej Mat
ki i pojąć i zmierzyć. Im więcej kochała, tem więcej bolała, 
mówi S. Bernardyn Seneński. Im czulej kochała, tem głębiej 
bolała, mówi S. Bernard.

»Komu Cię przyrównam, albo komu Cię przypodobam, cór
(1) Treny I, 12.



ko Jerozolimska! Z kim Cię porównam i pocieszę Cię, Panno, 
córko Syonu? bo wielkie jest jako morze skruszenie twoje.« (1) 
morze boleści, oblewające do kola resztę żywota tyego, o Siat
ko żywota! O morze straszne, morze niezgłębione którego jed
nym brzegiem żłobek, a drugim krzyż! którego gorzkie wody 
zatruwały przeczyste wody rzek słodkich płynących z serca Je
zusowego do serca Maryi! O morze wzburzone, naszą złością 
wzdęte, a siedmiu skałami grzechów naszych najeżone, o które 
rozbijały się bezustannie wszystkie pociechy Maryi! O Maryo! 
»wielkie jest jako morze skruszenie twoje! «

»Ustał w boleści żywot mój i lata moje we wzdychaniu.... 
»I ból mój przed oblicznością moją jest zawzdy.« (2) Tak, o Ma
ryo! śpiewał o Tobie Psalmista: »bo wiedząc o przyszłej męce 
Syna twego, Tyś długą i ciągłą wycierpiała mękę,(3) boś Ty wy
brana na Matkę Syna Bożego, który nam w cierniowej koronie 
zakrólował z krzyża, a Ciebie z sobą współukoronował.

»Koronując ukoronuję Cię udręczeniem.« (4) Taką Ci koro
nę, o Maryo! z ręki Syna twego przepowiedział Prorok, koro
nę udręczenia, a udręczenia bez miary, jako bez miary miłość 
jego ku nam i twoja ku niemu. Z tąd wszystkie się rany Chry
stusowe w twoje serce zlały; a jako siedm plag wielkich za siedm 
grzechów naszych, tak siedm mieczów obosieczynch w jeden 
miecz splecione, siedmiu boleściami przebity twą duszę, od któ
rych żeś nie skonała, to tyłka dla tego, aby tem sroższe było u- 
dręczenie twoje.

Takeś ukoronowana Królowo męczenników z męczenników 
Królem, za grzechy nasze, dla miłości naszej! Dajże nam współ- 
boleść z boleściami twemi, dla miłości twojej i twojego Syna!

I I .
»0_boja płeć zgubiła ród ludzki, mówi Bernard ś., słuszna 

więc była, aby Bóg przez płeć oboje ród ludzki był zbawił.,« E- 
wa zaczęta dzieło zaguhy; nowa Ewa, M arya, zaczęła dzieło od
kupienia. Adam dokończył zaguby naszej,Chrystus,nowyAdam, 
dokończył zbawienia naszego; jak to wyraża S. Jan Zlotousty

(1) Treny II, 13. (2) Psalm XXX, 11, XXXVII, 18. (3) Rupertus. (4) 
Iz. XXII, 18.
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w tych słowach: »Przywraca Marya, co Ewa zatraciła, wyzwala 
Chrystus co uwięził Adam.«

Grzech Adama i Ewy był wspólnym, trud i ból nowego A- 
dama i nowej Ewy był także wspólny. Drzewo owocu zakaza
nego stało się było narzędziem zaguby naszej, drzewem śmierci; 
drzewo owocu obiecanego stać się musiało narzędziem zbawie
nia, drzewem żywota. »Na drzewie jest ukrzyżowan, mówi S. 
Maxym, aby gdy człowiek w raju drzewem pożądliwoćci był 
zgubiony, teraz drzewem zbawienia odkupiony został i aby ten
że przedmiot, który był narzędziem śmierci stał się narzędziem 
żywota.« Potrzeba więc było, aby nowy Adam um arł był na 
krzyżu i aby nowa Ewa owoe zbawienia z drzewa krzyża zdjęła i 
nam go podała. I właśnie dla tego Marya ofiaruje Syna swego 
Bogu i nam, i sama się na współmękę z Jezusem ofiaruje, skła
dając swe dzieciątko w ręce Symeona.

Nic dla Maryi nowego nie powiedział Symeon, gdy uroczy
ście w imieniu Boga i naszem Jezusa z rąkMaryi biorąc rzekł do 
niej: »I duszę twą własną przeniknie miecz.« (1) Dla nas to ra
czej niż dla Maryi, było to proroctwo: abyśmy płacząc nad tą  
boleścią Maryi, coraz więcej żałowali za grzechy, a duszę Maryi 
przez nas samych przebitą, bardziej pokochali. Lecz i Marya 
usłyszawszy to słowo, pod miecz on okrutny znowu z ochotą 
poddała swą duszę. »I duszę twą własną przeniknie miecz.« 
»A mieczem onym tem głębiej ugodzona, mówi S. Wawrzyniec 
Justynian, im czulej kochała.# »Nie było boleści sroższej, bo 
nie było synaczka milszego.« (2) Niczem były cierpienia mę
czenników w porównaniu z cierpieniami Maryi, bo, jak mó
wi S. Hieronim: »Marya była więcej niż męczennikiem: inni 
bowiem święci cierpieli w ciele, a Marya w duszy.« U innych 
męczenników, mówi S. Bernard, mnóstwo miłości łagodziło bo
leść; lecz N. Panna, im więcej kochała, tem bolała więcej.

»Boleść Maryi była największą ze wszystkich boleści obecne
go żywota,® mówi ś. Tomasz. »I gdyby wszystkie boleści świata 
były złączone razem, nie dorównałyby tej jednej boleści Maryi, 
mówi ś.Bernardyn Seneński, i myśl tę rozwijając powiada: »Bo- 
leść Maryi była tak wielką, iż gdyby między wszystkie stworze

(1) Łuk; II, 35 ' (2)'Ś . Bonawentura.
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nia, które cierpieć mogą, była rozdzieloną, wszystkie wnetby 
śmiercią umarty.

O Maryo, wszystkie męki, któremi okrucieństwo prześladow
ców pomęczyło Świętych Pańskich, mate są a raczej niczem w po
równaniu męki twojej; Tybyś jej byta nie przeżyta, gdyby Cię 
n-ie umacniał duch twojego Syna (1) »który stawszy się dla nas 
mężem boleści (2) « to sprawił, żeś się nam stała: niewiastą bo
leści, a (3)

III.
Duszę Maryi przeniknął miecz, a miecz obosieczny, którego 

jednem ostrzem byta męka Pańska, a drugiem złość nasza, 
wzgardzająca miłością Chrystusa. »Oto ten położon jest na u- 
»padek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak któremu sprze- 
»ciwiać się będą.« (4) I to właśnie, że my zamiast użycia Chry
stusa na powstanie z grzechu sprzeciwianiem się jemu, obraca
my go sobie na najstraszniejszy upadek: to właśnie jest drugiem 
ostrzem tego miecza, którymeśmy serce Maryi tak okrutnie 
przebili.

Czy nie czujecie tego ostrza, wy wszyscy, którzy się sprzeci
wiacie Chrystusowi Panu, jego przykładom, jego nauce, jego 
łasce, jego Ciału i krwi, jego Bóstwu i mitości jego? Czy nie 
czujecie jak ostry miecz w bijacie w duszę Maryi, wzgaędzając 
taką ku nam miłością jej syna?

O Maryo! ty wiesz i widzisz, że nie chcę już więcej sprzeci
wiać się Jezusowi, nie chcę już więcej sprzeciwiać się tobie.' 
Nie chcę już więcej upadać, tylko mnie dźwignij raz jeszcze, 
tylko wytrąć z ręki mojej ten miecz straszliwy, którym prze
biłem twą duszę, tylko mnie prowadź miłością twoją do mitości 
syna twego, a Boga mojego.

»Wypuściłaś jako potok łzy we dnie i w.nocy: nie dałaś od- 
»pocznienia sobie i nie uspokoiła się zrzenica twoja,« (5) bo o- 
braz przysełej męki Jezusowej i obraz przyszłej niewdzięczności 
mojej z przed oczu twoich nigdy nie ustąpił, jako rzekt Psał. 
mista: »I ból mój przed oblicznością moją jest zawzdy.« (6)

W miarę jak »dziecię rosło^i umacniało się pełne m ądro.
(1) Ś. Anzelm. (2) Iz. LIII, 3. (3) p .  W enlura. (4) Łuk. II, 34. (5) 

Treny. II, 18* (6) P s , XXXVII, 18.
6 7  ,
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»ści« (1) umacniały się ,a rosły boleści twoje pełne goryczy.
W miarę »jak Jezus pomnażał się w mądrości i w leciech i 
»w łasce u Boga i u lixdzi« (2) miecz boleści coraz głębiej w du
szę twoją wnikał. I pomnażała się boleść twoja, w miarę jak 
rosła twa miłość ku niemu dla rosnącej krasy i wdzięczności 
jego. Każda pieszczota tego Boskiego a twego syna, każde sło
wo wszechmądrości jego, każdy uśmiech wszechwdzięku jego, 
ostrzył tę miłość twoją, lecz i miecz zarazem tembardziej, że co 
chwila przybliżał się krzyż. A tak w płaczu i wzdychaniu, 
przeszły dni żywota twego, według słów Psalmisty: *Ustał w bo- 
»leści żywot mój, i lata moje we wzdychaniu. « (3)

O Maryo! niechże w miarę tych boleści twoich, przezemnie 
zadanych, rośnie miłość moja ku tobie i ku Jezusowi, abym już 
nigdy nie grzeszył i na boleści, które mi Bóg ześle w miłosier
dziu swojem, nigdy się nie żalił.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.

Maryo Przenajświętsza! Matko najboleśniejsza, która za nas, 
za nasze grzechy, Jezusa Twojego, Boskie Twoje dzieciątko, Bo
gu ofiarowałaś, daj nam serca nasze tak szczerze tobie zaofiaro
wać, abyśmy grzechem nie ponawiali boleści Twoich, z nieprze
branej miłości ku nam poniesionych. Spraw, o Pani nasza, 
abyśmy zawsze gotowi byli zrobić taką ofiarę Bogu, jaką wie- , 
dzieć będziemy, iż dla zbawienia naszego uczynić powinniśmy. , 
Matko najboleśniejsza! przy ofierze syna Twojego, którą dziś ( 
rozpamiętywamy, miecz siedmiu boleści przeszył serce Twoje, ( 
przeszyjże serca nasze miłością Twoją, a boleścią za grzechy j 
nasze, które w Twoje serce miecz on na nowo wbijały. Daj 
nam za życia tak boleć nad boleściami Twojemi i tak opłakać > 
grzechy nasze, które tych boleści były powodem, abyśmy po  ̂
śmierci u nóg Twoich radości Twoje śpiewali na wieki. Amen. ■ 

Zdrowaś Marya i t. d. na cześć Boleści Maiki Bożej. - ,

(1) Łuk. 11,40. (2) Łuk. II, 52. (3) Ps. XXX, 11. *
Ol

» i
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Druga Boleść 9Iatki Bożej

Ucieczka do Egiptu i rzeź Niewiniątek.
Z Ewangelii S. Mateusza, II, 1, 18.

»Gdy się tedy narodził Jezus w Betleem Juda, we dni Hero
da Króla: oto Mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozoli
my, mówiąc: Gdzie jest, który się narodził, Król Żydowski? 
Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca i przyje
chaliśmy pokłonić się jemu. A usłyszawszy Król Herod, za
trwożył się i wszystka Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkie 
przedniejsze Kapłany i Doktory ludu, dowiadował się od nich, 
gdzie się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betleem 
Judzkiem, bo tak jest napisano przez Proroka: I ty Betleem, 
ziemio Judzka, z żadnej miary nie jesteś najpodlejsze między 
książęty Judzkiemi: albowiem z ciebie wynijdzie wódz, któryby 
rządził lud mój Izraelski. Tedy Herod wezwawszy potajemnie 
Mędrców, pilnie się wywiadował od nich czasu gwiazdy, która 
się im ukazała. I posławszy je do Betleem, rzekł: Idźcie a wy- 
wiadujcie się pilnie o dzieciątku, a gdy najdziecie, oznajmijcie 
mi, abym i ja przyjechawszy pokłonił się Jemu. Którzy wy
słuchawszy Króla, odjechali. A oto gwiazda, którą byli widzie
li na wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła 
nad miejscem gdzie było dziecię. A ujrzawszy gwiazdę urado
wali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, naleźli 
dziecię z Maryą, Matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu, a 
otworzywszy skarby swe ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i 
mirrbę. A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do 
Heroda, inszą drogą wrócili do krainy swojej. Którzy gdy 
odjechali, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: 
Wstań, a weźmij dziecię i matkę jego, a uciecz do Egiptu i bądź 
tam aż ci powiem. Albowiem będzie,że Herod szukać będzie dzie
ciątka aby je zatracił. Który wstawszy,wziął dziecię i matkęjego 
w nocy i uszedł do Egiptu. 1 był tam aż do śmierci Herodowej: 
aby się spełniło co powiedziano jest od Pana przez Proroka 
mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mojego. Tedy Herod 
widząc, ze był omylonym od Mędrców, rozgniewał się bardzo, i

NA DZIEŃ XII.
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posławszy pobił wszystkie dzieci, które były w Betleem i po 
wszystkich granicach jego, odedwóch lat i niżej, według czasu 
którego się był wypytał od mędrców. Tedy się wypełniło co 
jest rzeczone przez Jeremiasza Proroka, mówiącego: Głos jest 
słyszan w Ramie, płacz i krzyk wielki: Rachel płacząca synów 
swoich, i nie chciała dać się pocieszyć, iż ich nie masz.«

I .
»I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi Matki jego: oto 

»ten połoion jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i 
»na znak któremu sprzeciwiać się będą.« (1) Nie długo czeka
ła  Marya na spełnienie tćj przepowiedni. Albowiem Herod 
dowiedziawszy się od Mędrców o narodzeniu Króla Żydowskie
go, gdy ich z powrotem nie widzi, rozgniewał się bardzo, a za
trwożywszy się o królestwo swoje, umyślił zabić Jezusa.

»Usłyszawszy Król Herod zatrwożył się.« (2) »Czegoż się 
tak trwożysz Herodzie! woła S. Fulgenciusz: Król który się na
rodził nie przyszedł zwyciężać Królów wojną, lecz przyszedł, 
aby ich śmiercią swoją cudownie pod moc swoją podbit.«

O jakaż to boleść dla Maryi,gdy my się trwożem na przyjście 
Chrystusowe, gdy trwoga nasza, jak trwoga. Herodowa, wypo
wiada mu wojnę, a wojnę podstępną, zdradziecką, okrutną. 
Ścigał Herpd Jezusa nie tylko we własnej jego osobie, ale we 
wszystkich dzieciach jemu podobnych. Tak i my czynim, gdy 
w złem uporni: wszystko zatracić chcemy w czem Chrystusa 
widziem, w czem się spodziewamy doścignąć Chrystusa: niena
wiść nasza z tej trwogi idąca, tych szczególniej ściga, którzy 
najbliższe mają podobieństwo z Chrystusem. Wszystko to Ma
rya widzi i boleje niesłychaną boleścią, niedającą jej spoczynku 
ni we dnie ni w nocy. »Anioł Pański ukazał się we śnie Józe- 
»fowi, mówiąc: Wstań, a weźmij dziecię i matkę jego, a uciecz 
»do Egiptu i bądź tam aż ci powiem. Albowiem będzie, że 
»Herod szukać będzie dziecięcia, ałjy je zatracił.«(3) Szukać bę
dzie dziecięcia, aby je zatracił. O jakaż boleść dla Maryi, Jezus 
szuka nas, aby nas zbawić, my szukamy Jezusa, aby go zatracić. 
Jezus chce żyć w sercach naszych na żywot nasz wieczny, a my

(1) Łuk. II, 34. (2) Mat. II, 3. (3) Mat. II, 13.
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go zabić chcemy w sercach naszych i w sercach braci, grzesząc i 
gorsząc na śmierć naszą wieczną. O Maryo! Herod ściga twe 
dziecię, Zbawiciela swego. Ah! czułaś ty w onczas i ściganie 
nasze, przez które ścigamy zbawiciela naszego, aby go zatracić, 
iżby go nie było, ani jarzma jego! O Maryo! wstydziem się już 
bardzo szaleństwa takiego. Nie uciekaj już od nas z dzieciąt
kiem twojem, lecz owszem z niem uciekaj do nas. Już go za
bijać nie będziem, już go bronić chcemy.

I I
»Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł 

•-do Egiptu.« (1) Owóż w co się obróciły radości tej matki* 
w boleść zbyt okrutną. Marya, która po proroctwie Symeono-. 
wem, pocieszyć się chciała pieszczotami matki, pilnością matki, 
aby dzieciątku, ile można, niedostatek swój mniej dotkliwym 
uczynić, i tej pociechy nie miała. Urodziła Jezusa w stajence, 
a piastować go będzie na wygnaniu, na tułaniu się po pusty
niach, o chłodzie i głodzie.

Ach M aryo! w ucieczcze do Egiptu, stajenka Betleemska, 
zdała ci się pałacem. Tam miałaś przynajmniej odrobinę sian
ka na posłanie dzieciątku twemu, tam przynajmniej bydlęta by
ły twemi sługi, tam ubodzy pastuszkowie składali ci jałmużnę 
dla ubogiego synaczka twego, lam pokłon Mędrców a królów 
przed dzieciątkiem twojem, pokłon zwiastujący nawrócenie po
gan, cieszył cię w niedostatku twoim: tu pod gołem, a obcem 
niebem, nikt nie rozumie ani języka, ani serca twego: tu ni czci, 
ni miłości żaden wam nie daje; tu jęk niewysłuchany, wzgar
dzony, spotwarzony, stłumiony, tu i powietrza żałują; tu płacz 
pokarmem, a napojem łzy! Takiej to boleści wygnania i tuła- 
ctwa zaznałaś, o Maryo! z dzieciątkiem twojem!

»Musi się tułać Zbawiciel świata, mówi błogosławiony Woj
ciech Wielki. O jakaż boleść przeszyła serce Maryi, gdy wśród 
nocy zawołano: Uciekaj! uciekaj od swoich do obcych, od Ko
ścioła w kraj świątyń pogańskich! Jakaż być może większa 
troska nad tę, że z dzieciątkiem nowonarodzonem u łona, mło- 
dziuchna a uboga Panienka uciekać i tułać się musi po drogach 

(1) Mat. II, 14.



dzikich, ostrych, nieznanych, pustych.« »Józef i Marya, bez 
służącego i bez służącej, sami panowie i sami słudzy, mówi S. 
Piotr Złotomówny. Ubodzy będąc, mówi S. Bazyli, pracować 
musieli i w pocie czoła szukać pożywienia.« Ależ w obcym 
kraju i o pracę trudno i pracy żałują, bo praca to chleb i dla 
tego częstokroć »dzieciątku płaczącemu nie mieli dać chleba.«(l)

Tak przechodziły pierwsze lata Zbawiciela naszego. Wy
gnaniec i tułacz od dzieciństwa, uczy nas, że życie to nasze 
wygnaniem, tułactwem; że ubóstwo i prace i cierpienia i upo
korzenia tego żywota, dla Chrystusa chętnie znosić mamy,jak on 
je z Matką swoją chętnie dla nas znosił, i nie żalić się na nie, jak 
on się nie żalił, ani Marya. „Nie mamy tu miasta trwającego, 
ale przyszłego szukamy.» (2) »Gościem jesteś, widzisz i prze
chodzisz'®—rzekł S. Augustyn. Ale wygnanie i tułactwo, to 
sprawa nasza, bo to sprawa grzechu. Za nasze to grzechy Jezus
i Marya wygnańcami i tułaczami byli.

Przez nas to, o Maryo! zaznałaś męki Wygnania. Przebacz 
nam, ach przebacz wygnanie twoje i twojego syna! Przez nie 
osładzaj i nasze. »A Jezusa, błogosławiony owoc żywota twe
go, po tem wygnaniu racz nam okazać. O łaskawa! O litościwa!
O słodka Panno Maryo! (3)

S 0fi.

»Tedy Heród widząc, że był omylony od Mędrców, rozgnie
wał się bardzo i posławszy pobił wszystkie dzieci, które były 
w Betleem i po wszystkich granicach jego, ode dwu lat i niżej, 
według czasu, którego się był wypytał od Mędrców. Tedy się 
wypełniło, co jest rzeczono przez Jeremijasza Proroka mówiące^ 
go: Głos jest słyszan w Bamie, płacz i krzyk wielki. Rachel pła
cząca synów swoich, i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich nie 
masz.« (4) Ta Bachel płacząca synów swoich, to matka niepocie
szona, to Marya. W rzezi niewiniątek, każda matka płakała- 
swych dziatek i łez wszystkich matek. O! biedne matki, niech 
was pocieszy płacz tej Matki waszej i dziateczek waszych! Ależ
o Maryo! któż pocieszy Ciebie? Dziatek jęk i matek płacz pognał 
z a  Tobą na pustynie wygnania, id o  boleści przyczynił boleści:

628
I

(1) Landulfus. (2) Do Zyd. XIII, 14. (4' Salve Regina, (4) Mat. (1,16,18.
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boleści nieograniczonej, niepojętej, przenoszącej bez miary bo
leści wszystkich matek patrzących na mordowanie i w mękach 
konanie dziatek własnych, które miecz zabójców odcinał im od 
piersi i wyprówat z serca! Bo, jako rzekt Ś. Hieronim: »Niko- 
go w tem życiu nie bolały tyle boleści własne, ile bolały Maryą 
boleści cudze.« Bo te boleści cudze to własnych jej dziatek bo
leści. Ale o jakże boleśniejszym w duszy Maryi płacz i krzyk 
w tej ciągle trwającej rzezi niewiniątek, w której każdy z nas 
Herodem, a Herodem piekielnym, zabijającym nie już ciało, co- 
by mniejsza było, ale mordującym duszę trucizną złych nauk i 
zgorszenia mieczem! O Maryo! Matko opłakana! przebacz nam 
rzeź niewiniątek, rzeź dziatek twoich, w których zabijając nie
winność, zabijaliśmy rzeczywiście Synaczka twego, którego 
Herod niedoścignął, boś Go przed nim ukryła, lecz przed nami 
ukryć Go nie możesz. Ach! prawdziwie w tych niewiniątkach za
bijaliśmy Syna twego, a Boga naszego. O nieszczęsni! przebacz 
nam ach przebacz! Zaprawdę nie wiedzieliśmy cośmy czynili: dziś 
wiemy, dla tego płaczemy. Płaczemy złości naszej, i płaczu two
jego, który i nam i wszystkim duszom przez nas pogorszonym, 
niechaj wypłacze płacz pokuty szczerej i wieczne zbawienie.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
B. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.

Maryo Przenajświętsza! która w najcięższej Twojej boleści 
nie u ludzi, lecz u Boga, przez modlitwę,szukałaś pociechy, daj 
nam we wszelkich utrapieniach i boleściach, jakie na nas Bóg 
w miłosierdziu swojem zesłać raczy, także nie u ludzi i w świa
towych rozrywkach, lecz u Boga i w modlitwie szukać osłody. 
Matko Bolesna, która boleści Twoje za grzechy nasze Bogu ofia
rowałaś, spraw, abyśmy każde nieszczęście wduchupokutyzno- 
sząc, a z Twojemi boleściami łącząc je na ziemi, radości i chwa
ły Twojej w niebie uczestnikami się stali. O Pani i pocieszyciel- 
ko nasza, o wieczną, a nie doczesną pociechę Cię upraszamy; za 
życia daj nam się smucić zbawiennie, abyśmy się z Tobą wiecz
nie cieszyli po śmierci. Amen.

Zdrowaś Marya, i t. d. Proszą/: Matkę Boska aby w dolegli-

I
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wośdach naszych dała nam szukać najwięksiij pociechy w modli- 
wie.

NA DZIEŃ XIII.
Trzecia boleść Matki Bożej.

Zgubienie Jezusa.
Z Ewangelii S. Mateusza, II, 19, 23.

»A gdy Herod umarł, oto Aniot Pański ukazał się we śnie 
Józefowi w Egipcie, mówiąc: Wstań a weźmii dziecię i matkę 
jego, a idź do ziemi Izraelskiej. Albowiem pomarli, którzy 
duszy dziecięcej szukali. Który wstawszy, wziął dziecię i mat
kę jego i przyszedt do ziemi Izraelskiej. A usłyszawszy, iż Ar- 
chelaus królował w żydowskiej ziemi miasto Heroda ojca swego, 
bał się tam iść: a upomniony we śnie ustąpił w strony Galilej
skie. A przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, 
aby się wypełniło co rzeczono jest przez Proroki: Iż Nazarej
czykiem będzie nazwany.*

Z Ewangelii S. Łukasza II, 41, 52.

»A rodzice jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na dzień 
uroczysty Paschy. A gdy już byt we dwunastu leciecb, gdy oni 
wstąpili do Jeruzalem wedle zwyczaju dnia świętego. A skoń
czywszy dni, gdy się wracali, zostało dziecię Jezus w Jeruzalem, 
a nie obaczyli rodzice jego. A mniemając, że on był w towa
rzystwie uszli dzień drogi i szukali między krewnemi i znajome- 
mi. A nie znalazłszy, wrócili się do Jeruzalem szukając go.
I stało się, po trzech dniach naleźli go w Kościele siedzącego, 
w pośrodku Doktorów, a on ich stucha i pyta ich. A zdumie
wali się wszyscy', którzy go słuchali, rozumowi i odpowiedziom 
jego. A ujrzawszy zdziwili się. I rzekła do niego Matka je
go: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ojciec twój i ja żałośni 
szukaliśmy cię. I rzekt do nich: Cóż jest żeście mnie szukali? 
Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, po
trzeba żebym był. A oni nie rozumieli słowa, które im mówił.
I zstąpił z niemi i przyszedł do Nazaret: a byt im poddany. A 
matka jego wszystkie te słowa zachowała w sercu swem. A Je
zus się pomnażał w mądrości i w leciech i w łasce u Boga i u 
ludzi.
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I .
Kiedy przyszło wracać z Egiptu po latach wygnania, mówi 

Ś. Bonawentura: »Jezus byt za duży, aby go unieść, za maty, 
aby własną siłą iść mógł« w tak wielką i ciężką drogę. Tak 
więc i powrót do ojczyzny był dla Maryi trudem i boleścią, bo 
chciat Bóg, aby żadna pociecha Maryi nie byta bez goryczy, 
żadna radość bez przykrości, i jak Chrystus Pan byt ze wszech 
miar mężem boleści, tak, aby i Marya, Matka jego, ze wszech 
miar byta niewiastą boleści. I dla tego tez wróciwszy do oj
czyzny, nie tam poszli gdzie chcieli, lecz do miasteczka Nazaret, 
najpodlejszego ze wszystkich miast Judei, gdzie leż i osiedli: 
zkąd Jezus na pośmiewisko Nazarejczykiem nazwany.

Patrzała Marya łzawem okiem na rosnącą krasę i mądrość 
Jezusa, a promienie Bóstwa z oczu jego wnikające do duszy 
Maryi, niezrównaną boleścią trapiły jej serce, bo oczy Maryi 
zawzdy Syna swego widziały na krzyżu. Jeden z wykładaczów 
Pisma świętego, stosując do Maryi testowa Pieśni nad Pieśnia
mi. »A warkocze głowy twojej, jako szkarłat Królewski zwinio- 
ny na cewki,« (1) mówi do niej: »Serce twe, o Maryo! i myśli 
twoje we krwi Męki Pańskiej zanurzone, jak gdyby obecnie 
patrzały na strumienie krwi z jego ran płynące.«

Kto zmierzy, kto pojmie te ustawiczne cierpienia serca Ma
ryi, zanurzonego ciągle we krwi własnego jej syna!, O cierpie
nie! O cierpliwości! wyście najlepszemi świadkami wierności i 
mitości naszej ku Bogu, który wierne swe sługi cierpieniem do
świadcza. O Maryo! tyś najwierniejsza, boś najwięcej cierpiała, 
tyś najwięcej cierpiała, boś ty najwierniejsza, wierna bez miary. 
Panno wierna! módl się za nami, byśmy się stali wiernemi i 
w cierpliwości doskonały żywot prowadząc, w cierpliwości do
stąpili zbawienia dusz naszych, jako naucza S. Jakób gdy mówi: 
»A cierpliwość ma doskonały uczynek« (2) i jako własny syn 
twój nas uczy mówiąc: »W cierpliwości waszej posiądziecie 
»dusze wasze.« (3) My co się na byle co skarżeni, u  ważmy 
czem śą cierpienia nasze, w porównaniu cierpień Maryi, które i 
w swej ciężkości, i w swem ciągiem a nieprzerwanem trwaniu,

(1) Pieśni VII, 5. (2) Jakób. I, 4. (3) Ł u k , XXI, 19.
68
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■wszystkie cierpienia ziemskie razem wzięte niezmiernie prze
chodzą. A  jednak cierpliwość jej zwyciężała cierpienie, i trzy
mała je w więzieniu jej serca. My za lada bólem głowy,w służ
bie Bożej ciężejem, leniwiejem, ustajem, u Maryi warkocze 
głowy, jako szkarłat Królewski zwiniony na cewki, a jednak 
Marya, zawsze do służby Bożej ochotna, i skoro chodzita »na 
każdy rok do Jeruzalem na dzień uroczysty Paschy.«(1)

O Maryo! naucz nas cierpliwości twojej, abyśmy za cierpie
nia Bogu dziękowali, a im więcej cierpiemy, tem wierniej słu
żyli.

I I .
Cóż to jest Maryo? obiegasz pola i ulice, a jęczysz i płaczesz! 

Nie odpowiada Marya, ale sama pyta wszystkich przechodzą
cych: Żaliście widzieli którego miłuje dusza moja? (2) »Chło- 
»pięcia nie widać a ja  dokąd pójdę.« (3) O Maryo! któżby nie 
poznał! Zgubiłaś Jezusa! W powrocie z Jeruzalem, myśląc że 
przyzostał z rodziną, Marya zgubiła Jezusa: wie że go znajdzie, 
a wszakże tak się biedzi utratą swoją. A my czy płaczem żeśmy 
się sami zgubili od Boga. Płaczemy tylko utraty dóbr ziem
skich, a utraty Jezusa płakać nie umiemy. »Zgubi człowiek 
wołu, a idzie za nim, zgubi owcę i pilnie jej szuka, zgubi osła i 
uspokoić się nie może; zgubi Boga, je, pije i spokojny jest.« Tak 
się użala S, Augustyn na nieczułość nasze ku Bogu, tak przeci
wną czułości Maryi. Ten tylko pojmie boleść Maryi z utrace
nia Jezusa, ktojej miłość pojmie—więc nikt. Posłuchajmy 
przynajmniej co o tej boleści wT proroczy sposób mówi Pismo 
święte, jakim to jękiem jęk Maryi tam zapowiedziany: »Wstanę, 
»a obieżę miasto: po ulicach i po rynkach szukać będę którego 
»miłuje dusza moja, szukałam go, a nie nalazłam. (4) Oznaj- 
»mijże mi kędy odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła 
»błąkać. (5) Były mi łzy moje za chleb we dnie i w nocy, gdy 
»mi mówią codzień: kędyż jest Bóg twój? (6) Przetoż ja pła- 
»cząca, a oko moje puszczające wody, bo się oddalił odemnie 
»pocieszyciel. (7) Co za wesele mi będzie?... W  ciemności sie-

(1) Łuk. II, 41. (2)Pieśni III, 3. (3) Gen. XXXVII, 30. (4) Pieśni III, 2.
(5) Pieśni 1 ,6 . (6) Psalm XLI, 4. (7) Treny I, 16.
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dzę, a światłości niebieskiej nie widzę. (1) Serce moje strwozo- 
»ne jest, opuściła mnie sita moja: a jasności oczu moich i tei 
»nie masz przy mnie.« (2)

W  boleści tej Marya cierpiała więcej aniżeli w innych: tam 
pocieszata się -widzeniem Jezusa, tu zaś i tej pociechy nie miata: 
w tamtych boleściach cierpiała z Jezusem, w tej cierpiała sama: 
W innych boleściach widziała zbawienie świata, w tej zaś wi
działa tylko swą nędzę i niegodność swoję piastowania Jezusa, 
służenia Jezusowi i sama się z sobą biedziła, myśląc, z jakiej to 
winy utraciła Jezusa. Błogosławiona ta dusza, która biedzi się 
z sobą i nie znajduje pokoju dopóki nie znajdzie Jezusa; błogo
sławiona ta dusza, która tak pilnie szuka Jezusa, jak go szukała 
Marya. O Maryo! w tej boleści twojej czułaś i widziałaś, ile to 
razy ja zgubię Jezusa; czułaś i widziałaś, że nietylko Jezusa 
gubić będę, aietylko go szukać nie będę, ale nadto przed Je
zusem mnie szukającym, ukrywać się będę. Toć to właśnie 
przydało boleści do boleści twojej. Niechże ta nieczułość, 
niewierność i nikczemność moja,będzie mi powodem do płaczu, 
do poprawy i do szukania Jezusa, a tobie do miłosierdzia n a - 
demną. Ach Maryo! weź mnie i prowadź; a gdybym iść nie 
chciał porwij mnie i zanieś, o Matko kochana! do twojego syna.

111.
O jakaż to była boleść Maryi w utraceniu Jezusa, kiedy ta 

najcierpliwsza, która pod krzyżem stojąc i na śmierć syna swego 
patrząc, milczała; przy znalezieniu go jęknęła, mówiąc: »Synu! 
cóżeś nam tak uczynitPa (3) o! bo nie masz dla serca kochają
cego sroższej boleści, jak utrata ukochanego. Po ia lu  twym za 
utraconym Jezusem, sądź o miłości twojej ku niemu.

O jakaż to była radość dla Maryi gdy nalazła Jezusa w Ko
ściele uczącego wśród Doktorów: radość niezmierna, radość 
najsłodsza, ale tę radość Maryi sam Jezus zaprawił goryczą »gdy 
rzekt swej Matce, jakoby nie matce: »Cóż jest żeście mnie szu- 
»kali? Niewiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są ojca moje- 
»go, potrzeba ażebym był?« (4) O Maryo! pierwszy to raz 
usłyszałaś z ust syna twojego słowo, zimne na pozór, którego nie 

(1) Tob. V, 12. (2) Psalm XXXVII, 11 (3) Łuk. II, 48. (4) Łuk. 11,49.
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pojęło serce twe matczyne, ale pojęło serce służebnicy Pańskićj. 
»I te słowa zachowała w sercu swem« (1) Marya, ku ciągłemu 
przypominaniu, jakim sposobem ma się dopełnić odkupienie 
świata, ku ciągłemu przypominaniu, że syn jej nie przyszedł na 
świat dla jej radości, lecz dla spełnienia woli ojca swojego; to 
jest dla odkupienia świata przez krew i śmierć swoją. Cóż więc 
dziwnego o Maryo! że od takich myśli »warkocze głowy twojej, 
jako szkarłat królewski zwiniony na cewki, [zstąpił z ziemi i 
przyszedł do Nazaret i był im poddany.«(2) Spełniwszy wolę oj
ca, znowu był gotowy na rozkazy Matki. To posłuszeństwo, któ- 
rem Jezus czcił Maryę, te posługi, ktoremi okazywał miłość swą 
ku  niej, czułą,najczulszą; te niewinne pieszczoty,któremi chciał 
rozpędzać jej smutek; wszystko to przydając woczach Maryi ceny 
Jezusowi, a w jej sercu mitości ku niemu, wszystko to coraz 
głębiej miecz boleści w serce Maryi wbijało, dla tej ciągłej my
śli, że go przez śmierć tak okrutną utracić miała.

»A Jezus się pomnażał w mądrości i w leciech, i w łasce u 
>Boga i u ludzi.« (3) I  w miarę tego pomnażały się, wraz 
z miłością, boleści Maryi. A gdy Jezus po latach trzydziestu 
spędzonych W domowem zaciszu, w zapomnieniu od świata, 
w posłuszeństwie, w pracy i ubóstwie, miał już dokonać dzieła 
odkupienia: gdy ten Baranek Boży, szedł już gładzić grzechy 
świata; gdy ten Pasterz dobry, szedł na odszukanie straconych 
owieczek; gdy ten Lew z pokolenia Judy, szedł na pokonanie 
piekła; gdy ten dawca żywota, szedł rozsieWać słowo żywota, 
łamać chleb żywota, zwyciężyć śmierć własną śmiercią i dać ży
wot światu; gdy mając odbierać niewdzięczność za dobrodziej, 
stwa, przygany za nauki, bluźnierstwa za cuda, ten syn jej naj
milszy, czyniąc i ucząc, miał staczać walki Boże i być w nich 
zwycięzcą przez mękę i krew; o jakież wtedy było pożegnanie 
Maryi! o jakaż jej boleść!... O Matki! wy sądźcie! Ale też z Ma
ryi wzór biorąc, boleść waszą w sercu zamknijcie, a syny wasze 
na Apostołów i na męczenników, skoro Bóg zawoła, chętnie 
oddawajcie.

Maryo! o jakże cię Jezus ucałował, jakże ci dziękował, gdy 
z objęcia matczynego, z tego raju ziemskiego, przez grzech nasz

(1) Łuk. II, 51, (2) Łuk. II, 51. (3) Łuk. II, 52.
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wygnany, poszedł, w pocie oblicza i we krwi własnej, na chleb 
żywota dla nas zapracować. Ostatni to pocałunek, ostatnie 
»Bógzapłać!« ostatnie »pobłogosław Matko!...« Ty pójdziesz za 
nim! Jeszcze przez trzy lata chodzić za nim będziesz, jeszcze 
twe oczy będą go widziaty; lecz juz twe serce nigdy na sercu 
jego nie odpocznie, już on cię nigdy przed ludźmi nie upieści 
tem wołaniem: «Matko!«

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! której serce boleścią przeszyte zo

stało w zgubieniu Jezusa bez Twojej winy, daj nam biednym 
grzesznikom boleć żałośnie, żeśmy tegoż Pana naszego Jezusa 
tylekroć przez grzechy nasze dobrowolnie utracili, a w oschło- 
ściach i opuszczeniach wewnętrznych wspomagaj dusze pobożne, 
aby kryjącego się wtenczas przed niemi Jezusa, coprędzej od
szukać mogły. O P an i nasza i Matko boleści, a troski pełna 
z zgubionego Jezusa, spraw, abjsmy boleści Twojej nie pomna
żali opieszałością w odszukiwaniu Boga naszego, gdy Go przez 
grzech utracimy. Daj nam, o Opiekunko grzesznych, znaleźć 
Go przez szczerą spowiedź i godną kommunję świętą w godzinę 
śmierci, abyśmy Go i w kościele tryumfującym w niebie zna
lazłszy chwalić u stóp Twoich mogli na wieki. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d.

NA DZIEŃ XIV.
Czwarta boleść Siatki Boż6ji

Spotkanie Jezusa na śmierć idącego.
I .

O Maryo! dotąd dopiero był wstęp do boleści twojej, wielkiej, 
niezmiernej, uroczystej, męczeńskiej, wspólmęczeńskiej zjSynem 
Bożym i twoim.

Wybiła już godzina odkupienia świata, wybita godzina ofia
ry wielkiej, największej. Jako niezwyciężony rycerz wita głos 
trąby budzącej do boju, tak Syn twój powitał tę boju godzinę, 
gdy rzekł uczniom swoim: “Pożądaniem pożądałem, pożywać
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tej Paschy z wami.# (1) Dla czegóż tak jej pożądał? Bo była o- 
statnią, bo wnet po niej męka jego rozpocząć się miała. A jak 
w dzień radości i szczęścia wielkiego, przyjaciołom najdroższe 
dajem upominki, a nieprzyjaciołom najcięższe odpuszczamy 
winy, tak Syn twój najmilszy, w dzień on radości i szczęścia dla 
siebie, najdroższy dał nam upominek, siebie samego nam dając 
w Przenajświętszym Sakramencie, na pokarm i napój dusz na
szych, na znak miłości i na żywot wieczny. I tym darem szczę
śliwy, modli się za ucznie swe do Ojca swego, i wyprzedzając je 
na górę oliwną, na spotkanie męki ochotny spieszy.

W  onej godzinie, oddalona ciałem, ale obecna duszą, Marya 
współradująca się z Jezusem, wspótboleć z Nim będzie; bo jak 
dwie strony na jeden dźwięk strojne, obie zabrzmią, choć jedna 
trącona; tak serce Jezusa i serce Maryi, przelewały sobie wza
jem uczucia swoje. Gdy Jezus bolał, bolała Marya, mówi S. 
Grzegorz, były to bowiem jakoby dwie lutnie, z których gdy 
jedna jęczy, jęczy też i druga, chociaż nie trącona.« (2)

Jezus w Ogrójcu, wziąwszy na się wszystkie grzechy nasze, pod 
ich ogromem krwawym się potem zapocił. »I stał się pot jego, 
jak  krople krwi zbiegającej na ziemię... A będąc w ciężkości 
dłużej się modlił, mówiąc: Ojcze! jeżeli chcesz, przenieś ode- 
mnie ten kielich, a wszakże nie moja wola, ale twoja niechaj 
się stanie! (3) Tak też opodal od Jezusa, jęczała Marya, potem 
śmierci drżąca i takąż modlitwą wielbiła Boga, w ciężkości bę
dąc. Płacząc płakała w nocy, a łzy jej na czeluściach jej: nie 
masz ktoby Ją cieszył.« (4)

A kiedy Jezus w Ogrójcu rzucił się na ziemię, zroszoną krwią 
swoją i padł na oblicze, ofiarując się Ojcu całem sercem na jej 
odkupienie;kiedy leżąc krzyżem, ramionami swemi objął wszech- 
ziemię i wszechplemiona, dawał im pocałunek pokoju; kiedy 
z rąk Anioła przyjął kielich męki, by go do dna spełnić: Marya 
także na ziemi krzyżem leżąc, Izami ją  zmywała, sercem gorą
cem zwłoki starego świata ogrzewała i kielich podany Jezusowi, 
razem z nim przyjęta, by jedna i jedyna do dna samego z Jezu
sem kielich ten spełniła. O nocy najstraszliwsza! o nocy naj-

(1) tu k .  XXII, 15. (2) Ś. G riegori Niceński. (3) Łuk. XXII, 42, 43, 44. 
44) Treny I, 2.
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dłuższa! wpadłaś do serca Maryi jak burza ulewna miotająca 
gromy, któremi były dla Maryi pojmanie Jezusa, ucieczka u- 
cz ńiów, zdrada Judasza, zdrada przez ucznia, zdrada pocałun
k i em! O nocy okropna i krwawa! jakiż po tobie dla Maryi za
świta dzień okropny, krwawy!

U.
Od samego rana Jezus znieważany, szarpany, od sądu do są

du włóczony. Świadectwa przeciw Niemu nie najdują, tak żei 
niecny sędzia Piłat, ogłasza przed ludem niewinność Jezusa. Ale 
n ikt niewinnego nie broni: uczniowie Go odbiegli, Piotr się Go 
zaprzał, a zaprzał po trzy kroć. Płakał Piotr grzechu tego, ale
o jakże Marya płakała! A jednak zbrodni Piotra naprawić nie 
poszła, nie poszła za Jezusem świadczyć. Możeby jedno jej sło
wo uspokoiło tłuszczę, ubłagało sędziów; słowo Maiki świętej, 
za Synem tak świętym! Ale Marya nie poszła świadczyć za Je
zusem, by nie odwlekać zbawienia naszego. Ach Maryo! nie masz 
litości, ani nad Sobą, ani nad Synem twoim, ale tylko nad na
mi dziećmi przybranemi twemi, że nie, chcesz ani oddalić, ani 
ulżyć męki Syna twego, a tem samem twojej: »\v sercu twem bo
wiem odbijała się krwawo krwawa Jezusowa męka, jako wnaj- 
doskonalszem zwierciadle.« (1)

Już Jezus potępiony, już na śmierć skazany, już prowadzony. 
Teraz dopiero zjawia się Marya: bieży za śladem krwi swojego 
Syna. Ujrzawszy wijący się tłum ludu, przebiega mu drogę. 
Jeszcze brzmiało w jej uszach niedawne Hosanna, dziś słyszy nai- 
grawania, złorzeczenia, bluźnierstwa. Słyszy razy spadające na 
upadającego pod krzyżem Jezusa. Słyszy wyrok śmierci obwo
ływany z weselem. Widzi już narzędzia męki niesione w tryum
fie. Widzi ogromne drzewo krzyża na barkach młodzieńca po
chylonego ku ziemi pod ciężarem krzyża. Twarz jego osłoniona 
potokami krwi spływającej z pod cierniowej korony, pierś roz
darta, całe ciało biczami zbite. Nie poznałoby Go oko ludzkie, 
ale poznało serce Maryi — to Jezus.«

Na widok skrwawionej sukni Józefa, Jakób Patryarcha rozdarł 
swe szaty i niepocieszony długie lata płakał syna swego. O! cóź

(1) Ś. W awrzyniec Justinianin.
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się działo w sercu Maryi, na widok nie sukni tylko, ale samego 
Jezusa krwią zbroczonego, śmiertelnie stokroć zranionego i 
w tej krwi niewinnej na śmierć idącego? Jęknęła dusza Maryi, 
ale dusza lylko, bo usta milczały. O mój ukochany! mówiło 
jej serce, natomże cię porodziła!... O mój najpiękniejszy, na 
toźem cię piastowała i piersią moją karmiła!... Gdzież ta śli- 
czność twoja, w której się gubiły me oczy, rozpływała dusza?...

»Lecz on zranion jest za nieprawości nasze, zstart jest za 
•złości nasze. (1) Od stopy nogi, aż do wierzchu głowy, nie 
»masz w nim zdrowia:rana i siność i spuchły,ani raz nie jest za- 
»wiązany, ani lekarstwem opatrzony, ani oliwą zmiękczony.«(2) 
Tak go opisał Izajasz Prorok, takim go ujrzała własna matka 
jego. Poznała go Marya: my czy go poznajem?

»Taka była nawałność boleści, mówi Bernard S. że z Chry
stusa cierpiącego wylewała się na Matkę wespółbolejącą, i zno
wu z Matki na syna spływała. O wspólności niepojęta! O bole
ści nieogarniona!« Spójrzeli na siebie, a w tem spojrzeniu 
serce Jezusa zapylało: »Matko moja! gdzie idziesz?® A serce 
Maryi odpowiedziało: *Synu mój! idę umrzeć z tobą!«

III.
Gdy Chrystus ziemie Palestyńskie napełniał sławą cudów i 

dobrodziejstw; gdy rzesze cisnące się za nim i w około niego, 
czcią go otaczały, Marya się ukrywała, aby żaden promień 
chwały Jezusowej, nie padał na jej oblicze. Lecz gdy Jezus 
szedł na śmierć, a śmierć najhaniebniejszą, Marya się ukazała, 
aby wszystkie boleści i wzgardy syna swego podzielić.

Agar nie chciała patrzeć na śmierć syna: »Nie będę. mówi, 
»patrzyla, na umierające dziecię.« (3) Marya owszem rzekła 
w duszy swojej: »Będę patrzyła na umierające dziecię.u I po
szła za Jezusem krzyż dźwigającym na wierzchołek góry; poszła 
dźwigając niewidomy, lecz równie ciężki krzyż swój, na którym 
z synem swoim współ-umrzeć chciała: »Będę patrzyła na umie- 
»rające dziecię.« I szła Marya, i swą macierzyńską boleścią, 
jak mówi S. Bernard: »wielu płakać nie chcących, do łez roz
czulała: wszyscy płakali, co ją  spotkali.« Ona jedna nie płacze

(1) Iz. LIII, 5. (2) Iz. I, 6. (3) Gen. XXI, 16.
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i nie użala się na niewdzięczność synagogi, na nienawiść oskar
życieli, na nieprawość sędziów, na okrucieństwo katów i na 
wściekłość ludu, lecz stłumiając gwałtowność miłości ma
cierzyńskiej, taką boleścią zranionej; lecz powstrzymując swą 
czułość; lecz zamykając w głębi przebitego serca, całą boleść 
ją  dręczącą i cały smutek ją  uciskający, w uroczystem milcze
niu, jak Abraham za Izaakiem,idzie za Jezusem, ofiarować go na 
śmierć i własną obecnością podwoić mu boleść tej okrutnej 
śmierci. »Abraham szedł za Izaakiem, mówi S. Ambroży, 
Marya za synem.«

Marya była pierwszą z wybranych, więc pierwsza za Chrystu
sem szła wybranych drogą. »Jeżeli kto chce za mną iść, rzekł 
»Chrystus, niech samego siebie zaprze, a wyżmie krzyż swój i 
niech mię naśladuje.« (1) Marya pierwsza słowo to spełniła, 
pierwsza wzięła krzyż swój i poszła za Jezusem, aby z nim 
współumrzeć, »Niosła i Matka krzyż swój, mówi Wilchelm O- 
pat, i szła za Nimby z Nim ukrzyżowaną była.« Tym wielkim 
przjktaden Marya nas uczy, że jako rzekł Złotousty. »Krzyż 
Chrystusowy bez krzyża naszego,nie starczy na zbawienie nasze.« 
A jako Chrystus okazał nam drogę do nieba, idąc na górę Kal- 
waryę, tak Marya okazała nam drogę do Jezusa, idąc za Nim 
z krzyżem i drogą krzyżową. Idzie Marya za Jezusem dźwiga
jąc krzyż swój tak ciężki i pyta nas: czy pójdziem za niemi?

©piaryo! pójdę, ale nie dojdę chyba mnie doniesiesz. O! 
Maryo! przez tę boleść twoję, której doznałaś idąc za Jezusem 
krzyż swój dźwigającym, uproś mi łaskę, abym szedł za wami, 
dźwigając aż do śmierci krzyż wszelki, który Bóg miłosierny 
zesłać na mnie raczył dla zbawienia mego. W jśsie krzyż wasz 
dźwigali niewinnie, lecz ja, com tyle razy na piekło zasłużył, 
miałżebym jeszcze na mój krzyż się żalić, a przez to obciążać 
krzyż twój, o Jezu! i twój o Maryo! Nie daj tego Boże!

V. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko.
II. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
(Taż sama co na dzień 12. Patrz na str. 525).

(1) Mar. VIII, 34.
69
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P i ą t a  B o le ś ć  S i a t k i  B o ż e j
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

X.
Patrz! oto na szczycie Kalwaryi Jezus i Marya. Jezus jako 

Baranek na rzeź wiedziony, skargi nie puszcza, jęku nie wydaje, 
zdał się na wolę'oprawców. Ci nim potrącają,szarpią go, jeszcze 
mu w twarz plwają, jeszcze policzkują, a cierpień i bólu przy
dają bluźnierstwem. Zdejmują nakoniec ciężki krzyż z ramion 
Jezusowych, lecz na to tylko, aby go do krzyża przybić. Zdzie
rają zeń, nie koronę cierniową, ale suknię jego. Suknię zwierz
chnią rozszarpali na czworo; obdziela nią i przykrywa Chrystus: 
wschód, zachód, południe i północ. Zrywają zeń suknie cało- 
dzianą, dzieło rąk Maryi, a teraz do ran przywrzalą; i wszyst- 
kicmi ranami, w oczach Maryi, krew trysnęła znowu. Zbladły 
lica Jezusowe od tej krwi utraty; zbladły lica Maryi, bo to krew 
Maryi! O! cóż się to z tobą dzieje, o Jezu, mój Jezu! Gdzież ta 
sławiona piękność oblicza twego, w które się z zachwyceniem 
anieli wpatrują? »Zmieniła się barwa najlepsza. (1) Czoło 
sine, oczy przygasłe, usta spieczone, jagody rozbite, całe ciało 
w ranach, kości obnażone i takiego męczennika w oczach Ma
ryi, jeszcze dalej męczą! Na krzyżu go rozciągnęli, tępemi 
gwoździami ręce i nogi srodze przybijają; pod każdem uderze
niem młota pękają żyły, kości się rozchodzą, nowa krew poto
kami bucha. Zkądże krwi tyle i na co krwi tyle, kiedyby jedna 
jej kropla starczyła na zbawienie świata? Miłość to Jezusa 
przeobfita, przeobfity okup za nas ofiaruje! Przeobfite też były 
boleści Maryi!

Widzi Marya krzyż podniesiony wśród naigrawania ludu, 
wśród wrzasku piekielnej radości. Na krzyżu obnażony, a tyl
ko strumieniami krwi okryty, syn jej najmilszy! Jeszcze jej 
oko nie odpoczęło od tego ciosu, aż oto z wielkim pędem ciska
ją  krzyż w ziemię!... Była to chwila między okropnemi okro
pna! W tem nagłem wstrząśnieniu rany się rozszerzyły, wszyst
kie kości Jezusowe ze stawów swych wyszły, wszystkie nerwy 
pękły, całe ciało zwiesiło się ciężej, A Jezus milczy—i Marya 

(1) Tren. IV, 1.

NA DZIEŃ XV.
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milczy.... W tem uroczyslem milczeniu, spełnia się ofiara, ofia
ra największa, ofiara nieskończona, ofiara najdroższa, dająca 
niebu ziemię, a ziemi niebiosa. Nad morzem zbrodni świata 
krzyżującego zbawcę swojego, zawisło morze miłosierdzia Boże
go, rozlane we krwi Jezusa, rozlane raczej ręką Maryi, aniżeli 
katów. »Marya była tak zgodną z wolą Bożą, mówi Anzelm S. 
że gdyby tego na wykonanie woli Bożej było potrzeba, samaby 
syna do krzyża przybiła. »A miłość jej ku nam była tak wielką 
że, jak mówi S. Matylda: »Syna swego dla zbawienia świata o- 
fiarowała z weselem.« Któż pojmie tę walkę miłości z boleścią, 
w której miłość Maryi ku Bogu i ku nam, zwyciężyła miłość 
macierzyńską takiej matki ku takiemu synowi i na tak bolesną 
wyzwała ofiarę! Boć męka Jezusowa to męka Maryi, a jeszcze 
sroższa, jeszcze okrutniejsza, bo to męka własnego jej a Bożego 
Syna. »Co Chrystus wycierpiał w ciele, mówi S. Bernard, to 
Marya wycierpiała w duszy.« He uderzeń na ciele Jezusa, tyle 
ran w jej sercu, mówi Arnoldus. »Bany po całem ciele Chry- 
stusowem rozlane, zlały się w serce Mary,« rzekł S. Bonawen
tura. I S. Hieronim powiedział: Ile ran, ile uderzeń, ile gwoź
dzi szarpało ciało Jezusowe, tyle ich rozdzierało duszę Twą, 
Maryo!« »I S. Augustyn toż samo wyraża gdy mówi: »Krzyż
i gwoździe Syna, były też krzyżem i gwoździami matki: a krzy
żowanie Chrystusa krzyżował matkę.« 1 dla tego S. Bernard 
woła: »Maryo! gdzieś stała? czy pod krzyżem? owszem i na krzy
żu!# S. Bernardyn Seneński mówi: że gdyby Marya mogła by
ła śmiercią swoją nas zbawić, tysiąckroć i bez końca ofiarowa
łaby się umrzeć za nas by,syna,zastąpić, lecz gdy to być nie mo
gło, jak mówi Arnoldus: »pragnęła do krwi swej duszy przydać
i krew ciała,® pragnąc umrzeć z synem. Lecz Bóg nie dopu
ścił tego dla większej boleści, dla większej ofiary Maryi, która 
duszą konając z synem, ciałem żyć musiała! Konała duszą swą 
Matka Boga Zbawiciela, rzekł S. Amedeusz: boć tam ból, tam 
smutek, tam konanie, tam ogień pożerający, tam śmierć od 
śmierci cięższa, gdzie życie nie ustawa, a ból śmierci boli.» A 
tak Marya, podług wyrażenia S. Bernarda »konała żyjąc, a ży
ta konając, a umrzeć nie mogła, bo jeszcze żyjąc już umarła 
była:« a umarła śmiercią drugą, bo, jak mówi S. Augustyn:
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«Pierwsza śmierć duszę poniewolnie wyprowadza z ciata, a d ru 
ga poniewolnie duszę zatrzymuje w ciele.

O Maryo! taką to śmiercią tyś umarła dla nas! a jakiem to 
życiem my żyjem dla ciebie?

II.
F»0 cudo Baskiej mocy! woła S. Amedeusz, o cudo mocy Bo

żej w śmierci Jezusa i w męztwie Maryi, która w takiej boleści 
nie traci ani wstyduPanieńskiego,ani mocy duszy;nie upada,lecz 
stoi: stoi panująca! wielkością niepojętą ducba nad niepojętą 
wielkością boleści.« »Uczniowie uciekli, mówi Anzelm S. mę- 
że odbiegli; Marya jedna, na chwałę całej płci niewieściej, 
w pośród takiej męki syna, mocna wiarą w Jezusa, jedna stała,
i  pięknie stała, jako przystało na panieński wstyd. Nie użalała 
się w gorzkości takiej, nie złorzeczyła, i nie szemrała, pomsty 
Bożej nie wzywała, lecz stała poważnie i skromnie, najcierpli
wsza, łez pełna, a nie płacząca, pogrążona w boleściach.« »Stała 
mówi S. Ambroży, stała pod krzyżem Matka Jezusowa. Mężo
wie uciekli: Marya nieustraszona tam stała. Bolejącem i miło- 
siernem okiem patrzyła na rany syna, w których widziała zba
wienie dla wszystkich. Stała Matka nieodrodna, nie bojąca się 
katów. Wisiał syn na krzyżu, a Matka na śmierć golowa pod 
krzyżem stała.«

W  nagości ciała, ranami tylko okryty, wyniesiony na krzy
żu, wisiał Jezus między niebem a ziemią, na trzech gwoździach, 
które mu ukuły grzechy z trzech pożądliwości naszych: pożą
dliwości ciała, pożądliwości oczów i pychy żywota. Z niebem 
łączyło się bóstwo jego, a z ziemią krew jego, która strumie
niami swemi jeszcze go do ziemi wiązała. Spełniła się, o Jezu 
mój! ta przepowiednia o tobie: »Przebodli ręce moje i nogi 
»moje, policzyli wszystkie kości moje.o (1) Policzyli je zabójcy 
Boga, policzyła je też Matka Boga żywego, umierającego za 
grzechy nasze. Policzyła Marya wszystkie kości Jezusowe, bo 
wszystkie na krzyżu ze składów swych wyszły. Tych kości ło
skot i rwanie się nerwów pod gwoździami, pod intotem, pod 
wstrząśnieniem okropnem krzyża wpędzanego w ziemię; wszyst
ko to duszę Maryi rwało, rozdzierało, i na śmierć targało; na

(1) Ps. XXI, 17 ,18 .
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śmierć najokropniejszą, bo to śmierć syna, i na śmierć żywą, bo 
umrzeć nie mogta. Pod tym niezmierzonym ciężarem boleści, 
Marya nie upadta, lecz stata i suchem okiem w Jezusa patrzy
ła , a ilekroć oczy ich się spotkaty, tylekroć nowy grot śmier
ci dusze ich przebijat. A ból ten niewymowny i to podwajało, 
że konającemu synowi żadnej ulgi przynieść, żadnej posługi 
oddać nie mogta. O Maryo! darmo wyciągasz ręce swe ku nie
mu, darmo podajesz mu twe łono! Ach wtedy to szczególniej 
syn człowieczy nie miał gdzie skłonić swej głowy!

Gdy Jezus zawołał: »Pragnę!« (1) Marya miała tylko łzy 
palące, gorzkie, które spadały na serce Jezusa jak deszcz ogni
sty, a od serca Jezusowego wracały do serca Maryi, jak  ognisty 
potok. O Jezu! ty pragniesz dusz naszych i Marya pragnie ich 
dla ciebie i dla tego jako ty sam siebie, tak ona ciebie, a w tobie
i siebie, na śmierć krzyżową za nas ofiaruje.

Gdy Marya usłyszała jęk Chrystusowy, głęboki, jedyny: »Bo- 
że mój, Boże mój! czemuś mnie opuścił?* (2) O jakimże ję 
kiem jęk ten obił się W jej duszy! Była to chwila najcięższa 
w męce Chrystusowej, rzekłbyś jedynie, cięjka, bo w całej męce 
milczący jako Baranek,w tej jednej chwili zajęczał tak bolesnym 
jękiem. O Jezu, mój Jezu! wypraszałeś się w ogrójcu od kieli
cha męki, bo na dnie jego widziałeś tę straszną chwilę opuszcze
nia Boga. O czemje to będzie opuszczenie Boga na wieki! Ach 
Maryo! na tę myśl śmiertelna trwoga ścina serce moje... Maryo! 
ratuj! oddaj mi Boga, któregom opuścił, a nie dozwól bym je
szcze opuścił go kiedy!

II K.
U stóp krzyża, obok Maryi, stał ukochany i kochający uczeń 

Chrystusowy, Jan święty. On jeden z uczniów Pańskich, ze 
wszystkich uczniów i za nas wszystkich, stat tam czekając na o- 
statnie słowo testamentu jego, na ostatni skarb dziedzictwa jego. 
Jezus już kona—ręce jego wyciągnęte od wschodu na zachód na 
objęcie wszystkich ludów i wszystkich pokoleń, bo za wszystkie 
konał. Głowa jego cierniem ściśnięta, ku ziemi schylona, o- 
statniemi kroplami krwi swojej zmywa i odradza ziemię. Twarz

(1) Jan X!X, 28. (2) Mar. XV, 34.



sina, bolejąca, ale pogodna i łaskawa, gotowa dać pocałunek 
pokoju nawet katom swoim; oczy wpółumarłe, usta wpół- 
otwarte. Czego szukają te oczy? co powiedzą te usta? Ach! oczy 
te po raz ostatni chciały ujrzeć Matkę i ucznia miłego; te usta 
dla nich i dla nas wielkiej miłości miały jeszcze słowo: »Gdy 
»tedy ujrzał Jezus Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego, 
»rzekł Matce swojej: Niewiasto! oto syn twaj. Potem rzekł 
»uczniowi: Oto Matka twoja!« (1)

^Niewiasto! oto syn twój,« rzekły usta Jezusa: a serce jego 
w słowach tych mówiło: Niewiasto! obiecana od Boga na matkę 
żyjących na wieki; Niewiasto! która starłaś głowę węża przez 
śmierć syna twego; Niewiasto! bez zmazy poczęta, a łaski pełna; 
Niewiasto! w której upodobała sobie od wieków Trójca Przenaj
świętsza; córko najmilsza ojca Przedwiecznego! Matko Przedźi- 
wna syna Bożego! Panno wierna! Oblubienico Ducha świętego! 
Niewiasto! na którą oczekiwały narody z sercem bijącem wiarą
i nadzieją; Niewiasto! na którą czekają niebiosa z koroną wszyst
kich świętych, z poddaństwem wszystkich aniołów; Niewiasto! 
któraś mi krew i ciało dała, i tę krew i tę ciało moje wraz ze 
mną ofiarujeszBogu;Niewiasto mężna! tyś ze mną współ^zbawi- 
ła świat, tyś Matką rodu ludzkiego; Matką wybranych, tyś Ko
ścioła Matką: "Niewiasto! oto syn twój!...« A tak w osobie 
Jana, Chrystus Pan dał nas wszystkich Matce swej za syny: »Po- 
tem rzekł uczniowi: Oto Matka twoja!» A tak w osobie Jana 
Chrystus Pan dał nam wszystkim Matkę swą za Matkę. Od o- 
nej więc chwili Matka Chrystusowa serce swe macierzyńskie i 
nam otworzyła, i wnet u konającego syna uprosiła za nami tę 
modlitwę jego, dającą przystęp do przebaczenia największym 
grzesznikom: »Ojcze, odpuść im, bon ie  wiedzą co czynią« (2) 
Na te słowa pokutującemu łotrowi wnet się raj otworzył.* Dziś 
ze mną będziesz w raju,« (3) rzekł mu to sam Chrystus. I od o- 
nej chwili wszystkim pokutującym grzesznikom za przyczyną 
Matki Bożej i naszej, otworzony raj.

»I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona 
»w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jćj korona 
»z gwiazd dwunastu. A mając Vżywocie wołała pracując się i 

(1) Jan XIX, 2 6 ,2 7 .  (2) Łnk. XXIII, 34 . (3) Łuk. XXIII, 43 ,
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»męczyła się aby porodziła. «(1) W niewieście onej w objawieniu 
świętem widział S. Jan Maryę, która, jak mówi Ś. Bernardyn 
Seneński: “bolejąc przy śmierci syna, okrutne wycierpiała mę
ki, aby przez nie wszystkich wiernych została Matką; a te jej 
boleści dorównały boleściom wszystkich matek razem i wszyst
kich rodzących boleści na tę jedne sprzysięgły się matkę.« “Sta
łaś rodząca w boleściach wielkich, mówi S. Bernard. Pod 
krzyżem przypłaciłaś przywileju tego. Nie czułaś boleści w po
rodzeniu syna, lecz przy konaniu jego tysiąckroć bolałaś«—»gdyś 
wszystkich wiernych zostawała matką.« (2) W takich to bole
ściach Marya została matką naszą, takiem to jej stękaniem, my
śmy Chrystusowi bracia! »Ach!ze wszystkiego serca twego.... nie 
“zapominaj stękania Matki twojej,... aby się wykonałoubłaga- 
»nie i błogosławieństwo twoje!« (3)

Ach! Maryo! Jezus ubłagał za nas ojca niebieskiego; ale któż 
za nas ubłaga Jezusa, żeśmy go nie raz jeden, ale tyle razy 
krzyżowali? Któż, jeżeli nie ty, Maryo, Matko jego i naszal 
My, pamiętając na stękanie twoje, przypominamy je tobie, byś 
pomnąc na to ile cię kosztujem, nie dopuściła tego, abyśmy 
zginęli i przepadli tobie!

V. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko,
V. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! która niezmierne boleści, jakiemi 

macierzyńskie serce Twoje, przy męce i śmierci syna Twego, Pa
na naszego Jezusa Chrystusa, przeszyte było, jedynie dla ofiaro- 
rowania je  za grzechy nasze poniosłaś, daj nam ju i  odtąd bole
ści Twojej naszemi grzechami nie ponawiać. O Malko najbole
śniejsza, daj nam współboleć z Tobą pod krzyżemSyna Twojego, 
daj nam z Tobą zapłakać. Przez boleści Twoje, Matko ukrzy
żowanego, prosimy Cię, módl się za nami krzyżującymi Syna 
Twojego grzechami naszemi, a uproś nam łzy pokuty teraz i 
w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Marya i t.d. prosząc Matki BoMj, aby nas chroniła 
od wszelkiego grzechu.

(1) Obja. XII, 1, 2 . (2) S- Bernardyn Seneński, (5) E kkli. VII, 29, 36.



NA DZIEŃ XVI.

Szósta boleść Matki Eoiej,

Zdjęcie z krzyża.

I .
«Chciał Chrystus, mówi Bykardus, ażeby Matka jego prze

chodziła ozdobą swoją, piękność wszystkich świętych: ażeby, 
jako nazwana jest Panną nad Pannami, Królową Panieńską, tak 
też Męczennikiem nad Męczennikami, i Królową Męczenników 
nazwaną była.« »Dwa zaś są rodzaje męczeństwa, mówi S. A- 
modeusz, jedno jawne, drugie tajemne; jedno widome, drugie 
niewidome, jedno w ciele, drugie w duchu. Umęczeni są w cie
le Apostołowie i Męczennicy: Umęczeni w duchu ci święci, któ
rzy w duchu sroższe od cielesnych wycierpieli męki. W duchu 
umęczon jest Abraham, gdy mu Bóg kazał zabić na ofiarę jedy
nego syna, którego więcej niźli własne ciało miłował, a wnet 
ofiarował. Takim rodzajem męczenństwa, nad wszystkich mę
czenników chwalebniejsza a zwycięzka, Marya przylgnęła do 
męki Pańskiej, męki krzyżowej; Kielich spełniła, mękę wypiła, 
a potokiem boleści porwana, doznała męki, z jaką żadna męka 
zrównać się nie może.« »Inni święci, rzekł Wilchelm, stali się 
męczennikami umierając dla Chrystusa, Marya zaś stała się mę
czennikiem, współmęczennikiem Chrystusa, umierając z Chry
stusem. Tamtych męczeństwo cielesne, tej duchowne. Męczen
nicy dali krew własną więc ludzką, Marya zaś krwią własnego 
syna, więc Bożą krwią szkarłatna. A narzędziem jej męki— 
sam Chrystus.«

»Jakie zaś było męczeństwo Ma^yi, mówi Ś. Anzelm, nikt 
wypowiedzieć nie zdoła, to tylko wiemy, iż sroższam było od 
śmierci, bo więcej kochała syna aniżeli siebie.« S. Izydor Pa- 
luziota mówi »iż okrutniejszą dla rodziców męką śmierć ich 
synów,zwłaszcza gdy je w ich własnych oczach mordują.« W  sta- 
Tym zakonie nie wolno było zabijać nawet bydląt w oczach ich 
matek; a żydzi zabijali Boga w oczach Matki jego!...

»Mało jest powiedzieć, rzekł S. Ildefons, że Marya w męce
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syna swojego poniosła męczeństwo sroższe od męczeństwa 
wszystkich Męczeników razem. »Podług słów S. Bazylego: N. 
Panna tak przeszła wszystkich Męczenników, jak słońce wszyst
kie przechodzi gwiazdy.« »Spelniła Marya kielich daleko bar
dziej gorzki aniżeli śmierć, mówi S. Amedeusz, a czegoby cały 
ród ludzki znieść nie mógł, zniosła Marya. Mocą Bożą umo
cniona, zwyciężyła płeć, pokonała człowieczeństwo i nadludz
kie wycierpiała męczeństwo.«

»0 cóż to za widok! woła S. Augustyn. Oto za niełitościwe- 
go, biczowana litość; za nie mądrego, naigrawana mądrość; za 
kłamcę, zabijana prawda; za niesprawiedliwego, potępiona 
sprawiedliwość, za okrutnika, uciśnione miłosierdzie; za nę
dznika, szczerość pojona jest octem, a słodkość największa, na
pawana żółcią; za winowajcę, wydana niewinność; za umarłego, 
umiera żywot!«— »I kiedy na taką zbrodnię, mówi S. Amede
usz, zadrzało przyrodzenie całe; kiedy całe przyrodzenie na 
śmierć syna Bożego jęknęło; jedna Marya, z samem tylko Bó
stwem nieporuszona, stata!« »To ciężkie męczeństwo wytrzy
mując siłą oczu swoich.« (1) Oczyma miłosierdzia patrząc na 
rany syna, z których widziała płynące odkupienie świata.« (2)

BK.
»Jezus zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze! w ręce twe 

polecam ducha mojego.« (3)m A Marya, której dusza była naj- 
doskonalszem echem duszy Chrystusowej, z uczuciem ofiarnika
i  ofiary, równie wielkim głosem wołała w swej duszy; ojcze! 
w ręce twe polecam ducha, więcej niż mojego, ducha mojego i 
twojego syna. Wsław go, o Boże! a w ranach jego złóż nie
przebrane miłosierdzia skarby!

O M a^o! jeszcze usłysz jedno słowo syna twego, kończące 
ofiarę i męczeństwo jego; słowo zwiastujące ostatnie uderzenie 
serca jego dla ciebie i dla nas.... »Jezus tedy, gdy wziął ocet, 
»rzekł: Wykonało się. A skłoniwszy głowę, ducha oddał.« (4) 
Wykonało się! ofiara już skończona ze strony Jezusa, ze strony 
Maryi jeszcze nieskończona. Jezus już skonał, Marya wciąż 
kona, a skonać nie może. Ustały boleści Jezusa, a boleści Ma
ryi coraz bardziej rosły....

(1) S. Cypryan. (2) S. Ambroży. (3) Łuk. XXIII, 46. (4) Jan XIX, 30.
70
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Żydowie tedy, (ponieważ to był dzień przygotowania) aby na 
szabat nie zostały ciała na krzyżu (albowiem byt wielki on dzień 
szabatu), prosili Piłata, aby połamano golenie ich, a zdjęto ich. 
Przyszli tedy żołnierze: a pierwszego złamali golenie i drugiego, 
który z nim był ukrzyżowan.« (1) Nie bój się Maryo! nie zła
mią goleni Syna twego te katy złośliwe, bo ta pośmiertna męka 
przepowiedzianą nie byta, a owszem powiedziało Pismo. »Ko- 
ści nie złamiecie z niego. (2) Przyszedłszy do Jezusa, gdy gO' 
»ujrzeli już umartego, nie łamali goleni jego.« (3) »Nie łama
li goleni jego, ale ci sroższą jeszcze, o Maryo! gotowali mękę.«

Cóż to za zbójca umarłych pędzi z wytężoną włócznią? Nie 
ciesz się Maryo! nie zabije ciebie, ale duszę twą jeszcze raz 
przebije!... Ugodził ten zbrodzień w serce Chrystusowe, w któ
rem mieszkała dusza Maryi! Zadrżało drzewo krzyżowe, ze 
Wszystkich ran Chrystusowych spadła ostatnia krwi kropla, a 
z przebitego serca Jezusa wyptynęty dwa strumienie razem: 
krew i woda. To krew ostatnia, to woda zbawienia, krw ią 
przenajdroższą hojnie nam kupiona. Źródłem tej wody serce 
Jezusowe, a więc i twoje, Maryo! Bo ogień męki i miłości o- 
gień serca wasze, o synu i matko! w jedno serce stopit. »Jeden 
»z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wyszła 
»krew i woda.« (4)

Nie uciekaj Longinie, coś już martwego przebił Zbawiciela,, 
owszem, wejdź w to serce któreś sam otworcył. Wejdź śmiato! 
Oto Marya modli się za tobą. W rócił do serca Jezusowego i za 
przyczyną Maryi Longin został świętym O święty Longinie! 
prowadź nas do Maryi, bo i my przebiliśmy serce Jezusowe; 
niech nam pokaże, »kogośmy przebodli.« (5) Prowadź nas do 
Maryi: bo i my chcemy płakać i przez nią być święci.’

Śmierć Chrystusowa groby otworzyła, skały pokruszyła. A 
serca nasze kiedyż się skruszą, kiedyż się otworzą? »Wszystka 
rzesza tych, którzy wspólnie byli przy tym widoku i widzieli co 
»się działo, wracali się bijąc piersi swoje.« (6) O kiedyż jak 
należy uderzym się w piersi?!

(1) Jan XIX, 31, 32. (2) Jan XIX, 36. (3) Jan. XIX, 33; (4) Jan XIX, 34.

(5) Jan XIX, 37. (6) Łuk. XXIII, 48.
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III.
»A potem prosił Piłata Józef z Arymatii (przeto iż byt u- 

Bcznicm Jezusowym, lecz tajemnym dla bojaźni żydów) iżby 
»zdjął ciato Jezusowe. I pozwolit Pitat. Przyszedł tedy i zdjął 
»ciało Jezusowe.® (1) O jakimże uczuciem Marya ku Jezusowi 
zdejmowanemu z krzyża podniosła swe ręce, aby mu dać spo
cząć na matczynem łonie! O! z jakąż boleścią tuli go do sie
bie! ogniem matczynego łona ogrzewa zimne zwłoki syna; poca
łunkiem matczynem do życia go budzi. Ach! daremnie, dare
mnie duszę twą własną radabyś przelać w martwe ciało jego. 
Matko Ukrzyżowanego! nie dasz mu życia raz drugi!

W patruje się Marya w te zsiniałe usta, w te już zgaste oczy, 
ogląda rąk  i nóg i boku przebicie. Nasza to sprawa! Wszystkie 
rany liczy. Myśmy go zranili! »Zranion jest za nieprawości 
»nasze.« (2) Wszystkie rany liczy, a gwoździe co go przebity 
na dłoni swej waży, mówiąc wsercu swojem: Toż to zapłata za 
wszystko co dobrego czynił... I na głowę cierniem ukoronowaną 
zwiesiła swą głowę... »0 ileż mieczów w onej chwili przebiło 
duszę tej Matki, woła S. Bonawentura.

»0 Panno święta! woła S. Alfons Liguory, o Panno święta, 
dałaś syna światu z miłością tak wielką, świat ci go oddaje. Od
daje mi, to prawda, ale o jakże inaczej. Mój syn był biały i ja- 
sny; wy mi go oddajecie sinego i zgasłego: ranami, coście mu 
zadali, zdrapaliście wdzięk jego oblicza. Mój syn byt śliczny, 
a oto teraz »robak a nie człowiek: pośmiewisko ludzkie i wzgar- 
»da pospólstwa.® (3) »Wejrzenie jego miłość zapalało, a oto 
teraz nie patrzy. O ciernie nielitościwe, o gwoździe okrutne, o 
włócznio złośliwa, o bicze zawzięte, jakźeście mogły Stwórcę i 
Pana waszego tak okrutnie męczyć? ale cóż mówię o cierniach,
o gwoździach! Wyście to grzesznicy, wyście tak umęczyli je 
dynego mego. Ach! zbiegajcie się, a patrzcie coście uczynili.«

Z ostrożnością zdejmuje koronę cierniową ze skroni najm il
szych, wskroś poprzebijanych; ręką matczyną gładzi rany Je
zusowe, a łzami je zmywa. Już ciało jego do snu ułożyła, oczy 
mu zamknęła, ręce złożyć chciała, ale się złożyć nie dały; na 
znak że równie jak i serce jego dla pokutujących grzeszników

(1) Jan XIX, 38. (2) I i .  LIII, 5. (3) Ps. XXI, 7.



590

zawsze są otwarte. (1) O dziateczki moje! woła na nas Marya, 
zabitego przez nas syna na łonie trzymając. O dziateczki mojel 
zbiegajcież się prędko: syn mój umarł za was, by wam życie dat, 
skończył się czas bojaźni, czas miłości zaczął. Oto ręce Jezuso
we i serce zawsze wam otwarte. Przybiegajcież prędko z ser
cami do serca. W tem nagroda jego, w tem pociecha moja, on 
wam przebaczy, ja  za wami proszę. I was tez proszę, o dzieci 
moje! za jedynym moim; już go nie biczujcie; nie krzyżujcie 
więcej, ale mu ze mną posłuszcie, ale go ze mną bardzo poko
chajcie.

O Maryo, oto się stawiamy na wezwanie twoje: wszystkie na
rzędzia męki syna twego, wszystkie grzechy nasze u*nóg twych 
kładamy. Miłość twa, o Matko,rozbroiła nas i dzikich,a okru
tnych zbójców twego syna, w dzieci twe zmieniła. O Matko 
miłosierdzia, współbolejem z tobą i syna twego wspótkochamy 
z tobą, służyć mu gotowi z miłości ku niemu i ku tobie, Matko..

Y. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko.
B. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.

(Taż sama co na dzień 15. Patrz na str. 545).

NA DZIEŃ XVII.
Siódma boleść MatUi Bożfej.

Złożenie do grobu.
V.

»Wzięli tedy ciało Jezusowej związali je prześcieradły z rze- 
»czami wonnemi, jako jest zwyczaj jydom grześć. A na miej- 
»scu gdzie był ukrzyżowan, był ogród, a w ogrodzie grób nowy, 
»w którym jeszcze żaden nie był położony.? (2)

O jakże boleśnie było odrywać się Maryi od zwłok ukocha
nych. O jakże tam było tkliwe pożegnanie, jakie rąk i nóg 
całowanie, jakie łzy gorące, jaka żałość gorzka. Bozłączyć się 
z synem, a rozłączyć grobem. Szła za Jezusem do grobu i w gro
bie zostaćby z nim chciała—ale Bóg nie chciał. »Boże mój, Bo
że! ja jeszcze żyć muszę, bym bolała jeszcze.« I szła współżywa,

(1) Z Objawienia S. Brygidy. (2) Jan XIX, 40, 41.
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i szła bolejąca aż do grobu. I syna swego ju£ ma złożyć w gro
bie, a z nim złożyć Bogu ostatnią ofiarę, ostatnią swą boleść, 
z ostatnią martwego syna pieszczotą. »0 Synu Boży, o synu 
mój! tyś mi był ojcem, synem, oblubieńcem, duszą, a teraz jara 
sierota, jam wdowa, jam matka bolesna; ciebie syna straciwszy 
Wszystko utraciłam. (I)

Tak Syna płacząc i nad swą dolą tak się użalając, do rzeczy 
wonnych, któremi obłożono ciało Jezusowe, dodała balsamu łez 
swoich, a stanąwszy nad grobem, nim ciało Jezusowe położono 
w grobie, łzami go poświęciła, łzami pobłogosławiła.

»0 kamieniu drogi! mający przykryć ciało, którem nosiła 
w mem łonie, błogosławię cię i zazdroszczę Tobie. Tobie po
wierzam ten skarb serca mego, ly go strzeż, ty go przechowaj, 
ty go broń od nowej wściekłości tych, co je zabili!« (2 ) ; I całą 
męką Jezusa dusza Maryi znowu zabolała. Cóż bo to za męka, 
ta męka krzyżowa!

»W krzyżu, jak  mówi Korneljusz a-Lapide, »wszystkie ro
dzaje męki razem się zbiegają. Krżyż ręce i nogi przeszywa jak 
miecz; rozciąga ciało, jak to rtura , rozdziera je jak okrutne ha
ki; rozszarpuje jak  zwierz drapieżny; pali jak ogień i swym o- 
gniem palącym,a wroInym,piecze człowieka żywcem, aż na śmierć 
zapiecze!«— Takim był krzyż Chrystusowy, a przy nim ciernie
i bicze, plwania i naigrawania, żółć i blużnierstwa, policzki 
katów i boleśniejszy nad to wszystko pocałunek Judasza! Taką 
była męka Chrystusowa, a tem samem i Maryi męka!

Jak promienie słońca w ognisko palącego zwierciadła, tak 
wszystkie boleści Jezusowe, tak wszystkie miecze zbiegły się 
w serce Maryi u grobu jej Syna, i serce jej wraz z duszą do gro
bu przybiły.

O Maryo! aż do skończenia wieków grób święty, grób two
jego Syna, nie oschnie z łez twoich, nie ostygnie z pocałunków 
twoich!

II.
»Nakoniec, mówi Ś. Alfons Liguory, uczniowie Pańscy wzię

li kamień i zamknęli nim w grobie ciało Jezusowe, ten skarb, 
nad który nie masz skarbu na ziemi, ani nawet w niebie. Z tym 

'  (1) S. Bernard. (2) S. Bonawentura.



skarbem Marya pogrzebała cale serce swoje, bo Jezus był jej 
całym skarbem. A my serca nasze gdzie grzebiem? W stworze^ 
niach i w błocie!—t Czemuż nie z Jezusem, który chociaż w nie
bo wstąpił, wszakże się nam zostawił żywy W Przenajświętszym 
Sakramencie, tamby być powinny zawsze serca nasze, albowiem 
rzekł Chrystus: »Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze bę
dzie.« (1) O Jezu mój, Jezu! chcę być zawsze z Tobą na krzyżu
i w grobie. O Maryo! pod krzyżem i przy grobie, uproś nam 
tę łaskę.

I poszła Marya od grobu pod krzyż, jeszcze ciepły od ofiary, 
która się na nim tak długo paliła. O jakież było jej uczucie na 
widok tego łoża boleści i śmierci, na którem Syn jej najmilszy, 
w jej oczach, trzy godziny konał! Rzuca się we łzach do stóp 
krzyża, jak gdyby do stóp samego Chrystusa, obejmuje go, tuli 
się do niego, i resztki krwi Synowskiej a Boskiej pocałunkiem 
Pije-

»0 krzyżu święty! zawoła Marya: Pozdrawiam cię i cześć ci 
oddaję! Ty poświęcony krwią Syna Bożego, z narzędzia męki 
stałeś się narzędziem zbawienia; z narzędzia sromotnej kary, 
tronem miłosierdzia, kolebką nowego świata, znakiem zwycięz- 
twa, zbroją z bronią wszystkich synów moich, siłą i życiem Koś
cioła Świętego! Przez ciebie zwyciężył Lew z pokolenia .1 udy, 
przez ciebie Baranek Boży zgładził grzechy świata! Z ciebie od 
Wschodu do Zachodu, od Południa do Północy, światłość Boża 
świecić będzie imieniem Jezusa, Króla ludu Bożego! Ty będziesz 
na wieki znakiem panowania, mocy i miłości jego: bo z ciebie 
Syn i Bóg mój niebu, piekłu i ziemi zakrólował na wieki. O 
krzyżu święty! pozdrawiam cię i cześć ci oddaję, a przez tę cześć 
wychwalam miłosierdzie Boże.«

O dzieci moje, zbiegajcie się do stóp tego krzyża; on wam 
będzie obroną, zasłoną, ochłodą i obroną od szatana, zasłoną od 
gniewu Bożego, ochłodą w upaleniach wszechboleści waszych. 
Obroną od szatana, bo zwyciężył piekło; zasłoną od gniewu 
Bożego, bo rozbroił sprawiedliwość Bożą, ochłodą w cierpie
niach, bo wam kupił niebo.

Cześć ci oddaję i podziękowanie, o Synu kochany, że przez
( l)Ł u k . II, 34.
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krzyż twój odkupiłeś wszystkie syny moje, któreś mi dał, gdyś 
konał. Bądź pochwalony i błogosławiony, żeś z krzywa twego 
uczynił Bogu mojemu ołtarz święty, na którym aż do skóńcze- 
nia wieków, palić się będzie ofiara święta na zbawienie świata.

Tak się modląc i ciesząc, płakała; tak się cieszyła i modliła 
płacząc.

Dajże nam, o Jezu, o co cię Marya pod krzyżem twym prosi.

113.
Wracała Marya tęskna od krzyża do swojego domu. Kto ją  

spotykał płakał nad nią, nikt pocieszyć nie mógł i nikt nie cie
szył; bo hajdy bolał boleścią Maryi. I do opustoszałego powró
ciła domu. Nie masz w nim miłego. W ie że choć go szukać 
będzie, nie znajdzie jak  dawniej szukając znalazła; a jednak go 
szuka. Gdzieżeś o Jezu, Jezu mój kochany!

»Przypomina sobie pieszczoty dziecięcia w stajence Betleem- 
skiej i Boskie obcowanie przez długie lata szczęsnego ukrycia 
w domku Nazareńskim, i miłość wzajemną i wejrzenia czułe, i 
słowa żywota wiecznego z jego ust płynące. Ale tuż obok staje 
przerażający obraz dnia dzisiejszego, ta męka okrutna, te bicze, 
te gwoździe, te ciernie, to ciało rozdarte w tysiączne rany, mię
dzy któremi te pięć ran najgłębszych; te kości obnażone, te usta 
zamarłe, te zagasłe oczy. Ach! Janie, gdzież twój nauczyciel? 
Magdaleno! gdzież twój ukochany? Któż nam go wydarł? o Bo
że! Nie masz go już, nie masz, serca zajęczały. Nie masz go 
już, nie masz; ściany powtórzyły, a wspomnienia miłości snu
jąc się przed oczyma duszy, boleści do boleści coraz przymna
żały. »Płakała Marya i płakali wszyscy co ją  otaczali. A ty 
duszo moja, czy płakać nie będziesz? Marya płacze z miłości, 
ty płacz z boleści nad grzechami twemi!« (1)

O Maryo! tyś niewinna, a jam winowajca! Ty płaczesz, a 
jażbym nie płakał? O Matko moja, dajże mi bym zapłakał z to
bą. Gdy król Dawid dowiedział się o śmierci Absaloma, »za- 
»smuciwszy się wstąpił na salę bramy i płakał. A idąc tak mó- 
»wił: synu mój Absalom, Absalom, synu mój! ktoby mi dał, 
»abym ja  um arł miasto ciebie Absalom synu mój, synu mój A- 
bsalom!« (2) Kiedy Król Dawid za synem niewdzięcznym, sy- 

(1) Ś. Alfons Liguory. (2) II, Król. XVIII, 33.
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nem bratobójcą, synem który nań podniósł ojcobójczą rękę, tak 
płakał: o jakże płakała Marya za synem najwdzięczniejszym, sy
nem najświętszym, synem tak doskonałym, tak ją  kochającym, 
boć to Bóg ten syn Maryi, którego śmierci tak płacze ta Matka 
bolesna. I kiedy król Dawid wolałby był sam umrzeć miasto sy
na swego; o jakże Marya, daleko więcej syna kochająca, a na 
śmierć jego patrząca, o jakże daleko więcej miasto niego umrzeć 
byłaby wolała. Ileż to razy ofiarowała się ojcu Przedwiecznemu 
umrzeć za swojego syna. A tera? po śmierci tego syna jedyne
go, syna najmilszego, syna Boga, ol z jakąż boleścią w duszy 
swej wołała: »Synu mój Jezu! Jezu synu mój, ktoby mi dał, a- 
bym miasto ciebie umarła. O Jezu synu mój! o synu mój Jezu!« 
A któż słysząc to, Maryo, nie zapłacze z tobą?

Matka Machabeuszów, która była figurą Maryi, w śmierci 
siedmiu swych synów, umęczonych w jej oczach, siedm śmierci 
miała. Toj, i Marya w siedmiu swych boleściach. Lecz Matka 
Machabeuszów, tuż za dziatkami umęczona, dziatek nieprzeżyła. 
A Marya? Marya choć z Jezusem umęczona, Jezusa przeżyła! 
to najsroższa boleść.... Gdzie syn mój Gdzie syn mój! Ach! on 
w grobie do którego po swym krzyżu zstąpił. Za każdem na to 
wspomnieniem, bolały ją  na nowo rany Chrystusowe i dusza 
jej mieczem obosiecznym nat nowo przebita.

Płakałaś Maryo! aż ustały od płaczu oczy twoje, (1) i płaka
ły z tobą pierwsze dzieci twoje, i ostatnie twe dzieci z toba pła
kać będą, tych boleści twoich, z miłości ku tobie i ku Jezusowi. 
»Ach! odstąpcie odemnie wszystkie pociechy świata tego, gorzko 
płakać będę. (2) O Matko najboleśniejsza, nie ocieraj tych łez 
naszych, aż dopiero w niebie!

Modlitwa.
(Taz sama co na dzień 15. Patrz na str. 545).

NA DZIEŃ XVIII.
O  I S i e p o h a l a n e m  S e r c u  M a r y i .

(Święto Niepokalanego Serca Maryi przypada w Niedziele 
po Oktawie Wniebowzięcia).

1.
O Maryo! jakież serce twoje? Serce najboleśniejsze, serce 

(1) Treny II, 11. (2) Iz. XXII, 4.
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najmitośniejsze, serce najpiękniejsze! Serce najboleśniejsze, 
bolejące boleściami Jezusa; serce najmiłosierniejsze kochające 
miłością Jezusa; serce najpiękniejsze, do serca Jezusa najpodob- 
niejsze: ciche, pokorne, czyste, cierpliwe, łaskawe, miłosierne, 
słodkie, posłuszne aż do śmierci, a śmierci krzyżowej, więcej 
jak  własnej, bo własnego Syna.

O Maryo! twoje serce najpiękniejsze, w którem Bóg przeglą
dając się mówi do Ciebie: »Wszystkajesteś piękna przyjaciółko 
moja!«'(l) O Maryo! serce twe najmiłosierniejsze, rozkochane 
W Bogu miłością najczystszą tak wielką, że sam Bóg rzekł do 
Ciebie: »Zraniłaś serce moje!» (2) O serce Maryi! serce według 
serca Chrystusowego we wszystkie cnoty bogate, daj się nam po
znać, i na wzór twój serca nasze kształcić.

Cóż to za miecz przeszywa serce twe, Maryo! miecz obosiecz
ny, co duszę twą przeniknął, a w twem sercu utkwił! Serce 
Maryi zawsze przebite, zawsze bolejące; a jednak zawsze spo
kojne: bo zawsze z wolą Bożą zgodne. O Maryo! naucz nas te
go zgadzania się z wolą Bożą, co jedno w śród trosk i cierpień 
daje pokój i w'esele serca.

Bóg przebija serca boleścią, aby w nie wszedł miłością. Kto 
zrozumie to miłosierdzie Boże, błogosławić je będzie. Bo kiedy 
serce Maryi tak czyste, tak święte, mieczem tak bolesnym Bóg 
przebił, aby w niem zaszczepił miłość bez granic; cóż dziwne
go, że serca nasze grubą i twardą skorupą grzechów obrosłe i 
zasklepione, uderza cierpieniem, przebija boleścią, by miłość 
jego do serc naszych docisnąć się mogła. I gdy Marya niewinna
i święta na swe boleści nie narzeka, lecz je błogosławi: O jakże 
źle czynim gdy grzesznemi będąc, na cierpienia się skarżem i 
gdzie indziej jak u Boga lekarstwa szukamy.

Nic nie rozpędzi nocy, jedno słońce; nic nie rozpędzi smu
tków naszych, jedno Jezus i ta idąca przed nim jak jutrzenka 
przed słońcem, Marya. Więc w boleściach naszych wzywajmy 
Maryę, bo za nią tuż i Jezus. S. Filip Nereusz wspomnieniem 
Maryi wszjstkie smutki rozpędzał, wszystkie bóle koił. Jak dzie
ciątko mątew bólu i smutku tuli się do matki in a  jej tonie bólu 
zapomina, a na śmiejących się już oczkach jego ostatnia łza pta-

(1) Pieśni IV, 7. (2) Pieśni IV, 9.
71



czu wygląda jak kropla rosy na pogodnej róży, tak my dziatki 
Maryi, a dziatki maleńkie, do jej tona się tulmy, a jej tchnie
nie osuszy łzy nasze i zostanie tylko jakoby łza jedna, wspomnie
nie boleści do podniesienia wdzięku serc naszych, do przyda
nia ceny weselu naszemu, do odżywiania miłości naszej. Serce 
co najboleśniej cierpi, najżywiej też kocha.

Godłem miłości Bożej, krzyż; godłem miłości Maryi, miecz. 
Godłem też miłości naszej nic innego być nie może, jeno krzyż
i miecz.' Bądźmyż więc gotowi na wszystkie cierpienia, dla te
go, że Jezus i Marya za nas cierpieli; dla tego żeśmy zgrzeszyli; 
dla tego abyśmy wysłużyli miłosierdzie Boże; dla tego abyśmy 
się zupełnie oddali Bogu; dla tego, abyśmy się od świata i od 
nas samych zawsze odrywali; dla tego, abyśmy na ziemi żyjąc 
mieszkanie sobie w niebie zapewnili.

Cierpienie zaś niezasłużone jest największym darem Bożym, 
którego Bóg udziela wybranym swoim, na dowód szczególnej 
miłości i na znak szczególnej chwały, którą im zgotował w nie
bie. Cierpiał Jezus, i tak wszedł do chwały swojej, i my wszy
scy, którzy do chwały jego wejść pragniem, musiemy cierpieć. 
Kto więcej, a niewinnie cierpi, ten ma bliższe podobieństwo 
z Chrystusem, większy też udział w chwale jego mieć będzie. 
Maryę Bóg najwięcej ukochał i dla tego najwięcej utrapił: dla 
Maryi najwyższą chwałę przeznaczył i dla tego przebił jej ser
ce najżywszą boleścią.

A więc, o Panie! i nas wybierz sobie, i nas tak ukochaj, i 
nasze serca boleściami przebij! »Gotowe serce moje, Boże! go
towe serce moje!« (1)

O Jezu! o Maryo! wyście cierpieli dla naszej miłości: daj
cież nam cierpieć dla miłości waszej!

S I .
Cóżto za wieniec wieńczy serce twe, Maryo. W ieniec z róż 

białych, jasny wszechwdziękiem, a wszech cnotą wonny. Wszy
stkie cnoty w sercu Maryi, w tej stolicy Mądrości, tron swój za
łożyły; wszystkie w jej sercu, w tym Domie Złotym, skarby 
swe'schowały. Serce Maryi Naczyniem Duchownem, pełnem 
łaski Bożej, Naczyniem powaznem, pełnem Majestatu Bożego;

(1) Psalm LVI, 8,



Naczyniem dziwnego i przedziwnego nabożeństwa, petnem prze
dziwnej miłości, zawsze czuwającej, zawsze się modlącej: »Ja 
śpię a serce me czuję, glos miłego mego kołacącego: Otwórz mi 
siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana 
moja!.. (1 )

Serce Maryi zawsze czuje, bo zawsze kocha; bo serce zawsze 
kochające, zawsze czuwa i zawsze czułe na głos miłego swego, 
kołaczącego, a wołającego: »Otwórz mi!« Dla tej to czujnej mi
łości Maryi, ta k miłosiernie, tak czule Bóg do Niej woła: »0- 
twórz mi siostro moja! przyjaciółko moja! gołębico moja! nie
pokalana moja!«

Ze Bóg serce Maryi, czyste święte i wierne tak ukochać ra 
czył, to się łatwo pojmie: ale ze miłość Boża i do naszego be- 
zecnego serca chce się koniecznie przedrzeć i wcisnąć, aby 
w nićm wszelki brud wypalić, wszelką cnotę wszczepić i tron 
swój założyć, tego nikt nie pojmie. Ale co jeszcze dziwniejsza, 
a oburzająca, to właśnie ta nieczułość nasza na głos Chrystusa 
wołająceg o: »Otwórz!« Niby żyjemy, niby czuwamy, ale serce 
nasze nieżywe, a przynajmniej śpi; nie czuje jakby czuć powin
no, i nie modli się, jakby się modlić powinno, i dla tego grze
szy.

657

»Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę. (2) 
»(Czujcież tedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, 
»z wieczorali, abo w północy, abo gdy kury pieją, abo z poran- 
»ku): by z prędka przyszedłszy nie znalazł was śpiących. A co 

!• »wam mówię, wszystkim mówię: czujcie (3) — Oto stoję u 
*drzwi i kołacę; jeśliby kto usłyszał głos moj, i otworzył mi 
»drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. 
»(4) Błogosławion y sługa on którego, gdy przyjdzie Pan jego 
uznajdzie tak czyniącego. (5) Dziś jeśli głos jego usłyszycie: 

iói »nie zatwardziajcież serc waszych.« (6)
fi- Ach! Maryo! pomimo tych ostrzeżeń, tyle razy na głos Syna
#■ twego nieczuły, słysząc nie słuchałem. Ach Maryo! powiedz 
ibj | Jezusowi niech jeszcze raz przyjdzie, a nie napróżno już, nie
160

(1) Pieśni V, 2. (2) Mat. XXVI, 41. (3) Mar. XIII, 35, 37. (4) Obj. III, 
20. (5) Mat. XXIV, 46 . (6) Psalm XCIV,8.
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napróżno do mnie zakołacę: bo ufam, że będziesz w mem sercu, 
aby mu otworzyć.

I I I .

O Maryo! cóż to za ogień gore w sercu twem i promieni się 
światłem milszem od księżyca, jaśniejszem od słońca? To ogień 
miłości palącej się Bogu ofiarą ciągłą, ofiarą zupełną; ogień 
twe serce z sercem Jezusowetn w jedno stapiający. Ta jedność 
serca twego z sercem Jezusowem, ta zgodność z wolą Ojca 
przedwiecznego, właśnie to sprawia, iż więcej jeszcze z ducha 
aniżeli z ciała, Tyś Matką Jezusa, podług tych słów jego: »Kto- 
by czynił wolę Bożą, ten brat mój i siostra moja, i matka 
jest.« (1)

O jakże łatwo za przykładem Maryi zostać możem braćmi i • 
siostrami Chrystusa Pana, czyniąc wolę Bożą, z miłości ku 
Bogu! O serca ludzkie! miłości szukacie, miłości potrzebujcie, 
bez miłości żyć nie możecie; bo miłość, to powietrze duszy wa
szej, to ogień życia waszego, jakiejże miłości szukacie, gdy się 
wam miłość nieskończona, gdy się wam sam Bóg do kochania 
daje; gdy wam dał za matkę, Matkę Syna swego, by na syny 
Boże was wypiastowała, rozniecając w sercach waszych ten o- 
gień, którym gorzało jej serce, ten ogień z nieba, który Chry
stus Pan na ziemię puścił: “Przyszedłem, prawi, puścić ogień 
»na ziemię: a czegóż chcę jedno aby był zapalon« (2) ten ogień 
nie palący, lecz ożywiający; ogień miłości, który taką mocą 
w sercu Maryi ku Bogu i ku nam goreje.

O Maryo, Matko moja! zraniłaś serce moje i jam zranił two
je, ałeo jakże inaczej! Ty strzałą miłości, ja boleści mieczem.

O Matko przedziwna! w tem najprzedziwniejsza, że mnie,za
bójcę twego syna, kochasz, jakbym to ja był twój jedynak, całe 
szczęście twoje, że mnie szukasz i ścigasz miłością twoją, choć 
się ukrywam i uciekam nawet, szalony!

Choćbym się błąkał po manowcach, choćbym w przepaść . 
wleciał, wszędzie twem sercem matczynem tyś przy mnie, aby 
mnie stroskanego pocieszyć, błądzącego nawrócić, upadłego 
dźwignąć, zdziczałego ugłaskać i do domu ojca odprowadzić,

(1) Mar. III, 35. (2) Łuk. XII, 49.
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strudzonego ochłodzić, zgłodniałego nakarmić, spragnionego 
napoić ciałem i krwią Bożą, nagiego łaską Bozą odziać.

O Maryo! ty mi się nietylko dajesz, ty się wpraszasz do mnie 
z ęałem bogactwem, z całym wdziękiem, z całą mocą Bożą. O 
Mar\o! i mnóstwo grzechów moich, zebranych jako wody wiel
kie, nie zdołały ugasić miłości twej ku mnie, bo »wody mnogie 
»nie mogły ugasić miłości, irzeki nie zatopią je j.« (1)

O Matko Odkupiciela! i odkupionych Matko! odbierz mi 
wszystko, a daj mi twe serce, ’to jest miłość Boga i miłość bli
źniego, a jeszcze skarb ten będzie mi jakoby za darmo, bo »choć- 
»by człowiek dał wszystkie majętność domu swego za miłość, 
wzgardzi ją, jako nic« (2) bo w porównaniu z miłością, wszyst
ka majętność i wszystek świat, niczem.

Y. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko,
B. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.

Maryo Przenajświętsza! która znasz naszą nędzę,[znasz naszą 
ułomność i wiesz jak za lada okazyą Boga naszego obrażamy; 
raczże przemożną Twoją opieką strzedz nas od wszelkiej po
dniety do grzechu, a w mimowolnych okazyach wyjednaj nam 
łaskę uchronienia się złego. O Pani nasza! stanowiemy sobie 
zawsze, a szczególniej przez ten miesiąc Tobie poświęcony, tak 
się zachować, abyśmy zgromadzając się co wieczór tu przed 
Twoim ołtarzem, mogli się pochwalić, iż przez cały dzień za 
Twoją opieką, z wielu mimowolnych okazyi do grzechu, za ła
ską Boską wyszliśmy bez upadku. Daj nam o Pani i Matko! i 
Orędowniczko nasza, abyśmy wszelkim podnietom do złe
go nic ulegając za pomocą Twoją, a wiodąc życie ^niepokalane 
na ziemi, z przywileju niepokalanego poczęcia Twojego, szcze
gólne nad nami opiekuństwo wychwalali ujnóg Twoich w nie
bie. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d , prosząc Matkę Boską, aby w mimowol
nych okazyach do grzechu raczyła m m i się opiekować.

(1) Pieśni VIII, 7, (2)jPieśni VIII, 7.
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O poborze i cicliości Maryi.

I .
Ś. Tomasz mówi, że święci Pańscy celowali głównie w jednej 

cnocie, Marya we wszystkich i nad wszystkich świętych, ho 
wszystkich świętych Królowa. A Ś. Ambroży wzywa nas, aby
śmy się pilnie wpatrywali w Najświętszą Pannę, bo ona jest 
zwierciadłem sprawiedliwości, odbijającem doskonale obraz 
Chrystusa Pana, podług którego mamy kształtować serca nasze, 
abyśmy, syny Maryi, coraz podobniejszemi do niej się stawali: 
bo, jak rzekł inny sługa Boży, tylko naśladowcy Maryi, są syn- 
mi Maryi.

Owóż pierwsza cnota, którą w Maryi naśladować nam trzeba 
jest cnota pokory.

Pokora, mówi S. Cypryan, jest wstępem do życia pobożnego, 
podporą cnót innych, wdziękiem duszy chcącej podobać się Bo
gu. Bo pokora jest uznaniem tej prawdy, że sami z siebie nic 
dobrego nie możemy i tej drugiej prawdy, że wszystko dobre 
mamy od Boga. »Bezemnie nic nie możecie,* mówi Pan. (1) 
»A co masz czegobyś nie wziął? A jeźli żeś wziął, przecz że się 
nchlubisz, jakobyś nie wziął?« (2), mówi S. Paweł. Ztąd poko
ra wywołuje koniecznie uczucie i uznanie nicości naszej: »Jeżeli 
»kto mniema, żeby czem był, gdyż niczem nie jest, sam siebie 
»oszukiwa.« (3)

Człowiek nie zaślepiony grzechem, gdy wspomni na wszyst
kie dobrodziejstwa stworzenia, przez które Bóg wywiódł nas 
z nicości i tylu darami obdarzył; gdy wspomni na dobrodziej
stwa odkupienia, przez które kosztem krw i własnej, Bóg nas 
dźwiga z upadku i wszystkie środki zbawienia wiecznego w rę
ce nasze składa; gdy wspomni na dobrodziejstwa tej łaski uświę
cającej, przez którą nas grzeszników podłych i nikczemnych, 
byle tylko skruszonych, z grzechu do świętości, z ziemi do nie
ba, z człowieczeństwa aż do Bóstwa podnosi; gubi się w tym o- 
gromie dobroci i miłosierdzia Bożego, a dziwując się takiej 
łasce Bożej, ze S. Elżbietą woła w sercu swojem: »Zkądże mnie

NA DZIEŃ XIX.

(1) Jan XV, 5. (2) I Kor. IV. 7. (3) Gal. VI, 3.
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to! zkądże mnie to!“  Takiem mnóstwem task Bożych przywa
lony, coraz głębiej zapada w pokorę i tam wyznając nicość i złość 
swoję, uwielbia dobroć Bożą, płacze złości swojej i zawstydzony 
upokarza się i kruszy przed Stwórcą i Odkupicielem swoim; u- 
pokarza się na wet przed wszelkiem stworzeniem, tem głębiej, 
im więcej od Boga otrzymał, im więcej się Bogu przeniewie- 
rzył, im więcej się od Boga spodziewa.

Pokora więc jest obowiązkiem każdego człowieka. Przez 
pokorę wchodzimy w Boga, sprowadzając go do serc naszych; 
przez pychę wychodzimy z Boga, oddalając go od siebie, bo „Bóg 
„pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa.“  (1) W po
korze więc główne bogactwo nasze i konieczny warunek zba
wienia naszego. Bez pokory myśmy trupy chodzące, groby 
pobielane.

Pokora nie szuka siebie, czując się niczem, szuka tylko Boga 
a wszystko w nim widząc, wszystkiego się odeń spodziewając. 
Pokora nie pragnie swej chwały, tylko chwały Bożej i dla tego 
właśnie jest podstawą i źródłem cnót wszystkich. Pokora ma 
wiarę żywą, bo rozum swój poddaje dawcy rozumu Bogu. Po
kora ma nadzieję wielką, bo nie ufa sobie, ale Bogu. Pokora 
ma miłość bezgranic, bo nie kocha się w sobie, ale w Bogu, a nie 
będąc przywiązaną do żadnej rzeczy stworzonej, wszystkie rze
czy stworzone miłuje w stosunku do Stwórcy, a Boga samego 
miłuje z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił swoich; a 
będąc próżną siebie i wszelkiej innej rzeczy, jest pełną ognia 
miłości Bożei, który ją  porywa, zachwyca, obejmuje, ogarnia i 
chłonie tak, że dusza pokorna nie sobą, ale Bogiem żyje. Ztąd 
też pokora kocha się w ubóstwie, dla miłości Bożej, strzeże czy
stości dla podobania się coraz bardziej Bogu, karmi się posłu
szeństwem, całe swe bespieczeństwo i wesele w dopełnieniu woli 
Bożej stale zakładając, wdzięczna za wszystko, bo wie, że się jej 
nic nie należy, mężna jest i odważna, bo nie na siebie, lecz na 
Boga liczy; pracowita jest, bo się boi o liczbę, którą ma zdać 
Bogu; pokutna jest, bo czuje swą niegodność, boi się o winę; 
cierpliwa jest, bo wie, że na więcej cierpień zasłużyła; nad ni
kogo się nie wynosi, z nikim się nierówna, o nic się nie użala 

( 1 )  Jak. I V ,  6 .
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żadnej krzywdzie sobie czynionej nie dziwi się, dziwi się tylko 
gdy ją  chwalą, gdy jej jaką cześć oddają. A tak pokora jest 
wszystkich cnót wstępem, podporą i wdziękiem.

1 dla tego Chrystus Pan tak nalega, abyśmy tę cnotę mieli: 
»Uczcie się odemnie,« wota na nas. Czego o Panie uczyć się 
mamy? »Uczcie się odemnie, żem jest cichy i pokornego ser
ca.® (1)

Najlepiej się tej cnoty nauczyłaś, Maryo! nauczże nas, jak się 
jej mamy od Chrystusa uczyć.

II.
S. Grzegorz powiada: »Kto chce zbudować wieżę wysoką, 

musi wykopać fundament głęboki.« Wieża zaś którą zbudo
wać mamy, musi koniecznie aż do nieba sięgać, bo koniecznie 
musim zdobyć niebo. O jakże głęboką winna być pokora na
sza, która tej wieży ma być fundamentem! Pracujmy więc bez 
ustanku, bo czasu mało, a grunt skalisty. W miarę jak się 
w pokorę wkopiemy, wieia nasza ku niebu się dźwignie, bo 
w miarę pokory naszej, Bóg nas swą łaską napełniać będzie: 
»Kto się uniży, wywyższonym będzie.« (2) 1 gdybyśmy się tak 
uniżyli jak Marya, bylibyśmy jak ona wszystkich cnót pełni, jak 
ona ku Bogu wzniesieni.

O wieżo Dawidowa! Wieżo z kości słoniowej! do najwyż
szego nieba z ziemi sięgająca. O Domie złoty! Domie po
kory, w którym Bóg zamieszkał właśnie dla pokory! uczyń 
z serc naszych przez cnotę pokory, domy prawdziwie złote na 
przyjęcie łask Bożych, których Bóg odmawia pysznym, a daje 
tylko pokornym; jak to sama śpiewasz w hymnie twej pokory: 
»Łaknące napełnił dobrami, a bogacze z niczem puścił.« (3)

Jakkolwiek Marya ze wszech wdzięków podobała się Bogu, 
który rzekł do niej: "Wszystka jesteś piękna przyjaciółko mo
ja® (4) wszakże, jak mówi Ś. Hieronim: »Bóg wolat wcielić się 
w żywocie Przenajświętszej Maryi Panny, raczej dla pokory, a- 
niżeli dla innej jakiejkolwiek cnoty.« I Marya sama to wyzna
je, gdy mówi: « Wielbi dusza moja Pana: I rozradował się duch 
»mój, w Bogu Zbawicielu moim, iż wejrzał na nizkość służe-
(1) Mat. X[, 29. (2) Łuk. XIV, 11. (3);Łuk. 1,152, 53. (4) Pieśni IV, 7.
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»bnicy swojej.«(1) »Nie wejrzał na jej Panieństwo i niewinność, 
lecz na jej nizkość,« mówi S. Wawrzyniec Justynianin: »na niz
kość, to jest na nięestwo« dodaje S. Frańciszek Salezy.

Dla tego Bóg wejrzał na Maryę, że znała nizkośe swoję, dla 
tego ją  tak ubłogosławił i nad wszystkie stworzenia,wywyższył, 
że ze wszystkich stworzeń była najpokorniejszą; dla tego uczynił 
jśj wielkie rzeczy, których sama nawet Marya wypowiedzieć nie 
może; bo pokora jej była tak głęboką, iz tego język ludzki wy
mówić nie zdoła. I ta najpokorniejsza, pokorą swoją zdoby
wszy niebiosa i Matką Bożą zostawszy, jeszcze pokorniejsza, bo 
te wielkie rzeczy jeszcze ją  bardziej uniżyły; już zniknęła w Pa
nu , już siebie nie widzi, nie czuje, czuje tylko Boga, żyje tylko 
w Bogu, śpiewa tylko Bogu: »Wielbi dusza moja Pana!« szczę
śliwa, najszczęśliwsza! »I rozradował się duch mój w Bogu 
Zbawicielu moim.«

I tak Marya, najgłębszą pokorą wysłużyła najwyższe łaski u 
Boga, a w miarę łask odbieranych coraz się więcej uniżała. 
Uniżała się przed Bogiam jak żebrak przed bogaczem, który go 
miłosiernie, a hojnie obdarzą. Uniżała się przed ludźmi, idąc 
pierwsza do Elżbiety, kryjąc przed Józefem, że jest Matką Bożą. 
Uniżała się przed światem całym, gdy przyjmując w obec wszy
stkich oczyszczenie, zataiła przedziwne dary panieństwa i Ma
cierzyństwa, a Macierzyństwa Bożego, razem połączone. Uniża
ła się ciągle i wszędzie, gdy nigdy i nigdzie nie szuka chwały; 
dopiero pod krzyżem, gdzie nie chwałę, ale tylko pogardę u 
ludzi znaleźć mogła i znalazła, przyznając się do syna, którego 
za złoczyńcę miano i jako złoczyńcę wieszano. Uniżała się na- 
koniec sama przed sobą, za nic siebie mając i niczem się czu
jąc: a to najtrudniejsza dla nas, lecz najłatwiejsza dla duszy 
która nie sie li;, ale Pana wielbi/jak wielbi Marya: »Wielbi d u 
sza moja Pana.«

A moja dusza kogo wielbi; czy Pana, czy sługę? czy Boga, 
czy siebie? W kim rozradował się duch mój: czy w Bogu Zba
wicielu swoim? czy w sobie nieprzyjacielu swoim?

O Maryo! któraś dla twej pokory ludziom Boga, a Bogu lu 
dzi pjorodziła, któraś błogosławioną pokorą twoją piekło poko-

(1) Łuk. I, 46, 48.

7 2



564

nała, niebo nam zdobyła, o Maryo najpokorniejsza! co będzie 
ze mną najpyszniejszym, jeżeli twa pokora nie zwalczy mój 
pychy!

I I B .
»Ojakożeś piękna przyjaciółko moja, o jakożeś piękna! oczy 

»twe gołębie.« (1) Te oczy gołębie, których piękność samego 
Boga zachwyca, są cichość i pokora. Cichość i pokora, to dwo
je oczów zamknięte na świat, a patrzące w niebo; to dwoje 
skrzydeł bez żadnego szelestu wznoszące się ku Bogu: to dwa 
promienie jednoczące z Bogiem, po których Duch święty do du
szy spływa. Cichość i pokora były w Maryi drogą perłą, za 
którą kupiła niebo i Boga samego. Cichość i pokora byty 
w Maryi balsamem tchnienia Bożego.

Cicha jak ranna pogoda wiośnianej doby, Marya caty swój 
żywot pokory przeżyła w cichości. Nie słychać jej wcale, jak 
biegu gwiazd nie słychać, i jak gwiazdy płyną cicho po błękicie 
nieba, tak cnoty Maryi przepływały po tle niebieskiej pokory 
w cichości wielkiej. Jeśli śpiewa to Bogu, jeśli się użala to tyl
ko z miłości, jeśli płacze to nad nami, jeśli prosi to dla nas. 
Śpiewała Bogu, a śpiewała zawsze duszą swą błogosławioną: 
»Wielbi dusza moja Pana!« Raz tylko jęknęła w życiu, i to ra
czej dla boleści Józefa niż swojej, gdy po utracie Jezusa znalazł
szy go, na wyrażenie tęsknoty swej za nim, raczej łzami jak 
słowami rzekła: »Synu! cóżeś nam tak uczynił?oto ojciec twój
i ja  żałośni szukaliśmy cię.« (2)

Płakała jej dusza ciągle, ale cicho! bardzo cicho: a ptakata 
cierpień Jezusowych, płakała grzechów i niewdzięczności na
szych; bo to właśnie było jej okrutnym mieczem. Prosiła Ma
rya, ale o nic ziemskiego nie prosiła dla siebie, nawet u  własne
go syna, lecz dla nas prosi o wszystko , choćbyśmy jej o nic nie 
prosili, jak w Kanie Galilejskiej, gdy ujrzawszy że ubodzy no
wożeńcy, dla weselącej się z nimi rodziny i gości nie mieli wi
na, choć jej o to nie prosili, rzekła Jezusowi: »Wina nie mają.«
(3) I wnet mieli wino cudem Jezusa, na prośbę Maryi.

O Maryol i my wina nie mamy, a w naczyniach naszych sama

(1) Pieśni IV, 1, (3) Łuk. II, 48; (3) Jan II, 3.
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tylko piana, a piana octowa. O Matko nasza! ty wiesz jakiego 
nam wina potrzeba. Powiedz cichutko twemu Jezusowi: 
»Wina nie mają.« A nam powiedz głośno, bośmy zbyt 
gluchemi na wołanie twoje, powiedz nam głośno, jakich na to 
wino przyrządzić naczyń, i czem je napełnić.

Nie chce Marya innych naczyń jedno serc naszych i chce a- 
byśmy je napełniali przeczystą wodą pokory, z której syn jej, 
przez łaskę swoją, sprawi nam wino doskonałe, wino miłości na 
wesele wieczne. Niechże się tak stanie!

Marya nie żaliła się nigdy na niewdzięczność ludzką, atni na 
prześladowania, ani na miecz, którymeśmy przebili jej duszę; 
ho w niej pokora pochłonęła boleść. O jakże przy cichości 
Maryi, dziko się wydają nasze szemrania i skargi, nasze swary i 
gwary, nasze domagania się o to nawet, co się nam nie należy, 
nasza głośność przeraźliwa i nasze przechwałki! O najcichsza i 
najpotulniejsza! ucisz nas i utul Maryo! byśmy słyszeli śpiew 
twojego serca cichy i pokorny i w tym śpiewie tobie wtorowali: 
śpiewając z głębi serc naszych wraz z tobą pieśń chwały Bożej, a 
nicości naszej: »Wielbi dusza moja Pana! i rozradował się duch 
»mój, w Bogu Zbawicielu moim!«

Y. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.

Maryo Przenajświętsza! która będąc poślubioną Józefowi 
świętemu, uległą i posłuszną mu byłaś, daj nam wszelkiej star- 
szyźnie naszej być pokornie uległymi we wszystkiem bez wyjąt
ku co Bogu i sumieniu naszemu przeciwnem nie będzie. Pani 
nasza i nasz wzorze najwyższej pokory, wyjednaj nam u Syna 
Twojego, najmilszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę głę
bokiej pokory; abyśmy i Bogu i kościołowi świętemu i wszelkiej 
władzy i starszyźnie od Boga na ziemi nam danej, pokornie za 
życia ulegając, z pokornymi i posłusznymi po śmierci w niebie 
wielbili Twoją pokorę i uległość, które Cię nad chóry anielskie 
wyniosły. O najpokorniejsza i najposłuszniejsza Matko Boga 
naszego. Amen.
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Zdrowaś Marya i t. d. prosząc Matkę Boska, aby nam wyje
dnała łaskę pokornego posłuszeństwa i uległości wszelkiij śtarszy- 
£nie.

NA DZIEŃ XX.
O W ie r z e  M ary l*  

i .

»W iara, mówi S. Paweł, jest podstawą rzeczy spodziewanych 
wywodem rzeczy niewidomych, (1) niewidomych ani dla oczu 
ciała, ani dla oczu rozumu. W iara więc jest podstawą nadziei; 
boć aby się czego spodziewać potrzeba wierzyć, iż to czego się 
spodziewamy stać się może. W iara jest powodem i dowodem 
ufności naszej ku Bogu, jest przyznaniem prawdy, jest hołdem
i czcią względem jej źródła, którem jest Bóg sam.«

Wiara jast warunkiem zbawienia, jako rzekł Chrystus: »Kto 
»uwierzy i ochrzci się zbawion będzie: a kto nie wierzy będzie 
»potępion.« (2) W iara jest warunkiem usprawiedliwienia: 
»Wszelki który wierzy usprawiedliwion bywa (3) przez uczyn- 
«ki z wiary, przez wiarę, która przez miłość działa.« (4) W iara 
jest warunkiem żywota: »Sprawiedliwy z wiary żywie« (6) mó
wi Apostoł. Wiara jest warunkiem skutecznych łask Bożych: 
»Wierzycie, iż wam to mogę uczynić?« (6) pytał zwykle Chry
stus tych co go prosili o cuda. Wiara jest warunkiem skutecz
nego działania w sprawie Bożej i w sprawie naszego zbawienia; 
sam Chrystus naucza nas tego gdy mówi: »Będziecieli mieć wia- 
»rę, jako ziarno gorczyczne, rzeczecie tej górze, przejdzij ztąd 
»ondzie, a przejdzie, i nic niepodobnego wam nie będzie.* (7) 
Dla tego też Apostołowie wołali do Chrystusa: »Przymnoż nam 
wiary.« (8) Jednem słowem wiara jest warunkiem koniecznym 
podobania się Bogu: »Bez wiary niepodobna jest spodobać się 
»Bogu.« (9) mówi S. Paw'eł.

W iara trwa i wzrasta Kościół, i wszystkie cnoty, które w nim 
kwitną. A to wszystko przez Maryę, która jest wszystkich wie
rzących Matką i Mistrzynią. Zapatrywali się na jej wiarę Pa-

(1) Żyd. XI, 1. (2) Mar. XVI, 16. (3^ Dzie. XIII, 39. (4) Gal. V, 6 . (5) 

Gal. III, 11. (6) Mat. IX, 28. (7) Mat. XVII. 20. (8) Łuk.XVII,5. (9) Żyd. XI,6.
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tryarchowie i Prorocy, Apostołowie i Męczennicy, Wyznawcy i 
Dziewice, i my się jej przypatrzymy, abyśmy ją  naśladowali.

W iara Maryi była żywą, prostą i wytrwałą.
W iara Maryi była tak żywą, je nam życie dała: bo jak mó

wi S. Ireneusz: »Co Ewa związała przez niewiarę, Marya roz- 
»wiązała przez wiarę.« »Uwierzyła Ewa wężowi, mówi Tertu- 
lian, Marya Gabrielowi: co tamta zle wierząc zawiniła, to Ma
rya dobrze wierząc zgładziła! Ewa słowem Bożem wzgardziwszy, 
gdy wbrew temu słowu uwierzyła szatanowi, raj zamknęła, 
śmierć porodziła, piekło otwarła; Marya ze czcią winną słowo 
Boże przyjmując, gdy wierzy Aniołowi, śmierć pokonywa, ży
wot rodzi, niebo otwiera. »Wiara Maryi, mówi S. Augustyn, 
otworzyła niebo, gdy Aniołowi zwiastującemu uwierzyła. »I 
cóż dziwnego, że wszystkie narody zwać ją  będą błogosławioną: 
że Elżbieta w imieniu wszystkich ludów i języków, w imieniu 
wszystkich serc Boga kochających, wykrzyknęła na widok Ma
ryi: »Błogosławiona któraś uwierzyła.® (1)

O Maryo! i my cię tak witamy; Błogosławiona któraś uwie
rzyła! Twą wiarą żywą tyś nam życie dała, twą wiarą żywą, ty 
nie już góry, ale ziemię i niebiosa wzruszyłaś, samego Boga 
z nieba na ziemię przeniosłaś i wszystkich wierzących do nieba 
dźwignęłaś; twą wiarą żywą, tyś niewiarę Ewy naprawiła, tyś 

> nam raj odzyskała, tyś nam Boga dała. Błogosławiona, któraś 
uwierzyła!

O Maryo! Matko wiary i wszystkich wierzących Matko! ty 
któraś wiarą twoją starła głowę węża, uproś nam wiarę dó two
jej podobną, iżbyśmy byli zawsze zwycięzcami szatana. Ty któ
rej wiara żywa wszystkie kacerstwaraz na zawsze zwyciężyła,(2) 
uproś nam wiarę wolną od wszystkich błędów; wiarę żywą i ja 
sną jak światło Boże, które ją  nam daje. Uwierzyłaś Maryo! i 
dla tego ®spełniło się coć jest powiedziano od Pana.« (3)- Przy- 
mnóżże nam wiary żywej, aby się i nam spełniły, nie już groź
by, ale obietnice Pańskie.

1 1 .

Drugą cechą prawdziwej wiary jest prostota, która zależy na 
(1) Łuk. I, 45. (2) Brewiarz Rzymski. (3) Łuk. I, 45.
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chętnem poddawaniu wierze świętej rozumu i serca. Nie dość 
jest bowiem wierzyć rozumem, tak i szatan wierzy. »Szatany 
wierzą i drżą,« (1) mówi S. Jakób; »ale nadto potrzeba konie
cznie do wiary serce nasze skłonić.« Sercem bywa wierzono ku  
sprawiedliwością (2) mówi S. Paweł. Prostota w wierze oświe
ca rozum i zapala serce, dary mądrości i miłości Bożej do nas 
sprowadzając; za którą to łaskę Chrystus Pan dziękuje za nas 
Ojcu Niebieskiemu, gdy mówi; »Wyznawam tobie Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, iżeś to zakrył od mądrych i rozumnych, a obja
wiłeś to malutkim.« (3) Malutkim, to jest tym, co za malu
tkich się znając, uniżają swój rozum przed mądrością Bożą, a 
serce swe ku Bogu, jako dzieciątka ku matce skłaniają, wszy
stkiemu wierząc co im Bóg objawia i wszystko spełniając co im 
nakazuje wiara. Im kto ma rozum bystrzejszy a prawdziwszy, 
tem wiara jego jest prostszą; bo wiedząc że Bóg jest samą pra
wdą, ani omylić się, ani omylić nie mogącą, wszystkiemu co Bóg 
mówi tem chętniej rozum swój poddaje i serce otwiera.

Marya, Stolica mądrości, była też stolicą wiary, wiary naj
prostszej, a dla prostoty nie masz nic trudnego. Cóż w rzeczy 
samej zdawać się mogło trudniejszem do uwierzenia, jak to co 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, że Panną być nie prze
stając pocznie i porodzi. Syna; że stworzeniem będąc, będzie 
Stworzyciela matką;że Bóg w jej żywocie stanie się człowiekiem, 
dzieciątkiem; że to dziecię, ten Bóg—człowiek przez śmierć swo
ją  odkupi świat. A jednak Marya, skoro poznała, że Anioł, 
który jej to zwiastował, zwiastował od Boga, uwierzyła w to 
wszystko z największą prostotą, a choć się czuła niczem, nie wą
tpi, że Bóg, który z niczego świat stworzył, może także dla całe- 
łego świata z jej nicości uczynić zbawienie.

O prostoto święta! kiedyż do serc naszych zstąpisz? Kiedyż 
zaczniemy z zupełną prostotą wierzyć w obietnice Pańskie i 
W  to wszystko, czego sam Chrystus Pan uczy nas, bądź przykła
dem, bądź słowem, o cierpieniach,o dobrych uczynkach, o m iło
waniu nieprzyjaciół swoich? Kiedyż zaczniemy wierzyć z zu
pełną prostotą w to wszystko co nam Bóg przez Kościół swój 
święty d,o wierzenia podaje? Kiedyż w tej prostocie wiary za- 

(1) Jak . II, 19. <2) Rzym. X, 10. (3)' Łuk. X, 21.
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czniemy być prawdziwie posłusznemi Kościołowi Bożemu, a 
przestaniemy być tchórzami w rzeczach Boskich i wątpiącemi 
w modlitwach naszych!® Kto wątpi, mówj S. Jakób, »podobny 
jest wału morskiemu, którego, wiatr wzrusza, i tam i sam nosi.« 
(1) I cóż dziwnego, żeśmy jako wały morskie miotane od burzy,
i sobie i drugim straszni, kiedyśmy stracili wiarę prostą, która 
daje ciszę wielką, i pogodę serca i wiatr zawsze pomyślny w że
gludze życia do portu wieczności?

O Maryo! ratuj nas wiarą żywą i prostą! ratuj nas! giniemy!

I I I .

Wieńcem wiary jest wytrwałość. »Wiara Maryi, mówi S. 
Alfons Liguory idąc za Suarezem, była mocniejszą od wiary 
wszystkich ludzi i Aniołów razem. W idziała S yna swego 
w żłobku w stajence Betlcemskiej, a wierzyła że to Stwórca 
Świata. Widziała go uciekającym przed Herodem, a wierzyła, 
że to Król Królów, Bóg najpotężniejszy. Widziała że się naro
dził, a wierzyła że przedwieczny. Widziała go ubogim i gło
dnym, a wierzyła, że to Pan Wszech—światów^karmiący wszy
stkie stworzenia. Widziała go leżącym na słomie, jakoby bez
władnym, a wierzyła, że on wszystkim władnie. Widziała go 
milczącym, a wierzyła, że jest mądrością nieskończoną. W i
działa go płaczącym, a wierzyła, że to szczęście samo. W idzia
ła go nakonieę ukrzyżowanym, konającym, umarłym, i kiedy 
wszystkich uczniów jego zachwiała się wiara, ona wierzyła, że 
to Bóg nieśmiertelny i że zmartwychwstanie.®

Zgasło życie Jezusa, a wiara Maryi nie zgasła, i dla tego S. 
Leon do Maryi stosuje wiersz Mędrca Pańskiego: »Nie zgaśnie 
w nocy kaganiec je j.« (2) »DIa tego też Kościół święty, mówi 
S. Antonin, w Nabożeństwie^ ciemnic wszystkie świece gasi, a je- 
dnę tylko niezgaszoną- chowa pod ołtarz, dla przypomnienia, że 
przy śmierci Chrystusowej, wszystkich uczniów jego pogasła 
wiara, jedna tylko Marya, wiarę żywą i palącą się Kościoła 
świętego, przechowała w sercu swojem przez dni Chrystusowej 
śmierci. Ztąd Ś. Metodjusz nazywa Maryę; »Pochodnią wiary.«

(1) Jak. 1,6. (2) Przyp.XXXI, 18.



a Ś. Cyryl »Berłem wiary świętćj; berłem które zakrólowało i 
nad śmiercią samą.

Czernie jest wytrwałość nasza w wierze, w porównaniu z wy
trwałością Maryi? Kiedy lada w ia tr za wiewa nas, lada przeci
wność nas łamie, lada trudność zraża, lada niebezpieczeństwo 
trworzy, lada niepowodzenie zwycięża, lada niedostatek zasmuca, 
lada niesprawiedliwość niepokoi, lada wzgarda obrusza, lada 
krzyż przywala; choć wiemy z wiary, że krzyż siłą naszą i o- 
brortą, bronią i zwycięztwem, bogactwem i szczęściem?

»Wiara, mówi S. Alfons Liguory, jest z jednej strony darem 
Bożym, z drugiej cnotą naszą, jest darem Bożym, ze strony świa
tła, które Bóg w duszę naszą wlewa, jest cnotą naszą ze strony 
serca naszego, przyjmującego to światło i za niem idącego przez 
uczynki nasze. »Więc mamy z jednćj strony prosić o wiarę, a 
z drugiej pełnić uczynki z wiary. Ten tylko wierzy w duchu
i w prawdzie, kto spełnia to w co wierzy; mówi S. Grzegorz. A.
S. Augustyn, nalegając na nas o uczynki z wiary powiedział: 
»Mówisz wierzę, czyń co mówisz, to dopiero wiara.« Taka do
piero wiara żywa, prosta, wytrwała, jest życiem duszy, podług 
tych słów S. Pawła: »Sprawiedliwy mój z wiary żyje.« (1) Kto 
zaś mówi, że wierzy, a podług wjary nie czyni, ten nie żyje, ten 
umarły jest, bo jako naucza S. Jakób: »Wiara bez uczynków 
martwa jest.« (2) I cóż z tego że wierzysz w Boga, jeżeli tak 
żyjesz jak gdyby Boga niebyło? I cóż z tego że wierzysz w ży
wot wieczny, jeśli uczynkami twemi pędzisz na śmierć wieczną?

O Maryo! Panno wierna! dźwignij wiarę naszą! Przyczyń się 
za nami, by Bóg przymnożył nam wiary, a wiary żywej, pro
stej i wytrwałej: żywej w uczynkach, prostej w posłuszeństwie, 
wytrwałćj w przeciwnościach; wiary na podobieństwo wiary 
twojśj: bo chcemy chwały wiecznej na podobieństwo twej 
chwały.

V. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! która stawszy się Matką Syna Bożego r 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, nas wszystkich za dzieci swoje
(1) Zyd X, 38. (2) Jak . H, 20.
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rzybrałaś, przez radości Twoje, jakich w chwili zwiastowan ia 
doznałaś, prosimy Cię, daj nam żyć tak, jak na dzieci Twoje 
przystoi. O! Pani nasza, a nawet i grzeszników ucieczko! nie 
odrzucaj nas grzesznych od Twego macierzyństwa, lecz wyjednaj 
nam tak szczerą od tej chwili skruchę i poprawę, abyśmy tu 
na ziemi przez łaskę Ducha świętego poczęci, Tobie za dzieci, 
w niebie, u stóp Twoich sami Ci zwiastowali, iieś nas chwale 
Bożej porodziła na wieki. O Matko Stworzyciela i Matko Od
kupiciela! i nasza Matko! zmiłuj się nad dziećmi Twemi. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. na cześć Przenajświetszij Panny, jako 
Matki naszij Niebieskiój.

NA DZIEŃ XXI.
O Nadziei Maryi* 

i ,
»Ja Matka uznania i nadziei świętej.« (1) Marya jak jest 

matką uznania, to jest wiary, tak również jest matką nadziei 
idącej z wiary. »Nadzieja, mówi S. Alfons Liguory, rodzi się 
z wiary: albowiem przez wiarę, Bóg wlewa w nas wiadomość 
dobroci i obietnic Bożych, abyśmy przez nadzieję wznieśli się 
do świętego pragnienia posiadania Boga. »Im głębszą będzie 
wiara nasza, im pełniejszą, im żywszą, im prostszą, tem głęb
szą, tem pełniejszą, tem żywszą, tem prostszą, będzie i nadzieja 
nasza. A że Marya przez wszystkie cechy prawdziwej wiary 
króluje nad wszystkiemi wierzącemi, więc przez toż samo i nad 
wszystkiemi nadzieję mającemi króluje; ztąd Kościół nazywa 
Maryę matką nadziei, do niej stosuje te słowa Mędrca Pańskie
go: »Ja matka uznania i nadziei świętej.«

Nadzieja jest pierwszym wypływem wiary, pierwszym jej za
stosowaniem. Przez wiarę poznajemy Boga, przez nadzieję 
lgniemy do Boga, któregośmy poznali, i dobrze nam, podług 
tych słów Psalmisty: »Mnie dobrze jest trwać przy Bogu, po
kładać-w Panu Bogu nadzieję tnoją.« (2)

Łatwo jest wierzyć poznawszy wiarę Maryi, boć kiedy Marya 
przed zmartwychwstaniem Jezusa, w jego zmartwychwstanie, 
jako Boga, wierzyła; cóż n a m  trudnego już po zmartwychwsta

(1) Ekkli. XXIV, 24- (2) Psalm LXXII, 28.
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niu Chrystusa, wierzyć w Bóstwo jego? Toż i o nadziei powie
my: kiedy Marya przed zmartwychwstaniem Jezusa, miała na
dzieję tak żywą, że na umierającego syna suchem okiem pa
trzyła i pod krzyżem stała; cóż nam trudnego już po zmartwych
wstaniu Pańskiem, mocą nadziei siać pod krzyżem, nie płacząc,, 
owszem weseląc się, choć okropnie cierpiąc, jak mówi Apostoł: 
»Nadzieją się weselący, w utrapieniu cierpliwi?® (1) Kto ma 
nadzieję w Bogu, ten się weseli i cierpliwy jest, bo Bóg mu bę
dzie cierpliwością, jako jest nadzieją: »Tyś jest cierpliwość mo
ja, Panie!« woła Psalmista: »Panie! nadziejo moja, od młodości 
mojej!« (2)

Drugiem źródłem nadziei w Maryi, była jej pokora, pokora 
najgłębsza, dla którćj za nic siebie mając, do niczego się nie- 
przywiązując, na nikim się nie opierając, jedno na Bogu, na
dzieją swą utonęła w Bogu i mieszkała w Bogu od piersi swęj 
matki, od młodości swej. wołając z Psalmistą: “Nadziejo moja 
od piersi matki mojćj! (3) Panie! nadziejo moja od młodości 
mojej!« ■ I dla tego od młodości swojej na Bogu oparta, nigdy 
nie upadła, ani się zachwiała, tęcz wśród przepaści bespieczna, 
wśród trudów spokojna, wśród boleści mężna, szła po cierniach 
jakby po kwiatach, a pod krzyżem stała.

Któraż to jest, pyta Mędrzec Pański, która wstępuje z pu
szczy, opływająca roskoszami, podparłszy się miłego swego?»(4) 
To Marya, Oblubienica Ducha świętego, na świecie, jakoby na 
puszczy, opływająca roskoszami Wśród troski żywota mieczami 
najeżonego; idzie śmiało, nie obrazi nogi o kamień zgorszenia, 
bo ha Bogu oparta, i wstępuje z cnoty w cnotę, z chwały w chwa
łę, powtarzając w swem sercu: »Mnie dobrze jest trwać przy 
»Bogu, pokładać W Panu nadzieję moją!«

1 I  .

Nadzieja Maryi była mocną i wytrwałą.
Ślubowała Bogu czystość, jednak idąc za wolą Bożą, poślu

biła Józefa, w nadziei, że w Józefie Bóg jej daje stróża czystości.
Anioł zwiastuje Maryi rzecz niesłychaną, niepojętą, zwiastu

je  Maryi że będzie Matką Bożą. Jakkolwiek Marya czuła nicość
(1) Rzym. XII, 12. (2) Ps. LXX, 5. (3) Ps. XXI, 10, (4) Pieśni VIII, 5.
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swoją, -wszakże w nadziei, że Bóg swe słowo spełni, rzekła: 
»Niech mi się stanie według słowa twego.« (1)

W idziała Józefa zafrasowanego jej ciężarnym stanem, a je 
dnak nie odkrywa mu tajemnicy Wcielenia, w nadziei, że Bóg 
sam Józefa oświeci i pocieszy, a ją  od wszelkiego podejrzenia 
osłoni.

Jaz  się czas porodzenia Jezusa przybliżał, jednak Marya na 
rozkaz Heroda poszła do Betleem, w nadziei, że Bóg jej nie o- 
puści, gdy czas porodzenia przyjdzie. I służyli jej Aniołowie 
w Betleemskiej stajence, a pastuszkowie i Królowie kłaniali się 
Dzieciątku i Matce.

W śród zimy, wśród nocy, na rozkaz Boży, przez Józefa jej 
dany, idzie Marya z Jezusem, w kraj obcy, daleki, dziki, balwo- 
chwalski, bez sług, bez chleba, między nieprzyjacioły, idzie spo
kojna, bo położyła nadzieję w Panu, że ją  i dzieciątko jej wy
żywi, ochroni i do ojczyzny wróci. Cierpiała więc w cierpli
wości, pracowała w weselu.

Gdy zgubiła Jezusa, boleść jej była niewymowna, ale równa 
boleści była jej nadzieja, i dla tego szukała i znalazła Jezusa.

A gdy proszącej o wino dla ubogich małżonków, syn jej su
cho odpowiedział: »Co mnie i tobie niewiasto? jeszcze nie przy- 
»szta godzina moja.® (2) Marya mocą swej nadziei przyśpie
szyła tę godzinę, gdy wnet rozkazała sługom, mówiąc: »Cokol- 
wiek wam rzecze czyńcie.« I Chrystus uczcił nadzieję Maryi 
pierwszym cudem swoim, natychmiast wodę przemieniając w wino.

Ale nad wszelką nadzieję, była nadzieja Maryi pod krzyżem, 
patrzącej na konanie syna. O Matce Machabeuszów, która była 
figurą Maryi, mówi Pismo święte: »Nad miarę Matka dziwna, a 
»pamiątki między dobremi godna, która na gasnące siedm sy- 
»nów jednego dnia patrząc, dobrem sercem znosiła, dla nadziei, 
»którą w Bogu m iała.« (3) Cóż powiedzieć o nadziei Maryi, 
która patrząc na mękę okrutną i śmierć haniebną jedynego sy
na swego, i ną ostatnie opuszczenie jego i słysząc z własnych ust 
jego ten jęk ostatni, żałosny, duszę ścinający: »Boże mój! Boże 
mój! czemuś mnie opuściła (4) nie zraża się nawet opuszczeniem 
Bożem, i nie opuszcza Boga swojego, lecz trzyma go mocno w o- 

(1) Łuk. 1,38. (2) Jan II, 4. (3) II, Mach. VII, 2J. (4) Mar. XV, 34.



574

bjęciu nadziei, i równo pod krzyżem jak przy grobie Jezusa, 
jest pewną, że w dzień i w godzinę przezeń naznaczoną, ujrzy go 
zmartwychwstałego, chwalebnego i siedzącego na prawicy ojca 
Przedwiecznego.'

Marya mocą tej nadziei pokrzepiała wątpiące ucznie, wspie
rała męztwo męczenników, Kościół święty utwierdziła na wie
ki, zostawując mu w puściźnie nadzieję swoją we wszystkie 
obietnice Chrystusowe! I dla tego Kościół święty zowie Maryę 
nadzieją swoją wołając do niej: »Witaj Królowo Matko miło- 
»sierdzia, żywocie, słodkości i nadziejo nasza, witaj!« (1)

III.

»Będąc tedy z wiary usprawiedliwieni, mówi S. Paweł, po- 
»kój ku Bogu miejmy, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
»przez którego też przez wiarę mamy przystęp ku tej łasce, 
»w którśj stojemy i chlubiemy się w nadziei chwały synów Bo- 
»żych. A nadzieja nie pohańbia. (2) Nadzieją jesteśmy zba- 
»wieni. (3) Wiara jest pancerzem, nadzieja przyłbicą« (4) mówi 
S. Paweł. O czemuż nie każdy obleka tę zbroję.

Lada pokusa nas zwycięża, bo mocnej nadziei nie mamy. 
»Trzymajmy, woła Apostoł, wyznanie riadzieje naszej nie chwie
ją c e  się: boć wierny jest który obiecał.« (5)

Obiecał utwierdzić nas w dobrem, a strzedz odezłego, jak 
mówi Apostół: »Wierny jest Bóg, który nas utwierdzi i strzedz 
będzie od złego.« (6)

Obiecał wspierać nas we wszystkich obowiązkach powołania 
naszego: »Wierny jest który was wezwał który też uczy n i.« (7) 
mówi S. Paweł.

Obiecał być przy nas we wszystkich pokusach, byśmy je 
zwyciężyć mogli: »Wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić 
was nad to co możecie« (8) świadczy znów Apostoł.

Obiecał pokutującym odpuścić grzechy, chociażby najlicz
niejsze, chociażby najcięższe i dotrzyma bo wierny, świadczy to 
S. Jan Ewangelista gdy mówi: »Jeżelibyśmy się spowiadali

(1) Brewiarz Rzymski. (2) Rzym. V, 2, 5. (3) Rzym. VIII, 24. (4)1, Tes. 
V, 8. (5) Żyd. X, 23. (6) II, Tes. III, 3. (7) I, Tes. V,24. (8) I, Kor. X, 15-
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»grzechów naszych: wierny jest i sprawiedliwy aby nam odpu- 
»ścił grzechy nasze'i oczyścił nas od wszelkiej nieprawością (1)- 

Obiecał nam nakoniec za cierpienia niebo gdy rzekł: »Ni& 
»się nie bój tego co masz cierpieć.... Bądź wierny aź do śmierci, 
»a dam ci wieniec żywota.« (2) I dotrzyma.

Cóż dziwnego, że przy tych obietnicach Pańskich, Paweł S. 
nazywa nadzieję »kotwicą duszy bespieczną i mocną i wchodzą- 
»cą aż do wnętrzności zasłony:« (3) to jest do wnętrzności miło-- 
sierdzia Bożego.

O Maryo! Matko świętej nadziei i nadziejo nasza! Uwiąż do 
serc naszych tę nadzieję na łańcuchu wiary, a sama twą nadzie
ją  jak gwiazdą, przyświecaj nam w tej nocy, prowadź po tern 
morzu do dnia wiecznego, do portu zbawienia.

»W Tobie,jak mówiDuchSwięty,wszelka łaska drogii prawdy, 
»w tobie wszystkie nadzieje żywota i cnoty.« (4) Do ciebie więc 
wołamy o cnotę nadziei, przez którąbyśmy pokładali ufność 
zbawienną w miłosierdziu Bożem; przez którąbyśmy światem i 
sobą wzgardzili, a tylko z Boga moc i siłę brali, zrozumiawszy 
doskonale te słowa Psalmisty: »Lepiej jest ufać w Panu, niż u- 
fać w człowieku.«(5) i słowo Syna twego: »Bezemnie nic uczy
nić nie możecie;«(6) i słowa Apostoła: »Wszystkó mogę w tym 
który mnie umacnia. «(7) Niech się nie zrażamy niepłodnością 
pracy naszej, lecz niech ją  podwajamy i potrajamy na rozkaz 
Jezusa w nadziei wielkiej mówiąc spracowani: »NauczycieIu, 
»przez całą noc pracując niceśmy nie ułowili: wszakże na słowa 
»twe zapuszczę sieć.« (8)

Uproś nam o Maryo! nadzieję twoją, abyśmy byli w każdem 
niebespieczeństwie mężni! w każdym obowiązku wierni i w każ
dej sprawie wytrwali.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlitwa.
Matko przenajświętsza! któraś modlitwami Twemi, zasługa

mi, a nawet własną osobą i krwią niepokalaną, przyśpieszyła

(1) I, Jan I, 9. (2) Obja. II. 10, (3) Żyd. VI. 19. (4) Ekkli. XXIV. 25. 
(5) Ps. LXVH, 8. (6) Jan XV. 5. (7) Fil. IV. 13. (8) Łuk. V. 5.
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u  Boga zesłanie na ziemię Zbawiciela naszego, a  stawszy się Je
go Matką, stałaś się Matką wszelkiego miłosierdzia i wszelkiej 
litości Boga naszego. Matko łaski Bożej, przez której ręce wszy
stkie swoje łaski Bóg na ludzi zsyła, wyjednaj nam łaskę gorą
cej i wytrwałej do Ciebie pobożności; daj nam Matko miłosier
dzia, czcząc w Tobie miłosierdzie Boskie, miłosierdzia Jego do
stąpić za życia, abyśmy po śmierci chwaląc je  w niebie u  stóp 
tronu Twojego, za to Ci dziękowali na wieki. O Matko Odku
piciela, Synowi Twojemu nas oddawaj i na wieki oddaj odku
pionych. Amen.

Zdrowaś Marya,i t.d. na cześć Matki Bożej, jako Matki miłosier~ 
dzia.

NA DZIEŃ XXII.
O miłości Maryi.

■.
»A teraz trwają: wiara, nadzieja, miłość, to troje, a z tych 

»większa jest miłość:« (1) mówi S. Paweł.
Miłość jest wszystkich cnót słońcem i ogniskiem, życiem i 

zdrowiem, zasługą i nagrodą, wodzem i zwycięztwem. W mi
łości jest zarazem i krzyż i korona.

Miłość to balsam na wszystkie rany, tarcza na wszystkie po
ciski, broń na wszystkie boje, rada na wszystkie potrzeby, na 
wszystkie wątpliwości odpowiedź, na wszystkie cierpienia ochło
da, na wszystkie nieszczęścia pociecha, tak obfita i błogosławio
na, iż aby jej mieć więcej, serce miłujące pragnie cierpieć wię
cej, bo pragnie miłości więcej.

Miłość większa od wiary przez którą wierzymy w Boga, i od 
nadziei, przez którą spodziewamy się Boga, bo przez miłość po
siadamy Boga: »albowiem Bóg jest mitość. « (2)

Miłość nad wszystko potrzebna, jak  sam Bóg potrzebna. Kto 
nie ma mitości,nie ma Boga; kto nie jest w mitości,nie jest w Bo
gu; kto nie żyje w mitości, nie żyje w Bogu.

Mitość nad wszystko potrzebna, bo w niej wszystko. I całe 
prawo Boże w niej,i wszystkie nadzieje nasze w niej, i cała wia

("1)1, Kor. Xllł, 13.. ( 2 ^  Jan IV. 8.
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ra  nasza dla niej. Jej stopień w sercach naszych, jest wskazów
k ą stopnia wiecznej chwaty naszej. Bez miłości nie masz zbawie
nia, choćbyś był mędrcem największym,' choćbyś cuda czynił, 
choćbyś za braci krew i życie oddał. O czem najdobitniej 
naucza Paweł S. w tych natchnionych słowach: »Gdybym mówił 
»językami ludzkiemi i anielskiemi, a mitościbym nie miał, sta- 
»łem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący. I choć- 
»bym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszel
aką naukę i miałbym wszystkie wiarę, tak iżbym góry przeno- 
»sił, a miłościbym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wszy- 
»stkie majętności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym 
»wydał ciało moje, tak iżbym gorzał, a miłościbym nie miał, 
»nicm i nie pomoże.«(1)

Miłość w której wszystko i przez którą wszystko, była też 
wszystkiem w sercu Maryi. Serce Maryi dla tego tylko jest tro 
nem cnót wszystkich, że jest ołtarzem miłości, miłości ciągle 
Bogu gorejącej, ciągle do Boga wonność swą wznoszącej. Bóg 
zamieszkał w Maryi, więc w Niej zamieszkała miłość. Bóg się 
w niej wcielił, więc się w  niej wcieliła miłość.. Łaski pełna, 
bo miłości pełna. Marya porodziła miłość.

Krzak ognisty, zawsze gorejący, a zawsze żywy, który się 
Mojżeszowi ukazał, był obrazem Maryi, mówi S. Tomasz de W il- 
lanowa. Jej serce,podług słów S. Anzelma, było ogniem i pło
mieniem; a jak  ogień wylewa z łona swego płomień i światło* 
tak z serca Maryi ogień miłości wylewał się w ciągłych płomie
niach cnót wszystkich, i światłość błogą roztaczał do koła.

»I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona 
~»w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej kofona 
»z gwiazd dwanaście.«(2) To Marya obleczona w słońce, więc 
cała w słońcu, cala w miłości, cała w Bogu! Miłością obleczo
na i tak przenikniona, że w niej była miłość jak ona w miłości! 
*Chmurą oblekłaś słońce, sama obleczona słońcem!« woła S- 
Bernard. »Nagłowie jej korona z gwiazd dwanaście, błyszczą
cych blaskiem cnót wszystkich, które są jakby iskrami odstrze- 
lonemi od słońca, iskrami miłości. »A księżyc pod jej nogami.*

(1) 1, Kor. XIII. 13. (2) Obja. XII. 1.
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Bo jako księżyc jasny i piękny światłem od słońca wziętem; tak 
Marya miłością od Boga wziętą jasna i piękna, świeci nam, by
śmy do słońca trafili. Księżyc pod jej nogami: na znak,’że wszel
kie jej stąpienie było odblaskiem miłości

O! Maryo, naucz nas tak chodzić.

IB-
»Miły mój mnie, a ja jem u .« (l)  O błogosławiona spółka! 

W  której Marya była ciągle z Bogiem od poczęcia swego. Przez 
tę  błogosławioną spółkę, przez tę wzajemną wymianę miłości, 
serce Maryi było niejako w więzieniu miłości, a jednak wolne. 
Jako gołębica powietrzem oddycha, z powietrzem igra i W po
wietrzu buja, tak Marya miłością oddychała, z miłością igrała,
i  w przestworzu miłości Bożej swobodnie bujała, Serafiny i Che
rubiny! zlatujcie się do Maryi uczyć się miłości!

»0 Maryo: Matko pięknej miłości!«(2) naucz mię miłości, 
bez której jam »nędzny i mizerny, i ubogi i ślepy i nagi.«(3)

Głównym a ciągłym aktem miłości w sercu Maryi było zu
pełne poddawanie się woli Bożej. We wszystkiem zgodne z Bo
giem, serce Maryi każdem uderzeniem mówiło: »Niech mi się 
stanie według słowa twego.« A do tej doskonałej zgody z wolą 
Bożą, do tego aktu miłości, nagliła ją  i wiara żywa i nadzieja 
wielka i pokora głęboka, coraz głębsza, pobudzająca ją  do co
raz żywszej wdzięczności za wszystkie łaski od Boga, których się 
tak niegodną czuta. Wszystko zbiegało się do poduiecania te
go ogromnego ognia miłości Boga, którym serce Maryi tak czy
sto gorzało.

»Jako muchy do ognia wielkiego przystąpić się boją,tak sza
tany do serca Maryi przystępu nie miały« mówi S.Bonawentura. 
Kochajmy na wzór Maryi,a i do naszego serca szatany przystępu 
mieć nie będą.

Drugim wielkim dowodem miłości ku Bogu jest cierpienie, 
cierpienie dobrowolne, cierpienie ochotne. Gorzało serce Ma
ry i ogniem coraz żywszym, bo Bóg na podsycanie lego ognia do
kładał coraz nowych cierniów i krzyżów, coraz nowych bole
ści. A miecz boleści był dla Maryi miłości strzałą.

( I -) Pieśni 11.16. (2 ;  Ekkli. XXIV. 24 . ( 3 )  Obja. 111. 7. 3
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Uczmy się od Maryi miłować cierpienie i obracać je  na to, 
na co je  Bóg daje, to jest na pomnażanie się w miłości ku niemu. 
Kto kocha Boga tylko w pomyślności, ten kocha pomyślność, 
ale nie Boga. Od takiej miłości broń nas Maryo! a naucz nas 
krzyż pokochać z miłości ku Bogu, iżbyśmy wiernie cię naśla
dując ze S. Pawłem szczerze wołać mogli: »A ja nie daj Boże, 
„abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa 
„Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowan, a ja świa- 
„tu. (1) Któż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowej? utra- 
„pienie? czyli ucisk? czyli głód? czyli nagość? czyli niebespie- 
„czeństwo? czyli prześladowanie? czyli miecz?... Ale w tem 
„wszystkiem przezwyciężamy dla tego, który nas umiłował. 
„Albowiem pewienem, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, 
„ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani przy- 
„szłe, ani moc, ani wjsokość, ani głębokość, ani insze stworze- 
„nie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest 
„w  Chrystusie Jezusie, Panu naszym.“  (2) •

■ BI.
Że Marya całem sercem ukochała Boga, który ją  ukochał 

pierwszy, to rzecz sprawiedliwa; ale ze Marya ukochała nas, 
którzyśmy jej Syna najmilszego, jedynego ukrzyżowali, i że nas 
tak ukochała jak syny swoje, to rzecz miłosierdzia, którego ina
czej pojąć nie można, jak przez wiarę, że Marya ukochała nas 
miłością wziętą z tona samego Boga. I rzeczywiście: Bóg prze
znaczając Maryę na Matkę naszą, rzucił w jej serce iskrę tej mi
łości, którą sam nas ukochał, gdy syna swego jednorodzonego 
dał za nas: bo i Marya tak nas ukochała, że syna swego jedynego 
dała za nas, i dla tej miłości pod krzyżem stała, pilnując speł
nienia ofiary, od której zależało zbawienie nasze i sama też z tej 
miłości umrzećjsa nas pragnęła. »Płonęla ogniem miłości, N. 
Panna, mówi S. Bernardyn, pragnąc wraz z Synem życie swe 
wylać za zbawienie rodu ludzkiego.« I więcej jak swe życie, bo 
własnego syna życie, ta matka nasza za nas wylata.

A co o Chrystusie powiedział Prorok, mówiąc: »Prawdziwie 
»choroby nasze on nosił, a boleści nasze on dźwigał,« (3) toż i o 

(1) Gal. VI, 14. (2) Rzym, VIII, 35, 37, 39. (3) Iz. U H . 4.
74
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Maryi w całśj prawdzie rzec można, bo wszystko co wycierpia
ła, to dla grzechów naszych, wszystko co wybolała, to z miłości 
ku nam. »Prawdziwie choroby nasze ona nosiła, a boleści na- 
»sze ona dźwigała!« Tak więc miłość spływa na na9 nie tylko 
po ojcu, który jest w niebiesiech, ale i po Matce, która nas dla 
niebios zrodziła. Miłować więc mamy naprzód tego ojca nie
bieskiego, potem tę Matkę, niebios Królowę, a następnie wszyst- 
kę bracię, wszystkich bliźnich naszych, dla miłości tego ojca i 
tej Matki naszej. »Potem poznają wszyscy żeście uczniami mo- 
»jemi, rzekł Chrystus, jeźli miłość mieć będziecie jeden ku 
»drugiemu.« (1) Jak zaś miłować mamy uczy nas Apostoł miło
ści, gdy mówi: »Synaczkowie moi, nie miłujcie słowem, ani 
»językiem, ale uczynkiem i prawdą.« (2) »A przeto póki czas 
»mamy, czyńmy dobrze wszystkim,« mówi S. Paweł. (3) Mamy 
więc dla miłości Boga jedni drugich miłować, jedni drugich i 
wspierać, jedni drugich znosić, jako rzekł Apostoł: »Jeden dru- 
»giego brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusów.«
(4) Tego właśnie Marya uczy nas przykładem, wszystkich nas 
brzemiona nosząc, ta ucieczka grzesznych, Pocieszycielka stra
pionych, Wspomożenie wiernych, Matka miłosierdzia i miłości j 
Matka. Wszyscy połrzebujem miłosierdzia Maryi, bądźmyż ,, 
więc miłosierni względem braci. S. Grzegorz Nazeazeński upe- '* 
wnia, że nic tak nie zniewala nam serca Maryi jak miłosierdzie  ̂
nasze ku bliźnim i dla tego wota: »Bądźcie miłosierni, jako i ta jj 
Matka wasza miłosierna jest.« O Maryol Matko miłości! uproś ' 
nam tę łaskę, abyśmy w miłości Boga i bliźniego, idąc za przy- Bl 
kładem twoim, wypełniali wiernie to rozkazanie Boże. »Aby, m| 
kto miłuje Boga, miłował i brata swego.# (5) Przypominaj l 
nam często, żeśmy wszyscy braćmi. Nie ścierp niezgody, za- J|)( 
zdrości, zemsty, nienawiści, pogardy i oziębłości między dzie- ^  
ćmi twemi; lecz wszystkim uproś serce jedno, kochające Boga, a 
w Bogu kochające wszystkich i każdego, jak Bóg przykazał, a ^  
tyś nauczyła. L

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych,

(1) Jan XII1, 35. (2) I, Jan III, 18. (3) Gal. VI, 10. (4) Gal. VI, 1. (5) f i  
I, Jan IV, 21. (l)
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Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! przez której przyjście na świat przy

szło na tenże świat zbawienie i odkupienie, daj nam tak Ciebie 
czcić i kochać, abyś i do serc naszych przyszedłszy, sprowadziła 
do nich Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Matko 
Boga naszego, po Twojem narodzeniu się na ziemi, przyszedł 
* Ciebie na ziemię Syn Boży i odkupił świat, naródźże się w du
szach naszych, i porodź w nich Syna Twojego, aby i nas zbawił 
kiedyś, w skutek odkupienia przeszłego. Matko Chrystusowa, 
Matko łaski Bożej, łaską Boską nas obdarz, z Synem Twoim nas 
pojednaj, daj nam tak czcić i kochać Ciebie tu na ziemi, aby
śmy po śmierci w niebie Matką Cię naszą na wieki nazywać 
mogli. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. prosząc, abyśmy do Matki Bożśj za
wsze szczególne mieli nabożeństwo.

NA DZIEŃ XXIII.
O  U b ó s tw ie  M a r y i .

v .
»Wszyslko co jest na świecie, jest pożądliwość ciała, pożą- 

»dliwość oczu i pycha żywota, która nie jest z ojca, ale jest 
»z świata.« (1) W  tych słowach S. Jan Ewangelista zamknął 
wszystkie pokusy, jakim w skutek grzechu pierworodnego, nę
dzni podlegamy. Ku zwalczeniu tych trzech głównych pokus, 
Chrystus Pan zostawił nam trzy bronie, trzy Ewangeliczne rady: 
na zwalczenie pożądliwości oczu, radę dobrowolnego ubóstwa, 
na zwalczenie pożądliwości ciała, radę dobrowolnej czystości, na 
zwalczenie pychy żywota, radę dobrowolnego posłuszeństwa. 
Przez ubóstwo dobrowolne zrzekamy się dóbr ziemskich, a tem 
samem wszystkiego tego, co przez oczy kusić może; przez czy
stość dobrowolną zrzekamy się roskoszy ciała, a tem samem 
wszystkiego, co w nas ze strony ciała kusić może; przez po
słuszeństwo dobrowolne zrzekamy się chętki panowania i wła
dania, znaczenia i sławy, a tem samem zabijamy w nas pychę 
żywota. Chrystus Pan zostawił nam w życiu swojem wzór naj
doskonalszy tych trzech cnót doskonałości Chrześciańskiej, i te- 
miż cnotam i również dla naszego przykładu, jak dla jej zasługi, 

(1) I, Jan II, 10.
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W szczególny sposób napełnił Maryę. Jakkolwiek wolna od 
wszelkiej pożądliwości, bo wolna od grzechu pierworodnego, 
Marya upodobała sobie w tych cnotach, wiedziała bowiem, że 
przez ubóstwo dobrowolne ofiarowała Bogu świat cały, to jest do
bra ziemskie,przez czystość dobra ciała swego, a przez posłuszeń
stwo dobra swej duszy. Tym sposobem ofiarowanie się Maryi 
było zupełne, bezwzględne, doskonałe. I my też na wzór Mat
ki Bożej, jej dziećmi będąc, za jej przyczyną, w miarę łaski Bo
żej, to samo czynić możemy.

Nie masz większego skarbu na świecie jak ubóstwo dobro
wolne, bo nam zapewnia Królestwo Niebieskie. »Błogoslawie- 
»ni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebii'skie.“ 
(1) Błogosławieństwo to .Chrystus Pan na czele wszystkich bło
gosławieństw położył; cnotę ubóstwa poświęcił ciągłym przy
kładem swoim od żłobu aż do grobu, a stając się dla nas ubogim, 
wubóstwieswojem,które nam do naśladowania zostawił, wszystkie 
skarby złożył. »Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa 
»Chrystusa, że dla was stał się ubogim będąc bogatym, abyście 
»ubóstwem jego wy bogatemi byli,« (2) mówi S. Paweł.

Jakże się możem stać bogatemi z ubóstwa Chrystusowego? 
oto stając się ubogiemi w duchu, bo Chrystus ubogi przyszedł 
do ubogich, aby »łaknące napełnił dobrami, a bogacze z niczem 
»puścił,« (3) bo Ewangelię swoją tylko dla ubogich przyniósł, 
jak to sam powiedział, gdy uczniom Janowym za największy do
wód posłannictwa swego to stawił: »ie ubogim Ewangelię opo
wiadają,® (4) bo nakoniec ubóstwo dobrowolne położył za pier
wszy warunek doskonałości chrześcijańskiej, co się jasno oka
zuje z rady, k tórą dał młodzieńcowi wiernie zachowującemu 
przykazania Boże, a pytającemu: »Czego mi jeszcze nie dosta
n a ?  Bzekł mu Jezus: Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, 
„przedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, 
»a przyjdź, pójdź za mną. « (5) Duch ubóstwa dopomaga bardzo 
do żywszej wiary, do pełniejszej nadziei, do gorętszej miłości, a 
do cichości, pokory i cierpliwości wielce usposabia. Ubogi, 
duchem jest . ten kto niepożąda rzeczy ziemskich, lecz tylko 

(1) Mat. V, 3. (2) II, Kor. VIII, 9. (3) Łuk. 1,53. (4) Mat. XI, 5 .  (5) 
Mat. XIX, 20, 21.
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niebieskich, a w szczerości serca z Psalmistą do Boga tak woła: 
»Bo cóż ja  mam w niebie, albo czegom chciał na ziemi oprócz 
»ciebie.« (1) Ubogi duchem jest ten, kto wszystko uważa za 
dług z którego się Bogu wypłacać winien, a im więcej wziął od 
Boga, tem uboższym się czuje, bo się tym większym zna być dłu
żnikiem Boga, wierzyciela swego, od którego mą wszystko, a 
przed którym aż do ostatniego szeląga wyliczyć się musi. Ubo
gi duchem jest ten, kto będąc ubogim nie pragnie bogactw, a 
będąc bogatym do bogactw się nie przywiązuje, pomnąc na tę 
przestrogę Psalmisty: »Jeżeli wam przybędzie majętności, nie 
przykładajcież serca; (2) a owszem wraz z mędrcem Pańskim, 
najbogatszym z ludzi, wszystkie bogactwa zowcie »marnością i 
utrapieniem ducha.« (3) O jakże trudno bogaczowi o takie 
ubóstwo, kiedy Zbawiciel powiedział: »Łatwiej jest wielblądo- 
»wi przez ucho igielne przejść, niż bogatemu wnijść do króle- 
»stwa niebieskiego.« (4) 0! jakże bogaci ćwiczyć się mają 
w duchu ubóstw'a, i bać się-raczej swych bogactw niźli ich pożą
dać. Jakże z drugiej strony ubodzy błogosławić mają Boga za 
ubóstwo! Lecz niech pamiętają, że samo ubóstwo nie jest je 
szcze cnotą, jest tylko przedmiotem cnoty. Cnotą ubóstwa jest 
duch ubóstwa, to jest odwiązanie się od rzeczy ziemskich i od 
siebie samego, a przywiązanie się zupełne, doskonałe, do rzeczy 
niebieskich, do Boga. Ubogi, aby byt prawdziwie ubogi, to jest 
ubogi duchem, nie ma pożądać dóbr ziemskich, nie ma boga
czom zazdrościć, ani się też ma pysznić z ubóstwa, bo jak mówi 
Mędrzec Pański: »Bóg nienawidzi ubogiego pysznego.« (5) 
Nakoniec ubodzy duchem mają być, podług słów S. Pawła: »Ja- 
»ko smętni, lecz zawsze weseli; jako ubodzy lecz wielu uboga
cający ; jako nic nie mający, a wszystko posiadający.* (6) I 
W rzeczy samej wszystko posiadający, bo posiadający Boga: 
„Pan cząstka dziedzictwa mego« (7) woła Psalmista. A kiedy 
Pan, to i Państwo jego.

O Maryo! takie ubóstwo i bogactwo razem, uproś nam u
i twojego syna, który dla nas stawszy się ubogim, ubóstwo ziem

skie przemienił w skarby niebieskie.
(1) Ps. LXXII, 25. (2) Ps. LXI, l i i  (3) Ekkle. U, 17. (4) Mai. XIX, 24. 

(5) Ekkli. XXV. 4. (6) II, Kor. VI, 10. (7) Ps. XV, 5.
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I I .
Pisarze święci utrzymują, że Marya po rodzicach była ma

jętną, lecz majętności swe rozdała ubogim, a Bogu poślubiła 
ubóstwo, jak to sama S. Brygidzie obiawić raczyła, w tych sło
wach: „Od początku ślub uczyniłam nic nigdy nie posiadać na 
świecie; wszystko co mieć mogłam oddałam ubogim, zachowu
jąc sobie tylko nędzne odzienie i pożywienie.“  W  tym duchu 
ubóstwa Marya nie wahała się poślubić ubogiego Józefa i jako 
mówi S. Bonawentura: „Z  pracy rąk własnych, igłą i wrzecio
nem, utrzymywać przy życiu rodzinę świętą.“  „A przy naro
dzeniu Chrystusa Pana, jakie ubóstwo Maryi, woła S- Bernard, 
stajenka, żłobek, sianko, i powicie nędzne: wszystko tam głosi 
ubóstwo wielbione anielskiemi śpiewy.“  W prawdzie królo
wie przychodząc pokłonić się Jezusowi. przynieśli bogate dary, 
lecz Marya, podług jednych pisarzy świętych, rozdała je  ubo
gim przez ręce Józefa; podług drugich dotknęła ich tylko ręką 
swoją, na znak przyjętej ofiary, zgoła ich nie biorąc. Cóżkol- 
wiekbądź, to pewna, że pozostała ubogą, gdyż przy oczyszcze
niu, obyczajem ubogich, ofiarowała tylko parę synogarlic.

Na wygnaniu, w tułactwie, w spracowaniu, w utajeniu, Ma
rya zawsze uboga. A po Wniebowstąpieniu Jezusa, mając być 
jego współdziedziczką w niebie, wzięła po nim ubóstwo na zie
mi, tak, iż odtąd we dwójnasób ubogą się stała. Wielebuy Be- 
da i Bupert świadczą, że po Wniebowstąpieniu Pańskiem, N. 
Panna żyła z jałmużn rozdawanych wdowom, z dnia na dzień, 
wielce weseląc się w duchu, że jej ubóstwo doszło aż do życia 
z jałmużny. I nie miała odtąd gdzie skłonić głowy, na podo
bieństwo syna swojego, który rzekł: „Liszki mają jam y,'i ptacy 
„niebiescy gniazda, a syn człowieczy nie ma gdzieby głowę 
„skłonił.“  (1) Metafrast i Nicefor świadczą, że Marya przy 
śmierci, oprócz pary sukien, zostawionych ubogim niewiastom, 
żadnej majętności nie miała. Tak więc w bogactwie zrodzona, 
żyła i umarła w ubóstwie, na wzór syna swego, który z ojca bo
gatym będąc, stał się dla nas ubogim, żyt i um arł w ubóstwie, 
które było ubóstwem Maryi, bo niedostatek dzieci jest niedo
statkiem rodziców.

(1) Mat. VIII, 20.
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Błogosławiony Pan nasz Jezus Chrystus, że bogatym będąc 
dla nas stał się ubogim, i błogosławiona Matka Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, że bogatą będąc, stała się dla nas ubogą, aby
śmy ubóstwem syna i matki bogatemi byli, zakładając w duchu 
ubóstwa bogactwo nasze, a tak bespieczną nadzieję mieć mogli 
w Panu Zbawicielu naszym, podług słów Proroka: „W  nim 
, ,nadzieję mieć będą ubodzy ludu jego.“  (1)

XII.
Nie jest dobrym synem Maryi, kto po niej ducha ubóstwa 

odziedziczyć nie chce. Ze poganin Boga nie znający, że żyd 
spodziewając się Messyasza, złoto całego świata między żydy 
rozdzielić mającego, za złotem gonią, w złocie się kochają, to 
nie dziw; ależe Chrześcianin, syn Maryi, Matki najuboższej naj
uboższego z ludzi, Boga—człowieka, ma gorączkę złota, to rzecz 
bardzo dziwna, a jednak niestety! niemal powszechna.

Kto chciwy złota, ten nie wierzy Bogu, nie ma nadziei w Bo
gn, nie kocha Boga. Nie wierzy Bogu, którego Opatrzność 
żywi wszelkie stworzenie, jako rzekł Psalmista: ,,Oczy wszyst- 
,,kich nadzieję mają w tobie, Panie, a ty dajesz im pokarm cza- 
,,su słusznego.“ (2) Nie ufa Bogu mówiącemu: „Nie troszcież 
,,się tedy mówiąc: cóż będziem jeść, albo cóż będziem pić, albo 
„czem się będziem przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie 
„pilnie szukają. Albowiem ojciec wasz niebieski wie, że tego 
„wszystkiego potrzebujecie. Szukajcież tedy naprzód Króle
s tw a  Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam 
„przydano." (3) Nie kocha Boga kto sobie lekceważy te sło
wa jego: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat po- 
„zyskał, a szkodęby podjął na duszy." (4) A niewątpliwą 
szkodę na duszy podejmuje, kto się za złotem ugania, jak gdyby 
nie było żywota wiecznego, lub jak gdyby tu na ziemi miał być 
żywot wieczny. Marta nie'około siebie, ale około doczesnych 
posług Chrystusowi zbytecznie się troszczyła, a wnet ją  upo
mniał Chrystus mówiąc: „Marto, Marto, troszczysz się i frasu
je s z  około bardzo wiela, ale jednego potrzeba.“  (5) O jakże

(1) li .  XIV, 32. (2) Ps. CXL1V, 15. (3) Mat. VI, 31, 33 . (4) Mar, VIII, 
30. (5) Łuk. X, 4 1 ,42 .
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do siebie to upomnienie wziąść mają ci wszyscy, co nie w posłu
giwaniu ubogim, lecz o rzeczy doczesne dla siebie, zbytnie się 
troskają! Zbyteczne troskanie się o rzeczy doczesne, jest grze
chem przeciw duchowi ubóstwa, ale też i próżnowanie jest grze
chem. Ten jest prawdziwie ubogim, kto oddawszy całą maję
tność ubogim, z pracy rąk własnych jeszcze ich wyżywia. Co 
Wtedy godnie się dzieje, mówi Wielebny Bcda, gdy kto raz ma- 
jętnością|swą dla Chrystusa wzgardziwszy, z pracy rąk  własnych
i siebie i ubogich żywi/jak naśladując Maryę, czynił S. Paweł: 
„Srebra i złota, prawi, albo szaty, żadnegom nie pożądał, jako 
,,sami wiecie, iż moim potrzebom i tych którzy są ze mną słu- 
»źyły te ręce. Wszystkom wam ukazał, iż tak pracując potrzeba 
„podejmować słabe, a pamiętać na słowa Pana Jezusowe, że on 
„mówił: szczęśliwsza jest dawać, aniżeli brać.“  (1)' I w innem 
„miejscu tenże Apostoł do takiejże pracy zachęca, mówiąc, aby 
„się nikt na cudzą własność nie targał: „Lecz raczej niech 
„pracuje, robiąc rękoma swemi co jest dobrego, aby miał zkąd 
„udzielić mającemu potrzebę.® (2)

Tak czyniła Marya! Z pracy rąk  własnych siebie i ubogie 
żywiła, a gdy co dać nie miała, tedy za ubogiemi modliła się.
I tak w Kanie Galilejskiej, ulitowawszy się niedostatku nowo
żeńców, rzekła Chrystusowi: „W ina nie mają.“  (3) Tak i my 
czyńmy. Pracą i modlitwą ■wspierajmy ubogie. Za bogatemi 
modląc się, wołajmy: „Panie! daj im ducha ubóstwa. A za u- 
bosiemi się modląc mówmy: „Panie! chleha powszedniego nie 
mają.“  O! Maryo! Matko najuboższa najuboższego z ludzi, Bo
ga—człowieka! któregoś porodziła w stajence, któremuś za po
słanie tylko odrobinę siana dać mogła, z którym przez całe ży
cie ubóstwo dźwigałaś, który w twych oczach w zupełnem 
obnażeniu na krzyżu skonał i w cudzym grobie pochowan, 
uproś nam u niego ducha ubóstwa i czułość na ubóstwo bli
źnich, jaką sama miałaś, gdyś majętności swe rozdała ubogim i 
z pracy rąk one żywiła, i pierwszy cud syna twego dla nich wy
wołała. Niech się nie wiążem do żadnej rzeczy na świecie, bo 
jako mówi sługa twój wierny, S. Filip Nereusz: „Kto się do

(1) Dzieje Ap. XX, 33, 35. (2) Efez. IV, 28' (3) Jan II, 3.
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bogactw przywiązuje, uświęcić się nie może,« i Ś. Teressa ulu" 
biona twoja: »Kto się ubiega za rzeczami co giną, sam niechy
bnie zginie.« Niech jedynie Boga pragniem, niech Bóg jedynie 
będzie skarbem naszym. On otworzy rękę swoją i nakarmi nas, 
on otworzy serce swoje i zaspokoi pragnienie serc naszych. On 
Ojciec, Ty Matka, o cóż się nam troszczyć? A gdy nas niedosta
tek  ściśnie, wsporrmim na ubóstwo twoje i syna twojego. A wy 
miłosierni błogosławiąc nas, to błogosławieństwo nad nami 
ziścicie: »Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest 
królestwo niebieskie.« (1)

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! która będąc Królową nieba i ziemi

i Matką Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zostawałaś w ubóstwie
i pracą rąk Twoich zarabiałaś na życie,'daj nam, prosimy Cię, 
tak pokochać ubóstwo, abyśmy podobnie Tobie niedostatek nasz 
Bogu ofiarując, zarobili na bogactwa niebieskie. O Pani nasza! 
daj, aby bogaci ustrzegli się niebezpieczeństw zbawienia, jakie 
ich otaczają, a zostającym w niedostatku daj pokochać ubóstwo, 
które Ciebie nad Anioły wywyższyło. Spraw, abyśmy za życia 
gardząc zn i koniem i skarbami tego świata, po śmierci cieszyli 
się w niebie wiecznemi bogactwy, do których i Ty doszłaś przez 
ubóstwo i niedostatek. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. na uproszenie Matki Bożej, aby nam 
dala zamiłować ubóstwo.

NA DZIEŃ XXIV.
O  c z y s to ś c i M a r y i*  

i .
Cnota czystości jest tak jasną i przejrzystą, że blaskiem 

swoim przechodzi Aniołów. Aniołowie nie mają zasługi czy
stości, bo nie mają ciała. Cnota czystości jest cnotą heroiczną, 
cnotą ciągłego boju, ciągłego czuwania, ciągłej modlitwy, bo 
przeciw tej cnocie, Bogu najmilszej, szatan najwięcej nastaje,

(3) Mat. V, 3.
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drażniąc myśli i wyobraźnię. Pociski ztąd dla duszy zawsze 
niebespieczne, a rany zawsze śmiertelne. Dlatego w tej walce 
potrzeba zawsze uciekać się do Maryi, do tej wieży Dawidowej, 
pełnej wszelkiej broni i zbroi do odniesienia zwycięztwa, zwy- 
cięztwa, które Bóg najpiękniej wieńczy. Zwycięztwo czystości
i ztąd jest trudnem, że ciało przeciw duchowi zawsze się buntu
je, zawsze się mu sprzeciwia, jako mówi Apostoł, sam się nad 
sobą użalając: »Kocham się we spół z zakonem Bożym według 
»wnętrznego człowieka. Lecz widzę inny zakon w członkach 
»moicb, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mego i biorący 
»mnie w niewolę w zakonie grzechu, który jest w członkach 
»moich. Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie. wybawi od ciała 
»tej śmierci? Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa,-Pana nasze- 
»go.« (1) A my dodamy i przez Maryę, Matkę Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, która nam łaskę czystości uprosić może, a do 
cnoty czystości wdziękiem swym pociąga.

»Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja! a nie masz w to- 
»bie zmazy.« (2) Tak o Maryi powiedział Duch święty. Dla 
czego Marya piękna i wszystka piękna? Bo nie masz w niej 
zmazy, ani na ciele, ani na duszy, bo czysta ciałem i sercem 
czysta, bo dla miłości Boga w cnocie czystości bardzo się kocha
ła* aby się przez nią upodobać Bogu. Jakoż upodobała się mu 
panieństwem, mówi jeden z Ojców Kościoła, i tak się upodoba
ła Bogu, że nie masz słow'a, któregoby Duch święty nie użył na 
wychwalenie tego przeczystego panieństwa Maryi. »Wstań, 
»mówi, śpiesz się, przyjaciółko moja! gołębico moja, piękna 
»moja! a przyjdź!... Tyś kwiat polny i lilia padolna... Wonność 
«szat twoich, jako wonność kadzidła. Ogród zamkniony, sio- 
»stra moja, oblubienicą, zdrój zapieczętowany.« (3)

O jakże winieneś zapragnąć piękności takiej, aby Bóg wej
rzawszy na cię rozmiłował się w tobie, a rzekł: » Wszystek je- 
»steś piękny, przyjacielu mój!« Takim Bóg stworzył pierwszego 
człowieka, takim cię odrodził. W  chrzcie świętym dał ci Bóg; 
czystość i ciała i duszy, i łaskę do zachowania tej czystości świę
tej, i tę łaskę przez ciebie tylekroć utraconą, tylekroć przy wra
cał tobie zmywając cię krwią swoją w Sakramencie Pokuty, a 

(1) Rzym. VII, 22, 24. (2) Pieśni IV, 7. (3) Pieśni II, 10, 1.
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w Najświętszym Sakramencie karmiąc cię ciałem swojem i na
pawając krwią swoją, rodzącą czystość. Gdzież ta czystość raz 
ci darowana, a tyle razy wracana?

I I .
»Jako lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między 

»córkami.« (1) Jako lilia jaśnieje między cierniem, tak prze
czysta Marya między córkami Adamowemi. Wszystkie inne 
córki Adamowe były cierniem, bądź sobie, bądź drugim, jedna 
Marya była lilią wszystkim; wszystkich do czystości pociągał jej 
widok, przedziwnym wdziękiem skromności, która jest czysto
ści obroną, czystości świadkiem i czystości krasą. O ileześmy 
to razy byli cierniami i sobie i drugim! Zawstydźmy się, bar
dzo się zawstydźmy, a wejrzawszy na Maryę, na tę lilię śliczną, 
rozkochajmy się w czystości, każdy podług stanu swego.

Jest czystość panieńska i czystość małżeńska, tamta bezwzglę
dna, ta względna; tamta wyższa i szlachetniejsza, ta niższa i 
mniej szlachetna; tamta jak złoto, ta jak srebro, a jedna i druga 
podług stanu i powołania, do skarbcu Pańskiego od nas się na
leży. Ale niestety! o jednę i o drugą bardzo teraz trudno; pole 
tego świata cierniami zarosłe, rzadkie bardzo lilie; a jednak 
trzeba, aby te ciernie liliami się stały, jeżeli chcą kwitnąć wie
cznie na pastwiskach Baranka Bożego.

Błogosławiony Wojciech W ielki, rozmiłowany w cnocie 
czystości, woła do Maryi: »0 Panno nad Pannami! któraś bez 
rady i przykładu twą czystość Bogu poślubiła, a owszem twym 
przykładem wszystkie panny porodziła Bogu!« »0 Panno nad 
Pannami! woła S. Bernard: któż cię nauczył tak się czystością 
Bogu upodobać i na ziemi wieść żywot Anielski?* Kto nauczył? 
Miłość doskonała. Najdzielniejszą bronią i tarczą czystości jest 
miłość Boga; kto się w Bogu rozmiłuje, będzie tak czystym jak 
złoto w ogniu. Marya rozmiłowana w Bogu tak strzegła czy
stości i tak ją  ceniła, że wolałaby raczej nie być Matką Bożą, 
aniżeli utracić czystość, i dla tego Aniołowi zwiastującemu, że 
się z niej narodzi Zbawiciel świata, rzekła: »Jakoż się to stanie 
gdyż męża nie znam.« (2) Aż gdy Anioł upewnił ją , iż pocznie

(1) Pieśni II, 2. (2) Łuk. 1, 34
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z Ducha świętego, wtedy dopiero przyjęta w pokorze macie
rzyństwo Boże, mówiąc te stówa, od których zależało zbawienie 
świata: »Niecbaj mi się stanie według słowa Twego.« (1) Od 
przyzwolenia Maryi zależało zbawienie świata, ale też zależało
i  od jej czystości, bo tylko z Dziewicy tak czystej mógt się Bóg 
narodzić. A teraz ju-> zbawienie nasze zależy od czystości na
szej, od czystości bądź panieńskiej, bądź małżeńskiej, bądź 
wdowiej, strzeżonej pilnie, najpilniej, bo grzech nieczystości 
haniebny i podły, duszę i świat gubi! Ktp w tym grzechu za
śnie, w piekle przebudzić się może, kto w tym grzechu umrze, 
w piekle pogrzebion będzie. „Kto czystość zachowuje, mówi 
S. Ambroży, Aniołem jest. Kto czystość traci, diabłem się sta
je ."  O straszne, a prawdziwe słowo!

„O Maryo! Bóg cię wybrał, abyś była sztandarem czystości.“
(2) Więc biegniem do ciebie i przy tobie stajem, byśmy zwy
ciężyli. Ty nas prowadź, ty nas osłaniaj, ty zwyciężaj w nas!
O Maryo! Matko czystości! przez krew syna twego oczyść nas, 
twe dzieci, i strzeż czystości naszej, aż do śmierci naszej!

JEB.
„Przywiodą Królowi panny za nią; przywiodą je do świąty- 

„n i Królewskiej." (3) Owoż droga, panieńska, droga do świą
tyni Królewskiej, droga do Boga: iść za Maryą, naśladować 

Maryą, lecz przede wszystkiem czystość jej serca, która jest wa
runkiem czystości ciała. Albowiem jakiin kto jest wewnątrz, 
takim też i zewnątrz będzie, i dla tego Psalmista mówi o Maryi: 
Wszystka chwała tej córki „Królewskiej z wewnątrz." (4) Więc
o czystość serca wołajmy: „Serce czyste stwórz we mnie Boże!" 
(5) A na straży czystości, podług wzoru Maryi stawiajmy ci
chość i pokorę. Marya była najczystszą, bo byta najcichszą i 
najpokorniejszą: „Błogosławieni cisi, rzekł Chrystus; albowiem 
,oni posiędą ziemię." (6) W przyszłem życiu posiędą ziemię 

obiecaną, to jest ojczyznę niebieską; a w tem życiu posiędą zie
mię, to jest zwalczą świat i ciało, przez cnotę czystości. „Błogo
s ław ien i czystego serca, rzekł Chrystus, albowiem oni Boga

(1) Łuk. i, 3 8 . (2) Ś. Ambroży. (3) Ps. XLIV, 15, 16. (4) Ps- XLIV, 14- 
(5) Ps. L, 12. (6) Mat. V, 4 .
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"Oglądają.« (1) »A że do królestwa niebieskiego« nie wnijdzie 
»nic nieczystego« (2) przeto za czystością serca, idzie czystość 
ciata. 0 ! Maryo, dziewico serca przeczystego! uproś nam serce 
czyste, ażebyśmy wewnątrz i zewnątrz czyści, z tobą oglądali 
Boga. Dla czego nam tak trudno o cnotę czystości? »Bo nie 
»cbcemy zachować tego, co ją  zachowuje* odpowiedział S. A u
gustyn. Cóż zachowuje czystość? Bellarmin patrząc się na 
Maryę, odpowiada: »Post, czuwanie, modlitwa,« a nakoniec my 
dodamy, praca. Marya daje nam tego wszystkiego przykład 
najjaśniejszy.

lod, Postu: Pościły jej oczy i usta nieporównaną skromno
ścią i umiarkowaniem, jak to w niej wychwalają: S.Epifaniusż, 
Ś. Jan Damasceński, S. Grzegorz Turoneński, S. Bonawentura,
i inni. Oczów nie podnosiła, ust napróżno nie otwierała, a 
wszystkie dni życia pościła wszelką wstrzemięźliwością, wszel- 
kiem umartwieniem ciata. A my posty tak lekceważym, a kar
cenie ciała w pośmiewisko podajem: i chcemy być czyści?

2re, Czuwań ia: »Klo się strzeże sidet bespieczen będzie* (3) 
mówi Mędrzec Pański o wszystkich sidłach: cóż dopiero o si
dłach na cnotę czystości, jako najniebespieczniejszych i naj- 
zdradliwszych. Ś. Filip Nereusz powiada: »Ze w wojnie zmy- 
»słów, tylko tchórz zwycięzcą,o to jest ten co przed pokusą 
nieczystości umyka, wszelkiego nadarzenia do tego grzechu 
strzpgąc się jak węża. Taki tchórz jest prawdziwym bohaterem, 
bo zwycięzcą siebie. Tak czyniła Marya, która czuwając ciągle 
nad cnotą czystości, zatrwożyła się nawet na mowę Anioła, (4) 
a idąc nawidzieć Elżbietę, poszła na góry z kwapieniem, aby od 
ludzi widzianą nie była, i wróciła przed narodzeniem Jana 
Chrzciciela, aby się ustrzedz zbiegowiska ludzi. Tak i my czyń
my, strzegąc się wszystkiego coby mogło narazić na szwank tę 
tak drogą cnotę. Bywała wprawdzie Marya między ludźmi, 
jako naprzyktad w Kanie Galilejskiej. I my bywajmy tam gdzie 
nas wola miłość Boga lub bliźniego; ale tak jak Marya, bywaj
my w towarzystwie Jezusa, a bespieczni będziem.

3cie, Modlitwy: »Czuwajcie, a módlcie się, abyście nie we- 
(1) Mat. V, 8. (2) Obja. XXI, 27 . (3) P riy p . XI, 15. (4) Łuk. I, 29.
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szli w pokusę« (1) rzekł Chrystus. A modlić się trzeba ustami
i sercem, tak jak czuwać nad zmysłami i nad sercem trzeba. 
Modlić się potrzeba ciągle, bo niebespieczeństwo ciągle. I przez 
tę modlitwę ciągłą, potrzeba nam mieszkać ciągle w sercu Bo- 
żem, bo tym sposobem tylko i tam jedynie bespieczni i spokojni 
będziem. O jakże przykład Maryi uczy nas tej tajemnicy swo
body i szczęścia. O Maryo! któż wypowie modlitwę i czuwanie 
twoje?

4te, Pracy: Nakoniec dzielną bronią przeciw pokusom ciała 
jest praca: bo jedną z głównych przyczyn grzechu nieczystości, 
jest próżnowanie. Pycha bowiem, obżarstwo i lenistwo, te trzy 
główne grzechy, prow adzą do czwartego grzechu głównego, do 
nieczystości. »Oto ta była nieprawość Sodomy, mówi Pan, py
cha, sytość chleba, a dostatek i próżnowanie jej i córek jej, a 
»ręki niedostatecznemu i ubogiemu nie podawały. I podniosły 
»się i czyniły obrzydłość przedemną, i zdiąłem je jakoś widzia- 
»ła.« (2) A zdjął je Pan potopem ognia, na okazanie* że karą 
za grzech nieczystości będzie ogień wieczny.

O Maryo! najpokorniejsza, najwstrzemięźliwsza i najpraco
witsza! uproś nam pokorę, wstrzemięźliwość i pracowitość, by
śmy między najgłupsze policzeni nie byli, bo mówi Mędrzec 
Pański: »Kto się próżnowaniem bawi, najgłupszy jest.« (3) 
Uproś nam litość i miłosierdzie nad ubogiemi, aby nam ich mo
dlitwy uprosiły czystość, której sami z siebie żadną miarą mieć 
nie możem, jako nas tenże Mędrzec naucza, gdy mówi: »Bylem 
»dziecięciem dowcipnem, i dostała mi się dusza dobra. A gdym 
»był jeszcze lepszym, przyszedłem do ciała niepokalanego. A 
»zrozumiawszy, żem inaczej nie mógł być powściągliwym, ażby 
»Bóg dał, i to samo było mądrością wiedzieć czyj to jest dar: sze- 
»dłem doPana i prosiłem go i rzekłem ze wszystkich wnętrzności 
»moich.«(4)

Więc, o Maryo! Matko najczystsza! Matko najśliczniejsza! ze 
wszystkich wnętrzności wołamy do ciebie. Uproś nam dar czy
stości u syna twojego, a na straży czystości naszej postaw święte 
imie twoje.

(1) Mat. XXVI, 41. (2) Ezeoh. XVI, 49, 50. (3) Przyp. XII, 11. (4) Mądr 
VIII, 19; 21.
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V. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko.
B. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! która począwszy i porodziwszy w czy- 

stośei Syna Bożego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa,poddałaś się 
przykazaniu oczyszczenia dla naszej nauki i przykładu, daj 
nam prosimy Cię, o Pani nasza! wszelkie prawa i przykazania 
naszego świętego kościoła jak najwierniej spełniać. Spraw, a- 
byśmy wierni i ulegli tymże przykazaniom, nie z imienia tylko 
ale i z uczynków stali się katolikami, a za życia na ziemi sku
tecznie używając środków do zbawienia przez kościół przyka- 

[■ zaniami Jego wskazanych, abyśmy po śmierci w niebie w koście
le tryumfującym chwalić Cię mogli na w ieki, o Matko najczyst- 

Ij sza i błogosławiona. Amen.
Zdrowaś Marya i t. d. prosząc Matkę Boską, aby m m  dała 

% I spełniać wiernie przykazania kościelne.

 ̂ , NA DZIEŃ XXV.
. O Posłuszeństwie Maryi.

IM I .

»Jako Ewa, przez nieposłuszeństwo swoje, siebie i cały ród 
*■ ludzki o śmierć przyprawiła, tak Marya przez posłuszeństwo 
lis swoje, światu całemu zbawienie przyniosla« mówi S. Augustyn. 
[In Nieposłuszeństwo przeto jest zgubą naszą, posłuszeństwo zbawie
ni™ niem. Posłuszeństwo jest cnotą, przez którą skłaniamy się do 
i, I pełnienia woli Bożej. W tej cnocie mieszczą się wszystkie in- 
»1]| ne cnoty, bo każda cnota jest dla tego cnotą, że jest zgodną 
r,sf z wolą Bożą, i o tyle jest cnotą, o ile się z wolą Bożą zgadza: a 
mii właśnie do rozpoznania w jakiej cnocie Bóg chce abyśmy się 

w ten lub w inny sposób ćwiczyli, służy posłuszeństwo, które, 
gjU podług słów Mędrca Pańskiego, Bóg woli, aniżeli największe 
ai* ofiary po za posłuszeństwem czynione. »Daleko bowiem lepsze 
jlty jest posłuszeństwo, mówi Mędrzec Pański, niźli ofiary głupich,« 

(1) to jest tych wszystkich, co się własną wolą, nie zaś wolą Bo- 
żą chcą rządzić. Boć głupstwem jest czynić ofiary, których
(1) Ekkle. IV, 17.
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Bóg nie chce, albo inaczej je czynić, aniżeli Bóg chce. I na iu- 
nem miejscu mówi Pan: »Lepsze bowiem posłuszeństwo niźli 
ofiary.« (1) Posłuszeństwo bowiem jest ofiarą główną, ofiarą 
największą, summą wszystkich ofiar, bo jest ofiarą woli naszej, 
od którój wszystkie zależą ofiary.

Przez posłuszeństwo stajemy się zarazem ofiarnikami i ofia
rą, stajemy się więźniami miłości Bożej, stajemy się prawdziwie 
dobremi dziećmi Bożemi, patrzącemi jak dobre dzieci, dobrej 
matce, nie w ręce, wyglądając co nam da, ale w oczy, wpatrując 
czego od nas chce, co rozkaże i czego pragnie; stajemy się podo- 
bnemi Chrystusowi Panu, który byt »posłuszńvm aż do śmierci, 
»a śmierci krzyżowej® (2) i który to tylko czynił,co siępodobato 
Bogu, jak sam powiedział, mówiąc: »Ja co się mu podoba, 
zawzdy czynię.® (3)

Przez posłuszeństwo zapewniamy sobie zbawienie wieczne, 
które nam Chrystus Pan przez posłuszeństwo wysłużył. Przez 
posłuszeństwo zabespieczamy duszę naszę od wszelkiej szkody, 
bo nic nam szkody uczynić nie może jedno wola w łasna, jedno 
swawola, prowadząca haniebnie do niewoli grzechu. Przez po
słuszeństwo żyjąc w sercu Bożem i w poddaństwie Bożem, żyje
my w prawdziwej wolności synów Bożych i dziedziców Bożych, 
a współdziedziców Chrystusa Pana.' (4) Przez posłuszeństwo 
zyskujemy szczególną Opiekę Bożą, którą Psalmista wyraża 
w tych słowach: »Aniotom swoim rozkazał o tobie, aby cię 
»strzegli na wszystkich drogach twoich. Na ręku będą cię no- 
»sić: byś snadź nie obraził o kamień nogi twojej.« (5)

Im więcej oddajem się Bogu, tem więcej Bóg się nam daje. 
Przez posłuszeństwo oddajem się Bogu zupełnie, za posłuszeń
stwo Bóg się nam najobficiej daje. Kto się rozkocha w Bogu, 
rozkocha się w posłuszeństwie, bo dla serca kochającego, posłu
szeństwo zawsze słodkie, zawsze upragnione, a nawet konie
czne; bo miłość do posłuszeństwa nagli i ciśnie, jako rzekł 
Apostoł: »Miłość Chrystusowa przyciska nas.« (6) Miłość 
przedewszystkiem posłuszna jest, idzie za przedmiotem uko-

(1) I, Król. XV, 22. (2) Fil. II, 8. (3) Jan VIII, 29. (4) Riym. VIII, 11. 
(5) Ps. XC, 11, 12. (6) II, Kor. V, 14.
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chania swego, za Bogiem, idzie drogą, która się Boga podoba, 
którą Bóg prowadzi; a im droga trudniejsza, tem miłość mę
żniej i ochotniej idzie, trudności zwyciężając, z cierpień się we
seląc, bo wie, że w końcu tych trudów i cierpień znajdzie Boga
i posiędzie Boga, bo wie, że posłuszeństwo Bogu, nieomylnie 
prowadzi do Boga.

»Przez pracę posłuszeństwa wracamy do Boga, od którego 
lenistwo nieposłuszeństwa oddaliło nas, mówi S. Benedykt. O 
błogosławione posłuszeństwo! kiedyż cię do serca przyjmę.«

»Serce sprawiedliwego rozmyśla posłuszeństwo, (1) synowie 
mądrości, zgromadzenie sprawiedliwych, a rodzaj ich posłu- 
»szeństwo i miłość.« (2) Podług tych słów Mędrca Pańskiego, 
mądrość ze sprawiedliwością, a posłuszeństwo z miłością idą 
zawsze w parze. Jaka więc miłość Maryi, takie posłuszeństwo,
i dla tego ta Matka miłości, jest oraz posłuszeństwa matką.

I I .
»Ktobykolwiek uczynił wolę ojca mego, który jest wniebie- 

»siecb, ten bratem moim, i siostrą, i matką jcst.« (3) Według 
tych stów Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i Marya, Matka jego, 
podług ciała, i podług ducha była Matką jego, albowiem posłu
szeństwo jej Bogu było tak doskonałe, że w całej prawdzie 
z Chrystusem rzec mogła: »Ja co mu się podoba, zawzdy czy
nię.® (4) Marya od chwili poczucia swej woli, poszła ją  poślu
bić Bogu, nie chcąc mieć innej woli jedno wolę Bożą, a tem 
samem innej wolności, jedno wolność Bożą. Przy ofiarowaniu 
się Bogu w kościele, Marya uczyniła ślub posłuszeństwa, przez 
co dobrowolnie i na zawsze stała się służebnicą Pańską, a tej 
godności nigdy postradać nie chciała, bo Matką Bożą już będąc, 
jeszcze się nazywa służebnicą Pańską.

Posłuszna Bogu od dzieciństwa swego, całe swe życie pędzi
ła w ciągiem posłuszeństwie, a zawsze dla Boga. Posłuszna 
rodzicom w domu, kapłanom w kościele. Z posłuszeństwa po
ślubiła Józefa, chociaż się pierwej poślubiła Bogu. Posłuszna 
Aniołowi zwiastującemu rzekła: »Niech mi się stanic według
(1) Pnyp. XV, 28. (2) Kkkli. III, 1. (3) Mat. 7.11,50. (4) Jan VIII, 29.

7 6



Iowa twego.« (1) Posłuszna Cesarzowi w tem co się nie sprze
ciwiało zakonowi Bożemu, na rozkaz Cesarski, pomimo bliskiej 
chwili rozwiązania swego, poszła do Betleem. (2) Posłuszna 
mężowi nawet w rzeczach trudnych, na słowo jego, wśród nocy, 
wśród zimy, z Jezusem na ręku poszła do Egiptu. (3) Posłu
szna zakonowi, przyszła do Kościoła, by przyjąć oczyszczenie, 
którego wcale niepotrzebowala. Posłuszna, ofiarowała syna 
swego na zbawienie świata. Posłuszna aż do śmierci, a śmierci 
krzyżowej własnegoSyna,i tak posłuszna,że jak mówiS.Ildefons: 
»Dla spełnienia woli Bożej, gotowa była sama ukrzyżować syna, 
gdyby tam nie było katów.« Posłuszna i w lem, że pod krzy
żem stojąc i na konanie syna patrząc, sama nie skonała, i boleść 
sroższą od śmierci wycierpiała chętnie. To jej posłuszeństwo 
podług wzoru Jezusa, wysłużyło jej imie nad wszelkie imie, po 
Imieniu Jezus. A co o Chrystusie powiedział Apostoł: Ze »stat 
»się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Dlaczego 
®i Bóg wywyższył go i darował mu imie które jest nad wszelkie 
»imie: Aby na imie Jezusowe wszelkie kolano klękało niebie- 
oskich, ziemskich i podziemnych# (4) toż i o Maryi, zaraz po Je
zusie rzec można, że dla jej posłuszeństwa aż do śmierci,aśmier- 
ci krzyżowej własnego jej syna, Bóg darował jej imie, które po 
imieniu Jezus jest nad wszelkie imie, aby na imie Maryi wszel
kie kolano klękało niebieskich, ziemskich i podziemnych. I 
słusznie, bo posłuszeństwem Maryi niebiosa wywyższone, ziemia 
zbawiona, piekło zwyciężone.

Marya posłuszeństwem żyła j  z posłuszeństwa umarła. S. Il
defons mówi, że Marya Jezusowi po jej duszę przychodzącemu, 
by ją  wziąść do nieba, odpowiedziała też słowa, któremi go do 
łona swego przyjęła: »Oto służebnica Pańska, niech mi się sta- 
»nie według słowa twego.«

O święte posłuszeństwo! co wolę naszą w wolę Bożą zmienia
jąc, a wolę Bożą czyniąc wolą naszą, zwyciężasz piekło, ziemię 
podbijasz, a zdobywasz niebo! O cnoto wszechmocna! co Boga 
w serce nasze składasz, a nas na łono Boga zanosisz, kiedyż cię 
mieć będę? O Maryo! najposłuszniejsza! wymódl nam tę cnotę!
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(I) Łuk. 1,38. (2j Ł uk. II. (3) Mat. II. (4) Fil. II, 8, 10.
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III.
Pycha w rogi nieposłuszeństwa przybrała szatana; pycha w te 

rogi i nas przybiera: pycha, dla której wypowiadamy posłuszeń
stwo Bogu i tym, których Bóg nad nami stawia Pierwszem zna
mieniem pychy jest nieposłuszeństwo, tak jak pierwszem znamie
niem pokory jest posłuszeństwo; Marya najposłuszniejsza, bo 
najpokorniejsza. Pierwszem też znamieniem mitości jest posłu
szeństwo; Marya wszystkie stworzenia wyścignęta posłuszeństwem 
bo wyścignęta miłością.

Pokora i miłość mają być przeto głównemi pobudkami po
słuszeństwa naszego, które podług wzoru posłuszeństwa Maryi 
winne być ciche, pokorne, serdeczne, wesołe, ochotne, powsze
chne, to jest rozciągające się do wszystkich rzeczy, łatwych i tru 
dnych, wielkich, drobnyęh i najdrobniejszych, co właśnie sta
nowi doskonałość posłuszeństwa.

Jakiem posłuszeństwem winniśmy być posłuszni Bogu we 
wszystkich przykazaniach jego: »Jeśli mnie miłujecie, chowaj
c ie  przykazania moje,«(l) mówi Chrystus. Wiuniśmy być po
słuszni Kościołowi, a posłuszni jako samemu Bogu, albowiem 
Chrystus rzekł do Apostołów: »Kto was słucha, mnie słucha; 
»kto wami gardzi, mną gardzi.® (2) W inniśmy dla Boga posłu
szni być wszystkim zwierzchnikom naszym w tem wszystkiem co 
się nie sprzeciwia prawu Bożemu: dzieci rodzicom, uczniowie 
nauczycielom, żony mężom, służący swym panom, podwładni 
przełożonym, a wszystko dla miłości Boga, aby w tej miłości by
li wszyscy jedno, i aby pokój Boży byt w sercach wszystkich, a 
imię się Boże święcito na ziemi.

Szczęśliwy! kto idąc za natchnieniem Bożem, rozmiłowawszy 
się w woli Bożej, wolę swoją według przykładu Maryi zupełnie 
odda i poślubi Bogu; ten z Jezusem i Maryą w tem życiu czy
niąc wolę Bożą, przez całą wieczność będzie w chwale Bożej.

O Maryo! najposłuszniejsza! tyś rzekła Ś. Brygidzie, wiernćj 
studzę twojej: »że posłuszeństwo wszystkich do chwaty wpro
wadza;® więc pragnę, z całej duszy postusznym być pragnę.
O Maryo! ty przez posłuszeństwo taką u  Boga wysłużyłaś wła,
(1) Jan XIV, 15. (2) Łuk, X, 16.



dzę, że wszelki grzesznik, chociażby najszkaradniejszy, otrzyma 
przebaczenie skoro się z obietnicą poprawy pod twą obronę u- 
cieknie. (1) My bardzo grzeszni, bo bardzo nieposłuszni, woła
my do ciebie, mocą posłuszeństwa twego zetrzyj rogi nieposłu
szeństwa naszego, jak starłaś głowę szatana. Wlej w nas miłość 
woli Bożej, której pociąg niewymowny wszelką trudność zwy
cięża, wszelką gorycz słodzi. Wlej w nas bojaźń własnej woli 
naszej, abyśmy zaprzawszy się doskonale siebie samych, stali się 
podług twego przykładu służebnikami Bożemi, rozsławiali 
Wszędzie posłuszeństwo twoje, i dostąpili żywota wiecznego, 
który jest owocem posłuszeństwa twego i twojego syna.

V. Módl się za nami Święta Boża Bodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! która pokorą swoją zasłużyłaś, iż 

w przeczystym żywocie Twoim, za sprawą Ducha świętego, Syn 
Boży przyjął ciało ludzkie, aby przyjść na świat i nas zbawić, 
przez radość, jakiejś w chwili zwiastowania doznała, prosimy 
Cię, wyjednaj nam u Ducha świętego łaskę tak wielkiej pokory, 
abyśmy także za jego sprawą stali się Twojemi dziećmi. Maryo 
Przenajświętsza! która powiedziałaś: złożył mocarze z stolicy, 
a podwyższył pokorne, uczyń nas pokornymi, uczyń nas praw. 
dziwymi służebnikami Twem i, aby się nam stało według słowa 
Twego i abyśmy służąc Ci w pokorze na ziemi, i przez pokorę 
służyć Ci w wiecznej chwale mogli u stóp Tronu Twojego, o 
Matko najpokorniejsza. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. prosząc Matkę Boska, aby nam wyje
dnać raczyła łaskę głębokiój pokory.

NA DZIEŃ XXVI.
Tudzież na święto Wniobowzięcia N. Panny. (15 SterpniaJ 

Legenda z Brewiarza Bzymskiego.
Z dawnego trzymamy podania, że czasu chwalebnego uśpie

nia Najświętszśj Panny, Apostołowie, którzy się już byłi po ca- 
(1 )  Z Objawienia Ś. Brygidy.



599

łym świecie dla zbawienia ludów rozbiegli, porwani w powie
trze, w jednej chwili do Jerozolimy zgromadzeni zostali, i uka
zało się im Anielskie widzenie i usłyszeli tam Anielskie pienia. 
A tak chwałą Bożą otoczona, Marya w ręce Boże oddała świętą 
duszę swoją. Ciało zaś jej,które w sposób niewypowiedziany sa
mego Bo°ia było przyjęło, wśród Anielskiego i Apostolskiego śpie
wania, złożono w Getsemanii, w grobie, przy którym śpiewy A- 
nielskie przez trzy dni wciąż trwały. A gdy to śpiewanie po 
trzech dniach ustało, Apostołowie wszyscy tam obecni (na proś
bę Tomasza, który dopiero po trzecim dniu przybył, a ciału, 
które Boga w sobie nosiło, cześć należną oddać pragnął) grób 
otworzyli; ale w nim błogosławionego ciała zgoła nie znaleźli, 
lecz tylko powicie jego, z którego wychodzącą przedziwną wo
nią przeniknieni, znowu grób zamknęli. A owym tajemniczym 
cudem zachwyceni, to jedno wnieść mogli, że Ten, któremu u- 
podobato się było wziąsć z Maryi Panny ciało swoje, i stawszy 
się człowiekiem z niej się narodzić, a po narodzeniu swojem pa
nieństwo jej nienaruszonem zachować,będąc słowemBożem i Pa
nem chwały, raczył także ciało jej za życia niepokalane, a po 
śmierci nieskażone, uczcić i przed dniem powszechnego zmar
twychwstania do Nieba wprowadzić.

(S. Jan Damasceński, de Dorm. Deip.).

S.

»Postanowiono ludziom raz umrzeć. (1) Albowiem zapłatą 
j>grzechową śmierć.« (2) Ależ Marya poczęta bez grzechu i za
wsze święta, dla czegożby umrzeć musiała? Oto dla tego że i 
Chrystus um arł. Oto dla tego, by wraz z Jezusem śmierć nam 
osłodzić, a nie tylko osłodzić, ale i pożądaną uczynić. I w rze
czy samej odkąd przez śmierć Jezusa otwarte nam niebo, odkąd 
przez śmierć Maryi mamy Matkę w niebie, odtąd śmierć, dla 
wszystkich kochających Jezusa i Maryę, jest największem do
brodziejstwem, bo końcem nędzy tego żywota, a początkiem 
chwały, szczęścia i wesela żywota wiecznego.

»Droga przed óblicznością Pańską, śmierć świętych jego.«(3) 
zawołał Król Prorok. O! jakże drogą przed oblicznością Pań- 

(1) Żyd. IX ,2 7 . (2} Rzym, VI, 2 3 . (3 )  Ps. CXV, 6.
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■ską była śmierć Maryi, tej świętej nad świętemi, wszystkich 
świętych Królowej. Marya od Wniebowstąpienia Pańskiego 
tęskniła za śmiercią, bo chciała być ze swym Panem, służebnica 
Pańska, ze swym synem Bożym, Matka Boża. I całe niebiosa 
tęskniły za śmiercią Maryi, bo pilno im było oglądać i posiadać 
Matkę Króla swego, a Królowę swoją. O Maryo! i my tęsknie
my za śmiercią, by być wraz z Jezusem i z tobą, by wam służyć
i z wami królować.

Co sprawia gorzkość śmierci? Oto przywiązanie do rzeczy 
ziemskich. »0 śmierci! jakąż jest gorzka pamięć o tobie czło
wiekowi, pokój mającemu w dobrach swoichN (1) mówi Mę
drzec Pański. Co sprawia bojaźń i trwogę niewymowną śmier
ci? Oto bezbożność, to jest nieposłuszeństwo zakonowi Bożemu. 
»Biada wam będzie bezbożni, którzyście opuścili zakon Pana 
»Najwyższego.« (2) Wota dalej Mędrzec Pański: »Biada!« Ale 
kto chodzi w zakonie Pańskim, kto dróg Pańskich strzeże, kto 
dał miłości Bożej siebie oderwać od ziemi a do nieba dźwignąć, 
kto żyje dja Boga i w Bogu, ten żąda śmierci całem pożądaniem 
■serca, ze S. Pawłem wołając: »Mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć 
»zysk.... pragnienie mając rozwiązanym być i być z Chrystusem 
»bardzo daleko lepiej.« (3)

0  jakże więc Marya pożądała śmierci, nigdy do ziemi nie- 
przywiązana,ogniemmiłościBożejpłonąca,cała wBoguzatopiona 
ta »Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na 
»głowie jej korona z gwiazd dwunastu.« (4) O jakie Marya 
pożądała śmierci, Marya za Jezusem tęskniąca, i za tym Synem 
a Bogiem swoim z tej tęsknoty jęcząca jękiem niewymownym: 
»Gtos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej.« (5) Gdzie był 
skarb jej, tam się jej serce ciągle wyrywało: »Albowiem gdzie 
jest skarb nasz, tam i serce nasze.« (6)

1 my, którzy na wzór Maryi świat zdeptać, sercem w niebie i 
mieszkać, a uczynkami naszemi bratem i siostrą i matką Chry- k 
stusowi być możem i powinniśmy, i my także na wzór Maryi 1 
żyjąc, na wzór Maryi śmierci pragnąc będziem: »Precz, precz li 
ze łzami! do płaczących przyjaciół woła konając S. Wawrzyniec ti

( l ) E k k l i .  XLI, 1. ( 2 )  Ekkli. XLI, 11. (31  Fil. 1 ,21, 23. (4 )  Obja.XII> ll 
1 . (5 ;  Pieśni II, 12. (6V Łuk. XII, 34.
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Justynian: »Precz, precz ze łzami! bo nie czas płaczu, ale czas 
»wesela.« Dziwiła się pewna pobożna Karmelitka, że lekarz, 
który jej oznajmił śmierć bliską, za tak dobrą wiadomość nie 
żądał zapłaty wielkiej. I wielu świętych, po trudach tego ży
wota, ufni w miłosierdzie Pańskie, które sercem skruszonem i  
upokorzonem nigdy nie gardzi, wyglądali śmierci z utęsknie
niem, witali ją  z weselem.

O! jakież było wesele Maryi, gdy gwałtowny, a coraz się 
wzmagający ogień miłości Bożej, przepalał już do ostatka tę nić 
niewidomą wiążącą jój duszę z tem doczesnem życiem, i już, już 
porwać miał tę trzykroć błogosławioną duszę i na płomieniach 
swoich wynieść ją  po nad wszystkie chóry Anielskie, aż na łono 
Boże! Marya całe życie wołała: »Kto mi da skrzydła, jako go
łęb ice , a będę latać i odpoczywać.« (1) Śmierć jój podała te  
skrzydła a nam je poda. Aniołowie przylecieli po Królowę 
swoję, a Marya po każdego z nas przylecić gotowa, jako matka 
gotowa zawsze na wołanie dziatek.

O Maryo! naucz nas żyć po twojemu, abyśmy po twojemu 
umierać pragnęli; a w godzinę śmierci naszej przyjdź po nas 
sama, i sama nas zanieś, twe dzieci, do twojego Syna. A jeźli 
prośby tej wysłuchać raczysz, dziś zaraz, w każdej chwili, na 
twem łonie umrzeć jam gotów, by na twem łonie żyć wiecznie
o Matko kochana! ^Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce 
moje!« (2)

II.
»Wstań, śpiesz się przyjaciółko moja! gołębico moja! a 

»przyjdź! Boć już zima minęła, deszcz przeszedł, i przestał.« (3) 
Maryo! dla ciebie zima śmierci już minęła, deszcz łez twoich 
przestał już, przeszedł i oto mity twój wota cię: » Wstań, pójdź,, 
będziesz koronowana.«(4) Będziesz koronowana ty,Matko nasza! 
na Królowę Aniołów, na Królowę Patryarchów, na Królowę 
Proroków, na Królowę Apostołów, na Królowę Męczenników, 
na Królowę Wyznawców, na Królowę Dziewic, na Królowę 
Wszystkich • więtych, na Królo tvę całej ziemi i całego nieba! 
Wstań! pójdź! będziesz koronowana. I przyszła dusza po ciało 
Maryi, i wstała, i jako księżyc między gwiazdami, tak między 

(1) Ps. LIV, 7. (2) Ps. LVI, 8. (3) Pieśni II, 10. (4) Pieśni IV, 8.
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świętemi Aniołami, którzy po nią przyszli, zajaśniała Marya, a 
zajaśniała odblaskiem jasności słonecznej, odblaskiem chwały 
Jezusa ku niej idącego. »Powstat chwalebny Jezus, mówi S. 
»Bernard, na spotkanie swej najdroższej Matki« aby ją  sam sta
wił w obec Trójcy świętej.

O Maryo! któż wypowie to spotkanie! Widząc cię opartą na 
ramieniu Syna twego, omdlewającą z miłości, pytały duchy bło
gosławione: » Któż to jest, która wstępuje z puszczy opływająca 
»roskoszami, podparłszy się miłego swego?« (1) To Marya! Ma
rya! Podnieścież Książęta bramy wasze i podnoście się bramy 
wieczne, i wnijdzie Królowa chwały. Któraż to jest Królowa 
chwały? Pani można i mocna: Pani można na walce, co starta 
głowę szatana. Podnoścież Książęta bramy wasze i podnoście 
się bramy wieczności', i wnijdzie Królowa chwaty.« (2) I nie 
tylko podwoje nieba, ale się całe niebo otwarto, cate się niebo 
ku niej wychyliło, a Trójca święta jej błogostawita. Błogosła
wił Bóg ojciec córkę swą najmilszą; błogosławił Bóg Syn swą 
Matkę przedziwną, błogosławił Duch Święty oblubienicę naj
wierniejszą swoją. I Trójca Przenajświętsza odziała Maryę ja 
snością swą własną i napełniła weselem własnem. Chwataż To
bie Jezu! »Stanęła Królowa po prawicy twojej, w ubiorze zło- 
»tym, otaczana rozmaitością.« (3) O jakże niebo wypiękniało od 
blasku jej chwały! Chwała Tobie Boże!

III.
O Maryo! »Wiele córek zebrało bogactwa, Tyś przewyższyła 

»wszystkie« (4) bo Ciebie Syn Boży, a Syn twój własny, sam u- 
koronował.

Z kimże Cię zrównam, Maryo? Z nikim, boś wyższa od wszy
stkich, a niższa tylko od samego Boga.

Marya wyższa jest od wszystkich Swiętychi AniołówPańskich, 
nad wszelką miarę. »Bez żadnego porównania, mówi S. Efrem, 
Marya jest chwalebniejszą nad wszelkie duchy chwalebne.«— 
»Po Bogu nad wszystkie jest wyższa,« mówi S. Andrzej Kreteń- 
ski.—»I nad wszystkiem stworzeniem postawiona,« mówi S. Ar
nold.—A S. Bernardyn Seneński powiada: »Że tyle stworzeń słu- 

(1) Pieśni VIII, 5. (2) Ps. XXIII. (3) Ps. XLIV, 10. (4) Przyp. XXXI, 29.
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żychwalebnśj Maryi, ile ich służy Trójcy Przenajświętszej, bo 
wszystkie stworzenia, czy Aniołowie, czy ludzie, i wszystkie,któ
re są w niebie i na ziemi, przez to samo że są poddane Bogu, 
poddane są Najświętszej Pannie, bo jątak  sam Bóg ukoronował.« 
»Nic tobie równego nie ma, S. Anzelm woła do Maryi, bo wszy
stko co jest, albo jest wyżej od ciebie, albo niżej—wyżej sam 
tylko Bóg—niżej, wszystko co nie Bóg.«

Taka to wielkość twa, Maryo, wielkość niezmierzona! A i 
wesele twoje któż pojmie.

Jeżeli S. Pawet, zachwycon do ra ju , zawołał: »Czego okonie 
»wid2ialo, i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie wstąpiło, 
»co nagotowal Bóg tym, którzy g > miłują. «(1) O jakąż chwałę i 
wesele zgotował Bóg dla Maryi, którego miłowała więcej daleko 
nizli wszystkie serca razem. Jeżeli Psalmista jeszcze tu  na zie
mi zawołał do Boga: »Według mnóstwa boleści moich w sercu 
»mojem: twoje pociechy uweseliły duszę moją« (2) o jakież tam 
wołanie Maryi wniebowziętej, i ręką Boga w niebie uwieńczonej! 
Albowiem jeżeli boleści Maryi, byty już bez miary, tedy pocie
chy któremi ją  Bóg uweselit w niebie, niezmiernie są większe 
od boleści samych, bo jako mówi Apostoł: »Utrapienia tego 
»czasu niniejszego, niei są godne przyszłej chwały, która się 
»w nas obiawi.« (3)

Jeżeli, jako rzekł Chrystus, błogosławieni ubodzy duchem, 
błogosławieni cisi, błogosławieni którzy płaczą, błogosławieni 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosier
n i, błogosławieni czystego serca, błogosławieni pokój czyniący
i  błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedli
wości, albowiem ich jest królestwo niebieskie; (4) o! jakże 
ośmkroć błogosławiona Marya, która pierwsza i nad wszystkich, 
do tych wszystkich błogosławieństw ma największe prawo.

Radujmy się więc i weselmy, że zapłata Maryi nie tylko spra
wiedliwa, ale i »obfita jest w niebiesiech.« (5) »Sprawiedliwa, 
bo Bóg »odda każdemu według uczynków jego« (6) obli ta, prze
obfita, bo Bóg obiecał »miarę dobrą i natłoczoną, i potrzęśnioną 
»i opływającą.« (7)

(1) I, Kor. II, 9 . (2) Ps. XCIII, 19. (3) Rzym. VIII, 18.' (4) Mat. V, 3, 10.
(5) Mat. V, 12. (6) Itzym. II, 0. (7) Łuk, VI, 38,

77
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Ach Maryo! nic nam nie może dać obrazu twej wielkości, i 
chwaty, i bogactwa, i wesela, i szczęścia, chyba imie twoje, po 
imienin Jezus najpiękniejsze, najmożniejsze, najtaskawsze, naj
słodsze. Tron twój, z którego królujesz niebu i ziemi, wynie
siony nad wszystkie trony błogosławionych, nad wszystkie trony 
Duchów niebieskich, które syn twój, jako ziarnka pereł, poto
czył pod twe nogi, Matko! I nie masz nic tobie równego w nie
biosach, ani nic wyższego jedno sam Bóg, a Syn twój najmilszy,
i to właśnie pomnaża i nieskończenie rozmnaża radość twego 
matczynego serca, boś ty Matką jego.

O Matko trzykroć przedziwna! Największą chwałą po oglą
daniu Boga jest widzenie ciebie.« (1) »Tyś po Bogu największą 
chwałą i weselem naszem. (2) Tyś po Bogu największa nadzie
ja nasza. O błogosławiona! czyż dla tego żeś w takiej chwale i 
tak szczęśliwa, miałabyś zapomnieć nędzy dziatek twoich? »0  
nigdy, nigdy! tak wielkie miłosierdzie, tak wielkiej nędzy na
szej zapomnieć nie może.« (3) Wielkiem było, Maryo! twe 
miłosierdzie cierpiącej na ziemi, lecz daleko większem królu
jącej w niebie.« (4) Więc gdyś się nie wahała dać nam na zie
mi boleści twoich, czyżbyś się wahała dać nam twe radości 
w niebie? Niech cię kto chce prosi o rzeczy doczesne, bo i te 
w twem ręku, my cię tylko o wieczne, Matko! prosić będziem, o 
grzechów odpuszczenie za przyczyną twoją, o naprawę żywota,
o śmierć dobrą i o widzenie Ciebie i twojego Syna. Dziś go 
nam ubłagaj; a po tem wygnaniu racz go nam ukazać z bliska, 
od stóp twego tronu jak można najbliżej, o łaskawa! o miłosier
na! o słodka Panno Maryo! O trzykroć błogosławiona i przedzi
wna Boga—Bodzico Dziewico.

V. Módl się za nami święta Boża Bodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! której chwalebne a cudowne wnie

bowzięcie rozpamiętywamy, oto u nóg Twoich pokornie upada
jąc, Ciebie prosimy, abyś w naszem imieniu sama dzięki Bogu

(tó S. Piotr Damasceński. (2) S. Bonawentura. (3) S. P iotr Damasceński.
(4) S. Bonawentura.
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złożyła za Twoje cudowne wniebowzięcie i nad mocy i chóry 
anielskie wywyższenie. Pani i Matko nasza w niebo wzięta, 
weź do siebie serca nasze, a napełnij je miłością Boga i bliźnie
go, daj nam tak żyć na ziemi, abyśmy po ostatecznym sądzie 
także z ciałem i duszą do nieba się dostawszy, u stóp tronu Two
jego, chwałę Twojego wniebowzięcia jak dziś w czasie, tak tam 
na wieki rozpamiętywać mogli. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. na uproszenie sobie Matki Bożej Jej 
szczególnej opieki w straszną godzinę śmierci.

NA DZIEŃ XXVII.

Tudzież na święto Matki Boskiij Skaplerznij. (46 Lipca) 

Legenda z Brewiarza Rzymskiego.
Gdy świętego pięćdziesiątego dnia, Apostołowie Duchem 

świętym natchnieni, poczęli rozmaitemi językami mówić, i  za 
wezwaniem imienia Jezus liczne cuda czynić; wielu mężów (jak 
niesie podanie) wstępiyących w ślady świętych Proroków Elia
sza i Elizeusza, a kazaniem S. Jana Chrzciciela na przyjście 
Chrystusowe przygotowanych, prawdę rzeczy obejrzawszy i o 
niej się przekonawszy, wiarę Ewangelii wnet przyjęli i N. Pan
nę (której rozmów i obcowania szczęśliwie zażywać mogli) 
szczególnem uczuciem tak bardzo czcić rozpoczęli, że naj pierwsi 
na tem miejscu góry Karmelu, Igdzie niegdyś Eliasz ujrzał był 
obłok wstępujący, a znakiem N. Panny będący, tejże Przeczystej 
Dziewicy kaplicę zbudowali. Do nowej zaś kaplicy co dzień po 
wielekroć się schodząc, pobożnemi obrządkami, modlitwami i 
wychwalaniem, Błogosławioną Pannę, jako osobliwą swego za
konu opiekę czcili. I dla tego pospolicie braćmi Błogosławio
nej Maryi z góry Karmelu zwani być poczęli, a tę ich nazwę 
Papieże nie tylko potwierdzili, lecz nadto szczególnych udzieli
li odpustów tym wiernym, którzyby bądź zakonowi temu, bądź 
pojedynczym braciom jego, nazwę tę dawali. A najwspaniało- 
myślniejsza Panna, zakon ten nietylko imieniem swem i opieką 
okryła, lecz nadto i znakiem świętego Skaplerza, przez ręce 
błogosławionego Szymona Anglika przyodziała, ażeby tą niebie
ską szatą zakon ten był przyozdobiony i od napadów złego bro
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niony. Następnie, gdy niegdyś w Europie zakon ten był nie
znany, a przeto wielu o jego zniesienie Honoryuszowi III się 
uprzykrzało, najlitościwsza Panna nocą mu się objawiła i wręcz 
rozkazała, ażeby zakon ten i ludzi jego łaskawie przyjął. A za
kon ten tak przyjemny sobie N. Panna nietylko na tym świecie 
■wielu przywilejami zaszczyciła, ale i na tamtym (wszędzie bo
wiem i mocą i miłosierdziem jaknajwięcej może) synowie do 
bractwa Skaplerza świętego wpisani,którzyby niejakiego wstrzy
mywania się od mięsa, i odmawiania przepisanych modlitw 
przestrzegali, a według stanu swego cnoty czystości pilnowali, 
gdy [w ogniu czyscowym pokutują, przez nią, jak się pobożnie 
wierzy, macierzyński em wcale uczuciem cieszeni, ochładzani i 
do niebieskiej ojczyzny, jak najprędzej za je j  przyczyną prze
prowadzani bywają. Tylą więc i takiemi dobrodziejstwy zakon 
obsypany, uroczyste N. Panny wspomnienie wiecznym obrząd
kiem, ku tejże N. Panny chwale, corocznie święcić postanowił.

I .
»Rzekł Matce swojej: Niewiasto! Oto s*yn twój. Potem rzeki 

»uczniowi: Oto Matka twoja.« (1) Te słowa, któremi Chrystus na 
Krzyżu konający pożegnał swą Matkę a powitał syny: te słowa 
wszechmiłości Zbawiciela naszego tłómaczą, dla czego Bóg taką 
mocą umocnił Maryę, że pod krzyżem stała a nie skonała, i dla 
czego Chrystus Pan w niebo wstępując, z sobą do nieba nie wziął 
Matki swojej, lecz ją  zostawił na ziemi.

Chrystus przyrzekł był uczniom swoim, ze ich nie zostawi sie
rotami; dat więc im Matkę swą za Matkę, i zostawił ją  tak długo 
na ziemi,jak długo potrzeba było na utulenie ich płaczu po odej
ściu Jezusa, na upiastowanie pierwszych dziatek Kościoła Świę
tego, i na wykarmienie mlekiem macierzyńskiem samegoż Ko
ścioła, zrodzonego z męki Jezusa, w boleściach Maryi. »Zosta- 
wił, prawi pobożny a uczony Korneliusz a Lapide, zostawił Je
zus Maryę po sobie, aby Apostołom i wiernym była Matką, aby 
upadłych dźwigała, strapionych pocieszała, chwiejących się u- 
macniała, wątpiących i trwożliwych upewniała i ubezpieczała,
i wszelkim sposobem prowadziła, nauczała, krzepiła. A przeto, 

(1) Jan*XlX, 26, 27.
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aby Apostołów, którzy się przy pojmaniu Jezusa rozpierzchli, 
zebrała, aby Piotra, który zaprzawszy się Chrystusa Pana, na du
chu upadł, nadzieją przebaczenia dźwignęła; aby wszystkich 
śmiercią Chrystusową strwożonych, wzmocniła słabą wiarę 
w Zmartwychwstanie Pańskie.«

I była Marya Pocieszycielką utrapionych, sama niepocieszo
na po śmierci Jezusa.

I była Marya przewodniczka Apostołów. Przewodziła im 
w modlitwie i modlitwą swoją prędsze zesłanie Ducha Świętego 
pewnie uprosiła, a pracom ich błogosławiła sama ubłogosławio- 
na. I była Marya męztwem Męczenników, współmęczennica 
z Chrystusem. Na nią się zapatrując cieszyłi-się Męczennicy gdy 
dla Chrystusa cierpieli, łaskę męczeństwa od Maryi biorąc, jako 
rzekł Kornelijusz: »Gdy Książęta żydowscy Apostoły więzili, b i
czowali, zabijali, Marya wszystkie te prześladowania, jakoby na 
nią spadłe, czuła najboleśniej, lecz dusza jej podniosła wszystko 
zwyciężała i Apostołów słowem i przykładem zwyciężać uczyła.«

To wszystko przewidując, to wszystko zrządzając rzekł Jezus 
do Maryi wskazując na Jana: »Niewiasto.<* Oto syn twój!« A 
W tych słowach rzekł do niej: O Matko moja! bądź niewiastą 
mężną, abyś po mojem odejściu i w zastępstwie mojem, była 
Kościołowi mojemu podstawą niewzruszoną i podporą silną, 
abyś go mocą twą dźwigała, wspierała radą,ogrzewała miłością, 
modlitwą burze mu uśmierzała, a wzrost i siłę i pokój dawała 
przez wszystkie wieki, aż do końca świata: »Niewiasto! Oto syn 
twój!« Cały lud mój! Oto syn twój! Bądź uzdrowieniem cho
rych, ucieczką grzesznych, pocieszycielką utrapionych, wspo
możeniem wiernych; bądź wszystkim i we wszystkiem Matką! 
»Oto syn twój!«

A co rzekł Jezus to się w onej chwili stało: bo co Bóg mówi, 
to mówiąc sprawuje. O Maryo! tyś Matka nasza, my dzieci 
twoje!

BB.
Jeszcze za życia Marya świeciła jak słońce między dziatwą 

swoją, wszystkich oświecając, ogrzewając, wzmacniając i uwe- 
selając. Wszyscy się też do niej garnęli, by się jej widokiem



nacieszyć, słowem nakarmić, i ożywić dachem. U nóg Maryi 
wszyscy czuli się braćmi a synmi Bożemy. Któż pojmie to bło
gie szczęście widzenia Maryi, słyszenia Maryi, obcowania z Ma- 
ryą; to szczęście którego tak pragniem, którego sama nadzieja, 
przeczuciem będąc, serce odmładza, duszę uwesela? O Maryo! 
Maryo! tęskno nam za tobą!

S. Dyonizy Areopagita, który po swem nawróceuiu przez 
Pawła w Atenach, poszedł był do Jeruzalem oglądać Maryę, 
■spojrzawszy na tę Matkę Bożą, jej powagą i wdziękiem zachwy
cony, zawołał: »Gdyby mnie wiara nie uczyła inaczej, myślał
bym, że Marya Bogiem.« Takim blaskiem chwaty mitość Boża
i łaska Boża odziały Maryą.

O jakże ztusznie do ciebie Maryo! wota S. Bernard: »Odzia- 
łaś słońce, słońce cię odziało.« Ach! i nas to słońce odziać 
bardzo pragnie! »Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa* (1) 
woła Apostoł. Ale któż nas oblecze w tę »zbroję światłości?« (2) 
Nikt inny, tylko ty, Maryo! boć do Matki należy oblekać swe 
dziatki, a zbroi tej zwycięzkiej bardzo nam potrzeba,bo bój nie
ustanny.

O Maryo! bardzo nam potrzeba promiennych szat twoich, od 
których blasku mieszkańcy ciemności wnet pierzchną. Odziej 
nas stońcem, któremeś odziana!

Wysłuchała Marya tej modlitwy naszej: oblekła nas niewi- 
domem oku ludzkiemu słońcem, słońcem łaski Bożej, a na znak 
widomy, daje nam znak z nieba, Skaplerz święty, to znamię 
wybranych jej dzieci. Kto znamię to z uczuciem syno- 
wskiem przyjmie i zachowa, Marya będzie mu Matką w życiu i 
przy śmierci; będzie mu ochłodą w cierpieniach, mocą w prze
ciwnościach, światłem w ciemnościach, pomocą w drodze ży
wota, zwycięztwem zawsze, a przy śmierci wieńcem.

O Matko nasza! »Któż po Jezusie, synu twoim, taką pieczą 
ród ludzki otacza, jak ty, Maryo!« (3) Strzeżesz wierne, aby się 
nie zachwiali; strzeżesz grzeszniki, aby się nawracali; strzeżesz 
święte, aby się coraz więcej uświęcali; strzeżesz wszystkie, aby 
nie zginęli tobie. A cudownym znakiem Skaplerza świętego na

(1) Rzym. XIU, 14. (2) Rzym. XIII, 12. (3) S. Herman.
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duszy naszej kładziesz pieczęć twoję,aby szatan imietwe ujrzawszy 
uciekał przed niem, jako złodziej przed słońcem.

I l ł .
Przez całe życie nasze szatan czycha na dusze nasze: »Jako 

»lew ryczący krąży szukając kogoby pożarł.« (1) Ale przy 
śmierci naszej chytrość i wściekłość jego wzmaga się okrutnie. 
»Biada ziemi i morzu, iż zstąpił diabeł do was, mając wielki 
gniew, wiedząc iż mały czas ma« (2) czas konania tylko, bo kto 
zwycięży w śmierci, zwycięży na wieki. Dla tego w godzinę 
śmierci szatan otacza nas wojskiem swojem, jako mówi Izaiasz: 
,,I napełnią się domy ich smokami.« (3) I całe piekło w on 
czas straszliwie miota się na nas: »Piekło ze spodu ruszyło się 
»na spotkanie przyjścia twego» (4) i wałczyć będzie nas pokusa
mi większemi jak były za żywota twego, i staną się te pokusy 
jako olbrzymy: »Wzbudziłoć olbrzymy.« (5)

Na taką walkę, na tćn bój stanowczy, Marya, Matka nasza,, 
uzbraja nas, dając Skaplerz święty, z jej świętem imieniem, od 
którego, według słów S. Bonawentury, »czarty tak znikają jak 
wosk od ognia.« O duszo moja! imieniem Maryi naznaczona* 
nie bój się umierać, Ło jako rzekł S. Wincenty Ferreriusz: »N. 
Panna dusze konających przyjmuje.« »A nie tylko je przyjmu
je, nie tylko je wspiera, lecz nadto sama przeciw nim wybiega,* 
rzekł S. Hieronim. O duszo moja! ze skaplerzem na piersiach,, 
a z Maryą w sercu, nie lękaj się śmierci! Oto do ciebie, jak 
niegdyś do Adolfa, zda się, że mówi Marya: »Dla czegóż do 
mnie należąc boisz się umierać?« I jak do S. Jana Bożego, 
z wielką trwogą umierającego, tak i do ciebie gdy zechcesz przy 
konaniu powie. »Ja w godzinę śmierci nie opuszczam wier
nych sług moich.«

Ach! Maryo, wiem, że nie opuszczasz wiernych sług twoich, 
ale ze mną, sługą niewiernym co będzie? O Maryo! spraw to 
naprzód, abym ci był wiernym; weź to serce moje, i nie odda
waj mi go, choćbym się go napierał, choćbym je wydzierał to
bie. Wejdź w to serce moje i nie wychodź z niego, choćbym 
cię wypędzał, aby kiedykolwiek śmierć przyjdzie, a z nią piekło 

(1) I, P iotr, V, 8. (2) Obja. XII, 12. (3) Iza. XIII, 21. (4) Iza. XIV, 9 -
(5) Iz. XIV, 9 .
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cale, ujrzawszy cię w mem sercu, pickto pierzchnęło, a śmierć 
mi się stała słodką, jak  imie twoje i twojego syna. »Dla czci 
imienia twego, przy wyjściu duszy mojej z tego świata, zabiegnij 

jej, i przyjmij ją  Pani! Pociesz ją  świętą twarzą twoją, bądź jej 
drogą i bramą niebieską. Uproś jej światłość wiekuistą i po
kój na wieki!« (1)

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa,.
Boże! który nas, pod skrzydła obrony świętej Matki Syna 

Twego zgromadzonych, do zapłaty niebieskiego powołania za
palasz, oczyść miłościwie serca nasze, a wiej w nie obfitą łaskę 
wytrwania w służbie Twojej i Najświętszej Panny Matki i Syna 
Twego, aby za obroną Jej i ratunkiem, cośmy z daru Twego po
stanowili, wypełnić mogli i nasze przedsięwzięcia do skutku 
przywiódłszy, nagrodę, którąś trwającym w Tobie obiecał, otrzy
mali. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą 
j z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d.

NA DZIEŃ XXYIII.
Tudzież na Święto Matki Boskiej lloiftńcowe].

(Wpierwszą Niedzielę Października).
Legenda z Brewiarza Rzymskiego.

Gdy Albingensów herezya, po krainie Tolozanów bezbożnie 
srożyła się i codzień głębiej zapuszczała korzenie, S. Dominik* 
który świeżo był zakon Kaznodziejski założył, całą siłę do jej 
zwojowania wytężył. I aby tego dzieła tem skuteczniej dokonał, 

gorącą modlitwą błagał wsp omożenia u  N. Panny, której go
dność błędami temi bezwstydnie znieważano, a której dano jest 
wszystkie herezye po całym zwyciężać świecie. A gdy N. Panna 
(jak to pamięci przekazanem zostało), pobudziła go do tego, a- 
by ludom 7 ^cał Różaniec, jako broń szczególną przeciwko wy
stępkom błędom; z dziwną gorącością serca i z dziwnie szczę-

1) S. Bonawentura,
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śKwym skutkiem, -włożonego na się obowiązku dokonał. Ró
żaniec zaś jest to pewny porządek modlitw, składający się z pię
tnastu dziesiątków Pozdrowienia Anielskiego, poprzedzielanych 
modlitwą Pańską; a na każdy z tych dziesiątków jednę z piętna
stu tajemnic pobożnem rozmyślaniem rozpamiętywamy. Od 
tego więc czasu nabożny ten modlenia się sposób, przez S. Do
minika cudownie głoszonym i rozszerzanym być począł, a oj
cowie święci,Papieże, Apostolskiemi listami wielekroć poświad
czyli, iż S. Dominik był założycielem i sprawcą Nabożeństwa 
tego. Owóż z tego tak zbawiennego ustanowienia, spłynęły na 
rzeczpospolitą Chrześciąńską nieprzeliczone owoce, pomiędzy 
które słusznie się liczy zwycięztwo nad przemożnym Tureckim 
tyranem, przy wyspach Greckiego morza, przez Papieża Piusa 
V i zagrzanych przezeń Chrześciańskich wodzów odniesione. 
Albowiem gdy zwycięztwo to tego dnia otrzymanem zostało, 
którego bractwa Różańca świętego zwykłe nabożeństwo po ca
łym świecie odprawowały, i postanowione modlitwy według 
zwyczaju odmawiały, nie bez przyczyny tym się modlitwom 
przypisuje. Co także Grzegorz XIII poświadczył; a chcąc, aby 
za tak osobliwe dobrodziejstwo, po wszystkiej ziemi wieczne 
dzięki N. Pannie.Rożańcowej składano, nakazał, aby wpierwseą 
Niedzielę Października, po wszystkich Kościołach, ołtarz Ró
żańca świętego mających, nabożeństwo to, osobnym uroczystym 
obrządkiem, na wieki święcone było. Inni zaś Papieże, odma
wiającym Różaniec i tegoż Różańca bractwom, niezliczone nie
mal nadali odpusty. Naostatek zaś Klemens XI zważając, że 
również wielkie zwycięztwo, nad ogromnem mnóstwem Turków 
przez Karola VI, obranego Cesarzem Rzymskim, w Królestwie 
Węgierskiem 1716 roku odniesione, w tenże sam dzień przy
padło, którego święto Matki Boskiej śnieżnej obchodzono,
W tćjże prawie chwili, w której Rractwo Różańca świętego, pu
blicznie i uroczyście z mnóstwem ludu, a z wielką pobożnością, 
gorące do Boga o zwycięztwo nad Turkami modły zanosiło, i b 
potężną pomocBogaRodzicy—Dziewicy, ku wspomożeniu chrze- 
ścian pokornie wołało, słusznie mniemał, że to zwycięztwo, nie 
mniej jak uwolnienie wkrótce potem wyspy Korcyrskiej od o- 
blężenia Turków, tejże Błogosławionej Dziewicy przyczynie,

78



612

pobożnie przypisać należało. Przetoż, aby i tego, tak znakomi
tego dobrodziejstwa, wiecznie trwaty: pamięć i dziękowanie, 
święto Różańca świętpgo w tymże dniu, i tymże obrządkiem na 
cały Kościół rozszerzył. A to wszystko Renedykt XIII w Bre
wiarzu Rzymskim umieścić rozkazał. Czcijmyż przeto nieu
stannie Boga Rodzicę tą czcią tak wielce jej m iłą, aby, która 
tylekroć modłami Różańca świętego ubłagana, wiernym Chry
stusowym ziemskich nieprzjaciół pokonać i zgładzić dawała, 
również nas zwycięzcami nad piekielnym nieprzyjacielem u- 
czyniła.

I .
»Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą, i mię- 

»dzy nasieniem twem,a nasieniem jej; ona zetrze głowę twoją, a 
»ty czychać będziesz na piętę je j.« (1) Ta pierwsza przepowie
dnia, przez którą Bóg miłosierny, gromiąc szatana, pocieszył 
pierwszych rodziców naszych, w tej właśnie chwili gdy ich za 
grzech karał, spełniła się przez Maryę i przez Maryę spełniać 
się będzie aż do skończenia wieków. Nasieniem Maryi istótnem 
jest Chrystus; nasieniem jej przybranem lecz nie mniej r/.eczy- 
wistem, są wierni Chrystusowi. Marya bowiem jest Matką 
Chrystusową i Matką wiernych w Chrystusie; Marya jest Matką 
Chrystusową przez krew i ciało, które wziął w jej tonie, Marya 
jest Matką naszą przez łaskę Bożą, którą nam zjednała.

Nieprzyjaźń wieczną położył Bóg między Maryą bez grzechu 
poczętą, a szatanem, ojcem i początkiem grzechu,—i między 
nasieniem Maryi, którem jest Chrystus i wierne dzieci Maryi, a 
nasieniem szatana, to jest wszelkim grzechem. A naprzód mię
dzy nasieniem Maryi, którem jest Chrystus, zwycięzca grzechu, 
ten »Baranek Boży, który gładzi grzechy świata,« (2) a nasie
niem szatana, to jest wszelkim grzechem świata. »Ona zetrze 
głowę twoją, a ty czychać będziesz na piętę je j.« Marya starła 
głowę szatana, ofiarując syna swego na śmierć krzyżową dla 
zbawienia świata. Marya starła głowę szatana piętą swoją, gdy 
pod krzyżem stała. Marya starta głowę szatana piętą swoją, 
w tem szczególniej znaczeniu, że Chrystus, jak mówi S. Leon: 

(1) (Jen. III, 15. (2) Jan 1 ,29.
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»onarowaniem ciała swojego na mękę, wszystką moc szatańską 
»złamał,« A że ciało Chrystusowe przy Bóstwie jego, będąc 
rzeczą najniższą, jest niejako piętą; a jez drugiej strony ciało 
Chrystusowe jest ciałem Maryi, bo z Maryi i z samej tylko Ma
ryi wziętem; przeto i w onem duchownem znaczeniu, Marya 
starła głowę szatana piętą swoją, na którą szatan bezustannie 
czychał, na którą się tak wściekle miotał; a gdy rozumiał, że już 
ją  na krzyżu rozdarł, wtedy właśnie ta błogosławiona pięta, 
starła głowę jego—przez Maryę starta. »Ona zetrze głowę 
tw oją.«

I myśmy także nasieniem Ma ryi, i pomiędzy nami, a nasie
niem szatańskiem, to jest wszelkim grzechem, wieczną nieprzy- 
jaźń Bóg miłosierny położyć raczył, i na nas czycha szatan, i jak 
może tak się na nas miota, aby nas zgubił. Lecz głowa jego 
już starta, tylko paszcza rozdziawiona, a w tej paszczy żądło ja 
dowite razi i zabija, ale tych tylko, co się dobrowolnie do tej 
paszczy zbliżą, bo jak  mówi Ś. Bernard. »Szatan jak pies na 
uwięzi, szczekać może,ukąsić nie może« chyba tych tylko,co mu 
się sami nawiną. Dzięki Jezusowi i dzięki Maryi, nie może 
więc szatan zgubić nas inaczej, jak przez własne przeniewier- 
stwo nasze, to jest gdy nas namówi, byśmy się Jezusowi i Maryi 
przeniewierzyli, byśmy wpuszczając grzech do serca, przestali 
być nasieniem Maryi, a zaczęli być nasieniem szatana, walczą- 
cem wiecznie z nasieniem Maryi.

Z takich tylko przeniewierców i zbiegów, złożone tu na zie
mi szatańskie wojsko, walczące tak zajadle z wojskiem Chrystu- 
sowem, złożonem z wiernych dzieci Maryi. Ze strony szatana, 
pycha, nieposłuszeństwo, niewiara, bezwstyd, wszelka zła nau
ka, złość wszelka i wszelkie zgorszenie, pod różnym kształtem i 
barwą, a wszystkie na szatańskim żołdzie i na szatańskim obro
ku. Ze strony dzieci Maryi, pokora, posłuszeństwo, cierpli
wość, wiara, nadzieja, miłość, czystość i sama Marya! Więc 
z naszej strony zwycięztwo nieomylne, ciągłe, zupełne, przeciw 
wszelkim pokusom, postrachom, złudzeniom i złościom, zwy
cięztwo nad szatanem, zwycięztwo w Chrystusie, ale przez Ma
ryę: »Ona zetrze głowę tw oją!«
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I I .

»Odtąd jak Błogosławiona Panna na Królestwo niebieskie 
jest wyniesiona, moc szatanów znikczemniała i rozproszona 
jest.« Te słowa Ś. Bernardyna Seneńskiego sprawdzają się’ co 
dzień. Ktoż bowiem nie zwyciężył szatana gdy Maryę wezwał? 
Ale Marya nie poprzestając na zwyczajnej pomocy, daje nam 
jeszcze pomoc nadzwyczajną, od czasu do czasu śląc nam z nie
ba posiłki najdzielniejsze, jakoby hufy Aniołów. Ta jej opieka 
W tem się szczególniej okazuje, ze w Różańcu świętym podała 
nam z nieba jakoby łańcuch na związanie piekła, aby przeciw 
nam ruszyć się nie mogło, łańcuch z piętnastu ogniw złotych, 
z piętnastu tajemnic miłości, niosących nam zwycięztwo Jezusa 
i  Maryi, zwycięztwo nasze, bo zwycięztwo dla nasi Tajemnice 
te święte są, jakoby wojsko uszykowane porządnie z piętnastu 
hufców Anielskich, a na ich czele Jezus i Marya!

Nie masz zwycięztwa, któregobyśmy przez Różaniec święty 
otrzymać nie mogli: bo zważmy czem jest Różaniec? Różaniec 

j  est zbiorem wszystkich tajemnic zwycięztwa nad piekłem, jest 
znakiem zwycięztwa, jest zwycięztwem samem. W pierwszych 
pięciu tajemnicach, Zwiastowania, Nawiedzenia, Narodzenia, 
Ofiarowania i Znalezienia Chrystusa Pana, które są radosne, 
gotuje się walka w radości wielkiej, z otuchą pewnego zwycięz
twa. W  drugich pięciu tajemnicach, Modlitwy w Ogrójcu, 
Biczowania, Cierniem ukoronowania, Niesienia krzyża i Ukrzy
żowania, które są bolesne, toczy się bój krwawy, najkrwawszy, 
a w nim zwycięztwo zupełne, najzupełniejsze. W trzecich pię
ciu tajemnicach, Zmartwychwstania, Wniebowstąpieniu, Zesła
nia Ducha świętógo, Wniebowzięcia,ri Ukoronowania N. Pan
ny, które są chwalebne, mamy owoc zwycięztwa, tryumf i zdo- 
hyeze wieczne.

W tych wszystkich tajemnicach, między Jezusem i Maryą, 
faka spółka, takie połączenie, że tych dwóch imion żadną mia
rą  rozłączyć nie można. Na imie Jezus! echo serc naszych od
powie: Marya! Na imie Marya! echo duszy naszej odpowiada: 
Jezus!

W onych piętnastu dziesiątkach, a w onych hufcach z nieba,
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Jezus i Marya, Marya i Jezus, są tą potęgą podbijającą, tą mocą 
niezłomną, tym wodzem zwycięzkim, przed którym wszelkie ko
lano klęka, wszelka moc się kruszy.

Taką to zbroją i bronią jest Różaniec święty, takich w nim 
wodzów mamy, takie wojsko dzielne! Lecz do zwycięztwa na 
korzyść twej duszy, temu wojsku, tym wodzom, potrzeba konie
cznie jeszcze jednego żołnierza: tym żołnierzem ty jestes. Przejdź 
na stronę Jezusa i Maryi: a twoja wygrana!

III.
»Zważcie, woła S. Bernard, zważcie jaką pobożnością i mi

łością Bóg chce abyśmy czcili Maryę, kiedy w niej złożył peł
ność wszelkiego dobra, iżbyśmy wiedzieli, że wszelka nadzieja, 
łaska i zbawienie, przez nią na nas obficie spływa.# — »Marya, 
mówi Błogosławiony Raymund, modlitwy sług swoich zanosi 
przed Majestat Boży; albowiem ona jest orędowniczką naszą u 
Syna, jako Syn u Ojca, owszem u  Ojca i u Syna (a my dodamy 
i u Ducha świętego) sprawia”się za nas w potrzebach naszych.«

Marya, jak ją  S. Wawrzyniec Justynianin nazywa: »Ta naj
prawdziwsza pośredniczka i Boga i ludzi,« w Różańcu świętym 
spuszcza nam niejako drabinę do nieba, i Różańcem świętym 
wiąże nas niejako z Bogiem, a wiąże ha wieki, tak iż Błogosła
wiony Alan nie waha się twierdzić: »Ze kto ma nabożeństwo 
do Różańca świętego, ma wielki znak wybrania do wiecznej 
chwały.« »Szukajmyż więc tej łaski, a przez Maryę szukajmy, 
ona niezawodnie znajdzie. Taka bowiem jest wola Boga, który 
chce, abyśmy wrszystko przez Maryę mieli.«

Szukajmyż wszystkiego przez Maryę, która nas tak pilnie 
szuka, przysyłając po nas ten Różaniec święty, tych posłów pię
tnastu z wojskiem modlitw świętych, aby nas wziąść w niewolę 
miłości.

O! Maryo! oto się oddaję tobie, twym więźniem być pragnę, 
bo tylko w więzieniu twojej miłości jest prawdziwa wolność.
O Matko ukochana! zwiąż mnie łańcuchem tej miłości twojej, i 
przykuj me serce do serca twego, gorejącego zwycięzkim ogniem 
niezwyciężonej miłości. Wiem żem nie wart tćj łaski, a jednak 
się jej spodziewam, bo »iżali może zapomnieć niewiasta niemo
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wlęcia swego?« (1 )Więc oMaryo! chociem cię odbiegał,chociem nie 
wart zwać'się synem twoim, tyś wszakże Matką moją! Bądźże mi 
Matką w życiu i przy śmierci! a wtedy nie zlęknę się ni śmierci, 
ni sądu, bo jak mówi Richardus: »Któż mnie będzie śmiał 
skarżyć, kiedy Cię ujrzy w obronie mojej?«

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo przenajświętsza! Matko Boga naszego i Królowa nieba 

i Pani świata, która mieszkając w ubogiej stajence, Jezusa Chry
stusa, Pana naszego, narodziłaś w ubóstwie, i na rękach Twoich 
piastowałaś w ubóstwie, i przez cale Jego życie i po Jego powro
cie do nieba ubogą byłaś, a która ubóstwo Twoje kochając i chęt
nie znosząc, milszaś była Bogu od najbogatszych i wiele moż
nych; serca nasze przepełnione żądzą bogactw, napełniając za
miłowaniem ubóstwa, zamień w ubogą stajenkę, aby się w nich 
narodził Syn Twój, Król królów i Pan wiecznej chwały, a który 
tu  na ziemi w ubóstwie i niedostatku żył i w ubóstwie życie do
konał. Matko Boga naszego! Matko nas wszystkich, a szczegól
na Matko ubogich, uczyń nas ubogimi duchem na ziemi, abyśmy 
w niebie Twoich bogactw uczestnikami się stali. Amen.

Zdrowaś Marya i i .  A. prosząc Matki Boiij, aby nam dala po
kochać ubóstwo.

NA DZIEŃ XXIX.
Tudzież na Święto Matki Boskiij Okupu. Września).

Legenda z Brewiarza Bzymskiego.
Czasu,którego większa i szczęśliwsza część Hiszpanii pod sro- 

giem Saracenów jarzmem jęczała, a niezliczona liczba wiernych, 
z Dajwiększem niebezpieczeństwem odstąpienia wiary Chrześci
jańskiej i utracenia wiecznego, zbawienia, w okrutnej niewoli 
nieszczęsnie trzymaną była,Błogosławiona niebios Królowa tylu 
i tak ciężkim zabiegając nieszczęściom, wielkie swe miłosierdzie 
w ich okupieniu okazała. Albowiem S. Piotrowi Nolasko, po- 

(1) Iza. XLIX, 15.
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bożnością i dostatkiem słynnemu, który świętym oddając się 
rozpamiętywaniom, nieustannie nad tem rozmyślał, jakimby 
sposobem tylu uciskom Chrześcijan, pod niewolą Maurów zo
stających, zaradził; samaż N. Panna z pogodną twarzą ukazaw
szy się: wielceby miłą sobie i jednorodzonemu Synowi swemu 
rzeczą być rzekła: jeśliby na cześć jej utworzon był zakon, któ- 
regoby staraniem było wyzwalać więźniów z pod Saracenów 
przemocy. Tem niebieskiem widzeniem uweselony mąż Boży, 
dziwna jak żywym ogniem miłości gorzeć począł, to jedno 
w swem sercu nosząc, ażeby on sam i ustanowić się mający za
kon, pilnie spełniał tę wielką miłość, dla którejby każdy duszę 
swą kładł za przyjacioły i za bliźnie swoje. Tejże nocy N. Pan
na ukazała się także i błogosławionemu Bajmundowi z Penna- 
fort, i Jakóbowi Królowi Arragońskiemu, toż samo o ustanowić 
się mających zakonnikach znać dając i nakłaniając, aby do wy
konania tak wielkiego dzieła pomogli. Piotr zaś wnet do stóp 
Rajmunda, który był jego spowiednikiem, przybiegając, a rzecz 
całą jemu odkrywszy, dowiedział się, że i on z nieba o niej na
uczonym został, i jego kierunkowi najpokorniej się podał. 
W  tem przybywający Król Jakób, postanowił wykonać to obja
wienie, które i sam także od N. Panny otrzymał. Przetoż 
wspólnie się naradziwszy, zgodnym umysłem na cześć Błogosła
wionej Boga Bodzicy Dziewicy rozpoczęli zakładać zakon, pod 
wezwaniem świętej Maryi okupującej wyzwolenie więźniów. 
I  tenże Król Jakób 10 Sierpnia 1218 roku postanowił przywieść 
do skutku założenie zakonu, już przed tem przez tychże świę
tych mężów zamierzonego, a którego członkowie do zostawa
nia wzakładzie pod mocą pogan,gdyby tegodowyzwalaniaChrze- 
ścian było potrzeba, czwartym ślubem zobowiązywać się mieli. 
Dał Król tym zakonnikom herb swój do noszenia na piersiach, 
i potwierdzenie tego,tak miłością ku bliźnich celującego zakonu, 
u  Grzegorza IX otrzymał. A Bóg przez Boga Bodzicę Dziewi
cę zakonowi temu wprost dał, iż prędzej, a szczęśliwiej po ca
łym rozszer#} ł  się świecie i zakwitnął wmężów świętych,miłością 
i pobożnością znakomitych, którzy jałmużny u  wiernych Chry
stusowych uzbierane, na okup bliźnich nieśli, i sami się też nie
kiedy na ich okup oddawali. Iżby zas' należne za takie dobro -
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dziejstwo i zakon taki, Bogu i Boga Bodzicy Dziewicy oddawano 
dzięki. Stolica Apostolska to szczególne święto obchodzić i mo 
dłyjem u właściwe odmawiać dozwoliła, a oraz innemi, prawie 
niezliczonemi przywilejami zakon ten nadała.

I .
•Wiem, o Pani! żeś najmiłościwsza, i że nas kochasz miło

ścią niezwyciężoną!« woła S. Piotr Damianus. A któżby z nas 
nie wiedział, że po Bogu, Marya jest najmiłościwsza, że miło
sierdzie jej ku nam jest niezwyciężone? Nie zwycięży go piekło: 
bo owszem to miłosierdzie zwyciężyło piekto. Nie zwyciężą go 
wszystkie nędze nasze, bo miłość Maryi to matczyna miłość; im 
nędzniejsze dziecię, tem ta miłość czulsza itroskliwsza. Niezwy- 
ciężą go ludzkie i szatańskie złości przeciw nam spiknione, bo 
w miarę potrzeb naszych, owszem przeobficie, a w miarę niebez
pieczeństw, owszem i nad ich miarę, opieka Maryi czuwa nad 
nami, wspiera nas i osłania, wyzwala i dźwiga. Któż nie doznał 
takiego miłosierdzia Maryi, Matki Miłosierdzia? Chyba ten ty l
ko, co jej imienia nigdy w życiu nie wymówił, nie wezwał; chy
ba ten tylko czyje serce ani jednem uderzeniem nieodpowiedzia- 
ło  jeszcze sercu Maryi, bijącemu ciągłą a gorącą ku nam miło
ścią, miłością uprzedzającą nas i ścigającą jak łaska Boża, miło
ścią niezwyciężoną.

Jeżeli Marya miłością swą ściga tych nawet, co jej nie kocha
ją , o jakąż miłością ogarnia tych, co ją  miłują, te dziateczki 
swoje, co nigdy tej matki swojej nie smucą, c o  ją  uweselają wza
jem ną miłością, co w zgodzie świętej u  nóg jej igrają,co ze złych 
dziatek za jej przyczyną dobremi się stały. Marya! która nas ści
ga miłością swoją, miłością naszą nigdy się wyścignąć nie da, 
więcej zawsze kochając, niżli jest kochaną. S. Ignacy Męczen
nik, zachwycony miłością Maryi, zawołał: »Ach! zawsze, za
wsze Marya, tych co ją  kochają,kocha więcejU

O Maryo! my cię kochając, kochamy jak dziatki; ty nas ko
chasz więcej, bo sercem Matki nas kochasz. Więc nigdy cię ani 
zwyciężem, ani dościgniem w miłości twojej. Niechże przynaj- 
m niej tyle cię kochamy, ile taką Matkę kochać powinniśmy.

Ś. Stanisław Kostka, zapytany ile Maryę kocha, westchnął,
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zapłakał i zawołał: »Wszak to Matka moja!« O gdyby kto zapy
tał Maryą ile nas kocha, a zapytał szczerze, usłyszałby wswem 
sercu tę tkliwą odpowiedź: »Wszak wy dzieci moje!«

O! czemuż się- więc nie garniem do tej Matki naszej?!

II.
Pomiędzy niezliczonemi pomnikami macierzyńskiej ku nam 

miłości, Matki naszej, Maryi, jest i to jej święto, które Kościot 
Boży obchodzi pod wezwaniem Matki Boskiej okupu. A jeżeli 
Marya tak cudownie obmyśliła okupowanie i wyzwolenie wier
nych z mocy niewiernych, jakiegoż cudu miłosierdzia nie ma 
się od niej spodziewać ten, który przez, grzech więźniem szatana 
będąc, zawoła: »Maryo! Matko moja! ratuj! Wyrwij mnie- 
z paszczęki lwa piekielnego, który ma już rozszarpać i porwać 
twe dziecię.«

Marya, podług wyrażenia S. Bernardyna dc Buste, »więcćj 
nam chce dobrego uczynić, więcej łaski zjednać i nadać, niźli 
my zapragnąć możem. Marya bowiem: »wybrana jak słońce.«(1) 
i dla tego, jak mówi S. Bonawentura. »Nie masz ktoby się mógł 
zasłonić przed światłem i przed ciepłem je j.« A jako słońce wszy
stkim przyświeca i ogrzewa wszystkich, tak i Marya, mówi S. 
Bernard, »stała się wszystkiem dla wszystkich, wszystkim otwie
ra łono miłosierdzia, aby z pełności jej wszyscy czerpać mogli: 
więzień okupienie, chory uzdrowienie, smutny^ pocieszenie, 
grzesznik przebaczenie«—»a Bóg chwalę!« dodaje S. Alfons Li- 
guory.

A jako Chrystus jest »Pan wszystkich, bogaty na wszystkich, 
»którzy go wzywając (2) tak i Marya wszystkie skarby Syna swe
go wswem ręku trzymając, jest bogatą na wszystkich, którzy się 
do niej szczerze uciekają. Kto zna serce Matki, wie jak Marya 
pragnie serdecznie byśmy siędo niej garnęli, byśmy z Łych skar
bów Chrystusowych, w jej ręku będących, najobficiej brali. O! 
jakże nas wzywa, jakże przynęca, o jakże się doprasza, abyśmy 
ją  prosili! Otacza nas opieką swoją, nawet nieproszących, aby- 
śmy jej przynajmniej dziękowali, a dziękując prosili. Cuda nam

(1) Pieśni VI, 9. (2) Rzym. X. 12.
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swoje przed oczy stawi, promieńmy łask Bożych otacza do koła, 
byśmy przecież przejrzeli, a ujrzeli, że ta Matka nasza, najczul
sza, najśliczniejsza, otwiera nam tono mitosierdzia swego, w któ
rem nas czeka miłosierdzie Bo'że, Ręce swe ku nam wyciąga, 
największego grzesznika wyzwolić, dźwignąć, i objąć gotowe, 
byle zawołał z głębi serca: Maryo! Matko moja! ratuj!— I oznaj
mia się nam tysiącami cudów, i zaleca się nam  tysiącami task i 
budzi nas ku sobie tysiącami macierzyńskich westchnień, od któ
rych mimowolnie wzdycha serce nasze, czasem nie wiedząc dla 
czego! Ach! tem westchnieniem nieznajomem, to westchnienie 
Maryi, Matki naszej, która w nas jęczy, jęczeniem niewymow- 
nem, żebrząc miłości naszej, i budzi nas śpiących na pustyni te
go świata, a otoczonych zewsząd zdradliwym i zjadliwrym nie
przyjacielem, i tem westchnieniem btogiem, a mitosnem, przy
pomina się nam Marya i wola: »Ja miastem ucieczki tym,którzy 
się do mnie szczerze uciekają. Przystąpcie, i dary łask wszyst
kich z ręku moich najobficiej bierzcie!« (1)

Taką dobrocią, a troskliwością Maryi zachwycony S. Bona
wentura, woła do niej: »0 Pani moja! grzeszą przeciw tobie nie 
tylko ci, co cię znieważają, ale i ci nawet, którzy cię nie wzywa
ją, którzy się do ciebie nie garną.«

Ach! Maryo! brońże nas od tego grzechu, a przez to samo od 
wszystkich obronisz, bo jako rzekt wierny twój i pobożny stuga: 

Nie zgrzeszy nigdy, kto skoro kuszony,
Maryi Matki wezwie wnet obrony. (*)

2 1 1 .

^Uciekanie się do Maryi, nie jest zwątpieniem o mitosierdziu 
Jiożem, lecz stusznem uczuciem i obawą niegodności własnej, 
mówi S. Anzelm, »Przystąpmy tedy, jako nas wzywa Apostoł, 
«przystąpmy tedy z ufnością do stolicy łaski: abyśmy otrzymali 
»milosierdzie i laskę naleźli ku pogodnemu ratunku. « (2)

(1) S. Jan Damasceński. (2) Do Żyd. IV,16.

(*) Te wiersze wypisane są przy ołtarzu: N. Panny w jednej z kaplic 
przydrożnych pod Rzymem. Oby byty wyryte w sercach wszystkich, by wszy* 
ytkie stały sią Ołtarzem Serca Maiki Boskiej.
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Przystąpmy do Maryi, my szczególniej więzami grzechu zwią
zani, którzyśmy wielekroć taską Chrystusową i miłością jego 
wzgardzili; którzy czujem to dobrze żeśmy wysłuchania niego
dni, którzyśmy obraz Chrystusowy na duszach naszych wszelką 
złością i nieczystością zatarli i splugawili, którzy się ?a godnych 
odrzucenia, a może i za odrzuconych czujem; którzy bacząc na 
ohydę niewdzięczności naszej wTzględem dobrego Pasterza, co się 
nie wahał za nas owieczki swoje duszę swą położyć, rospacza- 
my już o miłosierdziu Bożem, i jestesmy już jakoby pewni potę; 
pienia naszego, bo widzim jakoby naocznie, żeśmy drzwi miło
sierdzia Pańskiego sami zatrzasnęli, i powtarzaną złością naszą 
zatarasowali, i mnóstwem grzechów naszych, jakoby gwoździami 
nakułi. Nie rozpaczajmy wszakże, bo Maryę mamy i do Maryi ze 
S. Janem Damasceńskim wołajmy: »Otwórz nam podwoje miło
sierdzia Pańskiego, błogosławiona Boga-Bodzico Dziewico! tyś 
bowiem rodu ludzkiego zbawienie!«— I za S. Ambrożym powta
rzajmy: »Maryo! otwórz nam niebo, boś ty kluczem nieba!«

S. Anzelm naucza: »Żc prędszem jest niekiedy zbawienie na
sze na wezwanie Imienia Maryi, aniżeli nawet na wezwanie I- 
mienia Jezus, bo do Jezusa, jako do Sędziego, należy także ka
ranie, a do Maryi, jako Obronicielki naszej, tylko zmiłowanie.®
•—»0 Szczęsna Maryo! woła S. Bernard, tyś Matką winowajcy, 
tyś Matką Sędziego; żeś Matką obudwóch, niezgody nie zniesiesz 
między synami twemi,«—t »0 Maryo! woła S. Bonawentura, ty 
grzesznika całemu światu obrzydłego obejmujesz w objęcia ma
cierzyńskiej miłości i do łona tulisz, i nie opuścisz dopóki wino
wajcę, przestępcę, zbrodniarza, nie pogodzisz z Sędzią.«

A ja zawołam: 0  Maryo! Ucieczko grzesznych! która nikogo 
nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, mnie syna marnotrawnego, 
grzesznika najpodlejszego, pogodż z Synem twoim, Bogiem, aby 
ten Sędzia mój, był mi znowu Ojcem, a w dzień Sądu, Zbawcą!..

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

' Modlitwa.

Maryo przenajświętsza! która z przeczystem ciałem Twojem 
i z najczystszą duszą Twoją do nieba wzięta zostałaś, a  w uśpię-



nin Twojem od 'wszelkich cierpień i trwogi konania wolną byłaś, 
w godzinę śmierci naszej zmiłuj się nad nami, według najwięk
szej litości Twojej, oddal wtenczas, o Pani nasza, oddal od nas 
wszelką rospaczliwą trwogę i pokusy piekielne, a obudź w ser
cach naszych,w chwili konania,wiarę, miłość, nadziejęi żal szcze
ry za grzechy nasze. Święta Maryo,Matko Boża, módl się za na
mi grzesznemi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. na uproszenie sobie Matki Bożej Jejszcze- 
gólnój opieki w straszną godzinę śmierci.

NA DZIEŃ XXX.
Tudzież na Święto Matki Boskiój Śnieżnej. (5 Sierpnia).

Legenda z Brewiarza Bzymskiego.
Za Liberjusza Papieża, Jan, Patrycjusz, Bzymianin i żona je

go, oboje równej szlachetności, gdy dzieci nie mieli, którychby 
dziedzicami majętności po sobie zostawili, dziedzictwo swoje N. 
Pannie, Matce Bożej, ofiarowali, błagając ją  najgorętszą modli
twą, ażeby im jakimkolwiek bądź sposobem oznajmiła, na jaki 
uczynek szczególniej chce, aby te pieniądze były obrócone. A te 
modlitwy i życzenia z serca uczynione, Błogosławiona Marya 
Panna łaskawie wysłuchawszy, cudem nagrodziła. Piątego bo
wiem dniaSierpnia, wktórym to czasie w Bzymie największe by
wają upały, w nocy część pagórka Eskwilinu śnieg pokrył. I 
tejże nocy Matka Boska osobno Janowi, a osobno żonie jego we 
śnie nakazała, aby na tem miejscu, które śniegiem pokryte u j
rzą, wybudowali Kościół pod imieniem Maryi Panny; albowiem 
w ten sposób ich dziedziczką zostać chciała. Odniósł to Jan Pa
pieżowi Liberjuszowi, który, że mu toż samo we śnie objawione 
było, powiedział. A przeto przy uroczystych modłach kapłanów 
i ludu, przyszedł na śniegiem pokryty pagórek i na nim zakre
ślił miejsce kościoła, który pieniędzmi Jana i żony jego zbudo
wany, później za Systa III odnowiony, różnemi imionami był 
wprzód nazywany, jużto Bazyliką Liberjusza, już to Najświętszą 
Panną przy żłobku. Lecz że wiele już było w Rzymie Kościołów 
pod imieniem N. Maryi Panny, przetoż aby Bazylika tak dziw- 
wnym cudem i godnością nad inne tegoż imienia Bazyliki góru
jącą, godność tę nazwaniem też swojem głosiła, Kościołem Swię-
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tej Maryi Większej nazwana jest. A pamiątka poświęcenia tej 
Bazyliki, w dniu tak cudownie spadłego śniegu, corocznym ob
chodem się święci.

I  .

»Ja miłuję tych, którzy mnie m iłują.« (1) Te słowa przez 
Ducha świętego wyrzeczone o Mądrości, Kościół święty stosuje 
do Maryi, która jest stolicą Mądrości. Jeżeli, jakeśmy to wi
dzieli, Marya miłuje grzeszników i dla tej miłości na wzór Ojca 
Przedwiecznego, nie wahała się ofiarować na śmierć, a na śmierć 
krzyżową, własnego syna swojego; jeżeli Marya miłuje tych na
wet co jej miłością tak wielką i niepojętą wzgardzają, co ze 
krwi jśj syna zbawienia nie biorą, a owszem świętokradzko ją  
depcą i mękę Chrystusową grzechami swemi coraz odnawiają; 
boć żadnym grzesznikiem nie gardzi, każdego owszem swą mi
łością ściga; o jakże ta Matka miłości miłuje tych, którzy ją  mi
łują! Tej miłości Maryi nie pojmie ten nawet, kto jej doznaje, 
i tylko w upojeniu szczęścia ze S. Bonawenturą wołać będzie: 
"Błogosławieni których serca kochają Maryę, błogosławieni, 
którzy jej s!użąK< Dla czego błogosławieni? Bo, jako błogosła
wiony Bajmund powiada: "Marya nie tylko tych, co ją  miłują, 
ale nadto służy tym, którzy jej służą. *

Kto znalazł Maryę, znalazł wszystko dobro. "Przyszły mi 
"pospołu z nią wszystkie dobra, i niezliczona poczciwość przez 
"ręce jćj. (2) Łatwie bywa obaczona od tych, którzy ją  miłują 
»i naleziona od tych, którzy jej szukają. Uprzedza którzy jej 
"pożądają, aby się im pierwej ukazała. Kto do niej rano wsta
j e  nie będzie pracował, bo ją  najdzie siedzącą u drzwi swoich.« 
(3), I w tych słowach o Mądrości wyrzeczonych, widziemy istny 
obraz Maryi. Na jakiejże bowiem łasce zbywa temu, kto kocha 
Maryę? Kogóż Marya nie uprzedza opieką i miłością swoją? 
Na kogoż u drzwi nie czeka? Do czyjegoż serca nie puka? Na 
czyjeż wezwanie nie nadbiega? Komuż pytającemu nie odpo
wiada? Komuż szukającemu nie ukazała się na jawie świętych 
natchnień, na jawie dobrej rady i dobrej pomocy? Iluż to cu

(1) Przyp. VIII, 17; (2) Mądr. VII, 11. (3) Mądr. VI, 13, 15.
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dami nawet, nie stwierdziła tak czujnego nad nami macierzyń
stwa swego?

Między nieprzeliczonemi cudami opieki i tkliwej ku nam 
miłości Maryi, osobnym błyszczy blaskiem, ten oto cud Matki 
Boskiej Śnieżnej, zapisany osobnem świętem w Kościele Bożym 
l w sercach synów Maryi, na przypominanie wszystkim, jaką 
miłością Marya miłuje tycb co ją  miłują. Świadkiem tego cudu 
sam Papież i cały lud Bzymski, pomnikiem tego cudu, Kościół 
imienia Maryi, najwspanialszy i najbogatszy na świecie.

II.
Cudem tym znanym powszechnie pod nazwą Matki Boskiej 

Śnieżnej, którego pamiątkę z radością i nadzieją obchodziemy, 
wielu prawd ważnych uczy nas Marya.

A naprzód. Przez ten cud uczy nas Marya, że wielce się ko
cha w jedności, zgodzie, miłości i świętości małżeńskiej; jako o- 
nego Jana Patrycyusza, i zacnej małżonki jego. A tem samem 
uczy nas Marya, że bez zgody, miłości i świętości, małżonkowie 
podobać się jej nie mogą, a kto się nie podoba Maryi, nie podo
ba się Bogu. Biada więc małżonkom kłótliwym, niewiernym i 
bezbożnym, biada!

Powtóre. Tym cudem uczy nas Marya, że niepłodność mał
żonków, nie jest już znakiem niebłogosławieństwa Bożego; a 
przeto małżonkowie bezdzietnością zbytnie się zasmucać nie 
mają, lecz równie za płodność jak za niepłodność niech Bogu 
dziękują,woli się Bożej poddając z weselem. A w każdej trosce 
i utrapieniu u Maryi, Pocieszycielki utrapionych, znajdą po
cieszenie.

Potrzecie. Uczymy się z tego cudu, że Maryi Matce naszej, 
należy cząstka z dziedzictwa naszego, jeżeli chcemy mieć cząst
kę w dziedzictwie Maryi. . Nietylko bowiem po synach bez
dzietnych, lecz i po tych którzy mają dzieci, nawet podług praw 
świeckich, część majątku koniecznie na rodziców spada. Słu
szna więc, abyśmy część majętności pod rozporządzenie Matki 
naszej, Maryi, synowskiem sercem oddawali; błagając gorącą 
modlitwą, aby N. Panna ukazać nam raczyła; na jaki uczynek 
miłosierny daninę naszą przeznacza.
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Poczwarte. Uczy nas tym cudem Marya, że stawianie Ko
ściołów jest uczynkiem bardzo miłym Bogu, bo bardzo miłosier
nym. W Kościołach bowiem iluż to grzeszników miłosierdzia 
dostępuje? iluż to ubogich jałmużnę, odbiera? ilużto strapionych 
mają pocieszenie? iluż to bolejących znajdują serca ukojenie? 
iluż to nieszczęśliwych szczęście u stóp ołtarza pewnie otrzymuje?

Popiate. Uczymy się tym cudem, że Marya jest ochłodą n a 
szą, a jako nietrudno jej było w czasach największych upałów 
pokryć górę śniegiem,tak nietrudno jój będzie,bylebyśmy szcze
rze ją  o to prosili, białą szatą niewinności i miłości osłonić nas 
od wszelkiego upalenia ze strony świata, czarta i ciała.

Poszóste. Uczymy się nakoniec z tego cudu, z wielką pocie
chą i weselem, że ofiara Matce Boskiej uczyniona, nigdy nie za
ginie, równie jak i ofiara uczyniona Bogu, bo jako, po całym 
świecie opowiadaną jest ofiara oleju drogiego, który Magdalena 
na nogi Chrystusowe wylała, tak u to po całym świecie, opowia
daną jest i b dzie równie czysto ofiara srebra i złota, którą ci 
pobożni małżonkowie u nóg Maryi, Matki Jezusowej, z wielką 
miłością złożyli.

i n .

O! Maryo! gotowe serce nasze dla ciebie na ofiarę wszelką! 
Ale jakże gotowe? Czy z miłości ku tobie, czy z miłości ku so
bie? Czy dla oddania czci tobie, czy dla zyskania tylko przez 
ciebie jakich dóbr znikomych?

Wejdźmy w siebie, a poznamy czy Marya przyjmie ofiarę 
naszą.

Ażeby Marya przyjęła ofiarę twoją, aby się tobie okazała 
Matką, potrzeba, abyś się okazał jój synem. »Kto zaś w grzechu 
śmiertelnym, mówi S. Piotr łotomówny, nie jest godzien 
zwać się takiej Matki synem; kto nie czyni uczynków swej Mat
ki, ten się jój wypiera.® »A czyje uczynki przeciwne uczynkom 
Maryi, mówi S. Alfons Liguory, ten dowodzi, że nie chce być 
takiej Matki synem, Marya pokorna, a syn jej miałżeby być py
sznym, Marya przeczysta, a syn jej miałżeby być rozwięzłytn, 
Marya pełna miłości, a syn j t j  miałżeby nienawidzieć kogo 
z bliźnich swoich?«
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»Synowie Maryi, mówi Rykard, są naśladowcy jej w czy
stości, w pokorze, w łagodności, w miłosierdziu.« Do takich 
synów przyzna się Marya. takim się synom okaże Matką, od ta
kich synów przyjmie zarówno bogatą jak i ubogą ofiarę, bo jak 
Jezus tak i Marya, nie na wielkość daru, lecz zważa tylko na 
wielkość mitości, i synom wielkiego serca, wielkiembłogosławi 
sercem, i raczej cud spełni, aniżeliby hez rady, bez pociechy, 
bez pomocy, dziatki swe kochane zostawić miała. Owszem 
dziatki takie przypuszcza do wspólności z sobą, udzielając im tu 
na ziemi z pełności łask Bożych, a w niebie z niewyczerpanych 
bogactw Królestwa swojego.

Takim synem Maryi każdy z nas być winien i każdy być mo
że, byleby sam chciał, bo Marya dopomoże, bo Marya chce; Ma
rya, która, podtug słów Rykarda: »nie wzgardza grzesznikiem, 
bo właśaie dla grzeszników, Bóg ją  uczynił Matką miłosierdzia. 
Miłosierdzie dla nędzy, i gdyby nie było nędzy, miłosierdziu 
miejscaby nie bvto.«

Idź więc do Maryi, grzeszniku kochany! przez usta S. Ber
narda, Marya cię wota: »Idź do Matki miłosierdzia, ukaż jej 
twych grzechów blizny; ona ukaże Chrystusowi piersi, które go 
karmiły dla ciebie, a syn Maryi wysłucha koniecznie.*

O Matko miłosierdzia!w’ołamy do ciebie z wybranemi twemi: 
Bazylim, Efremem, Fulgenciuszem, Bernardem: »Tyś po Bogu 
jedyna nadzieja nasza. Witaj więc duszy mej nadziejo! witaj 
najpewniejsza cbrzescian obrono! witaj grzesznych wspomoże
nie! witaj wiernych wieżo! wieżo Dawidowa i świata zbawienie! 
Niebo i  ziemia dawnoby runęły, gdybyś modlitwą twoją ich nie 
zachowywała; więc i nas zachowaj,o łaskawa, o litościwa, o słod
ka Panno Maryo! Łaskawa nędznym, litościwa' proszącym, 
słodka miłującym, łaskawa z grzechu powstającym, litościwa 
w cnocie postępującym,słodka w Bogusię zatapiającym! O ła
skawa wyzwalając! o litościwa obdarzając! o słodka sama siebie 
dając!« W ię c  wyzwól nas, obdarz nas, nawiedź nas, o łaskawa!
o litościwa! o słodka Panno Maryo!

V. Módl sig za nami święta Boża Bodzicielko.
B. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.
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Modlitwa.
Maryo Przenajświętsza! która jak wszystkie cnoty, tak i cno

tę wytrwałości w dobrem, w najwyższym stopniu posiadałaś; u- 
proś nam tę łaskę szczególną, daj, abyśmy raz postanowiwszy 
służyć Bogu z całego serca, służyli Mu wiernie aż do śmierci; 
daj o Pani nasza, abyśmy już tylekroć przyrzekłszy na spowie
dziach świętych, nie wracać do grzechu, w istocie do niego nie 
wracali. O szafarko wszystkich łask Bożych! o łaskę wytrwa
łości dziś Ciebie błagamy, o łaskę, bez której wszystkie inne 
łaski posłużyłyby nam tylko na tem surowsze potępienie. 
Spraw o Matko nasza, abyśmy odtąd z całego serca Bogu nasze
mu służyli, a w tem postanowieniu trwając aż do końca, abyśmy 
Go w niebie u stóp Twoich chwalili na wieki. Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. na uproszenie łaski wytrwałości w do
brem.

NA DZIEŃ XXXI.
Tudzież na święto Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. 

' (24 Maja).
Legenda z Brewiarza Rzymskiego.

Częstokroć lud chrześciański w cudowny' sposób doznawał 
gotowego zawsze wspomożenia Boga Rodzicy—Dziewicy, ku po
konywaniu nieprzyjaciół wiary świętej. Ztąd poszło, że ojciec 
święty, S. Pius V, po znakomitem zwycięztwie, za przyczyną N. 
Panny, przez chrześcian nad Tureckim tyranem , przy Wyspach 
Greckiego morza odniesionem, w Litaniach Loretańskich, tę 
Królowę niebios między innemi wychwalaniami Wspomożeniem 
Wiernych nazywać postanowił. Lecz to nadewszystko pamię- 
tnem jest i za doznany cud mianem być ma, iż gdy Rzymski Bi
skup Pius VII, zmową i orężem niezbożnych, z Apostolskiej 
Piotra Stolicy wygnany, i w ścisłem więzieniu, mianowicie 
w Sawonie, przez lat pięć i więcej trzymany był, i gdy prześla
dowaniem, jakiego w starych dziejach przykładu nie było, 
wszystkie mu drogi przecięto, aby Kościołem Bożym rządzić 
nie mógł; niespodzianie i w brew oczekiwaniu wszystkich stało 
się, iż z ogromnym oklaskiem, jakoby świata całego rękoma, na

80
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ron Papieski wróconym został Co i po raz drugi się stałó, 
gdy znowu przed nacierającym wichrem ze świętego ustępując 
miasta, w towarzystwie świetnego Kardynałów pocztu do Ligu- 
rii się udaT. Atoli za widoczną sprawą Bożą, po ustaniu bu
rzy, która ciężką groziła zagładą, wśród okrzyków na nowo 
uweselonych ludów,do Rzymu wrócił. Wprzód jednak,spełniając 
życzenie w więzieniu powzięte, obraz Boga Rodzicy—r-Dziewicy, 
pod nazwaniem Matki Miłosierdzia w Sawonie słynący, przy 
uroczystym obrzędzie złotą koroną a własną ręką uwieńczył* 
A tę cudowną rzeczy przemianę, tenże Pius YII całego biegu 
rzeczy doskonale świadomy, przypisywał przyczynie N. Boga—- 
Bodzicy, o której przemożną pomoc i sam usilnie błagał, i wszyst
kich wiernych Chrystusowych do tej modlitwy pobudzał. I dla 
tego na cześć Matki Dziewicy, pod wezwaniem Wspomożenia 
Wiernych, uroczyste święto wiecznie obchodzić kazał dnia 24 
Maja, jako w rocznicę szczęśliwego do świętego miasta powrotu 
swego, ustanowiwszy także nabożeństwo temu świętu właściwe: 
aby tak wielkiego dobrodziejstwa osobna a wieczna trwała pa
miątka i dziękczynienie.

I .
»ZgrzeszyliśmyJ... Nie masz ktoby powstał i trzymał ciebie!« 

(1) Tak wołał do Boga Izaiasz Prorok z pośród grzesznego lu
du, słusznego bojąe się karania. I my lud grzeszny, a karania 
Bożego wielce godni, takbyśmy wołać musieli, gdyby' nie było 
Maryi. »Przed Maryą nie było nikogo, mówi S. Bonawentura, 
ktoby mógł powstać ku zatrzymaniu karzącej prawicy Bożej; 
ale Marya, wstrzymuje syna swego, aby nie uderzał grzeszni
ków.« W Maryi cała nadzieja i obrona nasza. I dla tego ten
że S. Bonawentura,zbawienia wszystkich ludzi pragnący, do czci 
Maryi wszystkich nas tak miłośnie wzywa: »Stuchajcie naro do
wie, którzy pragniecie Królestwa Bożego. Czcijcie Maryę Pan
nę, a najdziecie żywot wieczny.« A S. Jan Damasceński, tymże 
ogniem gorliwości o zbawienie dusz ludzkich porwany, proro- 

. czym woła na nas głosem. »Naród który nie służy Maryi, zgi
nie. Ludy pozbawiające się wspomożenia takiej Matki, pozba

w i  Iz. L X I V ,  5, 7 .
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wiają się wspomożenia jej syna, i wspomożenia całego niebie
skiego dworu.«

Zaprawdę kto nie czci Maryi, kto jej nie staży, tego nietylko 
ludzie i Anioły, ale i sam Bóg nie wspomoże, bo co ma dla nas 
miłości niezmierzonej i miłosierdzia niewyczerpanego, i pomo
cy wszechmocnej, wszystko to złożył w ręce Maryi, na zapłatę 
za cześć i służbę, którą oddawać jej będziem. Więc zapłatą za 
służbę Maryi jest sam Bóg, z całą potęgą, dobrocią i miłością 
swoją, bo służyć Maryi, jest to służyć Bogu. I dla tego tenże 
S. Jan Damasceński, do służenia Maryi nas budząc, słusznie u- 
pewnia: »Że największym zaszczytem jest służyć Maryi i do jej 
służby należeć, albowiem służyć Maryi, jest to królować; a dać 
się jej powodować, więcej jak królować.« Bo ta królowa nieba 
i  ziemi, sama służy wiernym sługom swoim, a w ręku j ej wszyst
kie korony i wieńce, wszystka ozdoba i chwała.

Czyż nie doznaliśmy tej służby Maryi, za dni niewinności 
i za dni pokuty! Czyż nie doznaliśmy sami pa sobie, że Marya 
Wspomożeniem Wiernych! W iernie więc jej służmy, a zno
wu nas wspomoże, i ze wszystkich grzechów, ze wszelkiej nę
dzy, ze wszelkiej słabości podźwignie nas.

Nie darmo S. Bazyli nazwał Maryę szpitalem na wszystkie 
niemocy i cierpienia nasze. »W Maryi, prawi, Bóg nam o- 
tworzył szpital publiczny. Nie wahajmyż się, ufajmy, i we 
wszystkich potrzebach naszych do Maryi się uciekajmy, Maryę 
wzywajmy, albowiem Bóg chce, aby we wszystkiem była wspo
możeniem naszem.«

O Maryo! wszystkim nam Bóg cię za lekarza dał, bo wszyscy 
złe się, i bardzo zle mamy. Zniszcz więc wszystkie grzechy 
nasze, zlecz niemocy nasze; wszak chcesz i możesz: czekasz tylko 
abyśmy się szczerze za chorych uznali, i zdrowia naszego szcze
rze zapragnęli, i do ciebie się, Matko! z miłością garnęli. Oto- 
śmy u nog twoich! Wejrzyj na nędzę i niemoc naszą; grzech 
nas przygniata i gnębi; dźwignij nas, wspomóż nas! O Matko! 
Matko! »Zbaw nas! giniemyU (1)

I I
»Marya jest gwiazdą morza, mówi S. Tomasz, bo jako gwiaz- 

{1) Mat. VIII, 25.
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da prowadzi żeglujących do portu, tak Marya wiernych Chry
stusowych prowadzi do chwaty.«

»Marya jest drabiną do nieba, mówi S. Piotr Damianus, bo 
przez nią Bóg zstąpił z nieba, iżby przez nią ludzie do nieba 
wstępować mogli. <(

Marya w nocy tego żywota przyświeca sprawiedliwym, by 
nie zeszli z drogi; przyświeca grzesznikom, by na drogę weszli, a 
przyświeca światlem od Boga wziętem, »piękna jak księżyc.«(l)
*>Jak księżyc, mówi S. Bonawentura, trzyma środek między słoń
cem a ziemią, i co od słońca bierze, na ziemię wylewa, tak Ma
rya jest pośredniczką między Bogiem a nami, i łaskę Bożą ona 
nam podaje.«

Marya jest bramą niebieską. »Zadna łaska, mówi Bernard 
S. nie przychodzi z nieba na ziemię, tylko przez ręce Maryi.«

Marya »stała się jako okręt kupiecki zdaleka przywożąca i 
»ży wność swoją.« (2) Tą żywnością Chrystus, jako sam powie- t 
dział: »Jam jest chleb żywy, którym z nieba zstąpił.« »Jeśliby J 
kto pożywał chleba tego, żyć będzie na wieki.« (3) Któż nam l 
ten chleb z nieba na ziemię sprowadził? Marya! li

Marya jest arką przymierza, w której zamkniętą była manna s 
prawdziwa, Chrystus. A jako na widok arki zawierającej w so- j 
bje mannę, mury Jerycho pokruszyły się i upadły; tak na widok s] 
Maryi kruszą się i upadają wszystkie mocy piekielne: »Szatan ,| 
ucieka, drzy piekło, gdy wołam: Zdrowaś Maryo.« (4) „■

»Marya tęczą przymierza, rzekł S. Bernardyn Seneński. S. ,s 
Jan Ewangelista widział w objawieniu tęczę w około tronu Bo- 1(i 
zego: xA tęcza hyła w około stolicy.« (5) »Tęczą tą Marya, 
która sąd i wyrok Boży na grzeszników łagodzi.« (6) »I będzie fl', 
»łuk na obłokach, i  ujrzę go, i wspomnę na przymierze wie~ jj 
»czne.« (7) ^Wejrzawszy Bóg na Maryę za nami proszącą, jy 
mówi S. Bernard, grzechy nam odpuszcza, a przymierze wzna- g 
wia.« Do Maryi te słowa: »Paś koźlęta twoje przy budkach w 
»pasterskich:« (8) to jest paś grzeszniki przy Kościele Bożym, , 
aby się te kozły zmieniły w baranki, to jest w dusze wierne. ^

»Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych, .n 
(l) Pieśni VI, 9. (2) Przyp. XXXI, 14. (3) Jan VI, 51, 52. (4> BI. Alain. (] 

(5) Obja. IV, 3. (6) Kard. Witalis. (7) Gen. IX, 10. (8 ) Pieś*i I, 7.
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rzekł Chrystus. I Marya nie przychodzi szukać sprawiedliwych* 
ale grzesznych, boć: »zdrowi niepotrzebują lekarza, ale którzy 
»się zle mają.« (1)

0  Maryo! bogactwa twoje, to bogactwa nasze, a balsam cnót 
i chwały twojej, to balsam Ba rany nasze. A jeźliś wspomoże
niem wiernych, boć bez twej pomocy któż może być wiernym? 
toć i wspomożeniem grzeszników musisz być koniecznie, bo 
któż bez ciebie z grzechu powstać może? O Maryo! tyś wspo
możeniem i jednych i drugich, aby nas wszystkich za łaską Bo
żą, drogą prawdziwej pokuty, z ziemi wygnania do prawdziwej 
doprowadzić ojczyzny. O Maryo! Malko moja! tak wierzę, tak 
pragnę i tak się nędzny grzesznik od ciebie spodziewam.

1 1 3 .
»Na każdy czas miłuje, kto jest przyjacielem.« (2) Zda się 

źe te właśnie słowa miał na pamięci Innocenty III gdy zawo
łał: »0 Maryo! tyś księżycem w nocy, zorzą na zaraniu, a we 
dnie tyś słońcem!« Marya miłuje nas na każdy czas: i w nocy, 
to jest gdyśmy grzeszniki, i na zaraniu, to jest gdyśmy pokutni- 
ki, i we dnie, to jest gdyśmy sprawiedliwi. Na każdy czas przy
świeca nam, dla ukazywania nam dróg Pańskich, a wszystko z mi
łości. Dla tej to miłości, na każdy czas przez usta Mędrca Pań
skiego tak woła: »Błogosławiony człowiek który mnie słucha, i 
»który czuwa u drzwi moich. Kto mnie najdzie, najdzie żywot 
»i wyczerpnie zbawienie od Pana. Ale kto przeciw mnie zgrze- 
»szy, obrazi duszę swoją. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, ko- 
»chająsię w śmierci.« (3)

Prawda o Maryo! kto cię najdzie, najdzie żywot wieczny; kto 
cię nienawidżi, nienawidzi Boga i najdzie śmierć wieczną. O 
Maryo! aż mnie trwoga zdjęła od takiego słowa!:— Nienawidzieć 
Ciebie! czyżby to być mogło?— Nienawidzić Boga! !! czy to po
dobna?— na samo przypuszczenie, takiej nienawiści, piekło^się 
roztwiera dusz ludzkich chciwe, a szatany, jak ptaki drapieżne, 
spadają na dusze nienawidzące ciebie!— Ale my, o Maryo! »jak 
kurczęta przed jastrzębiem pod skrzydła swej matki, tak my 
przed szatanem pod twój płaszcz się tulim.« (4)

( l )  Mar. Ii; 17. (2) Przyp. XVII, 17. (3) Przyp. VIII, 35, 37. (4) S. To
masz de Villanowa.
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O Maryo! wołamy do ciebie z Augustynem Ś.: »Tyś jedyną 
nadzieją grzeszników, bo przez ciebie się spodziewamy odpusz
czenia wszystkich grzechów.«— »Nieprawości nasze rozdzieliły 
“między nami, a między Bogiem naszym.« (1) O Maryo! ty nas 
pogódź z.Bogiem, ale tak pogódź, iżbj Syn twój najmilszy rzeki 
do nas: »W,y jesteście przyjaciele moi.« (2) 1 nie dość, że nas 
pogodzisz z Jezusem, jeszcze nas w tej zgodzie utrzymaj na za
wsze: »W tobie bowiem grzesznicy przebaczenie, sprawiedliwi 
łaskę znajdują na wieki.® (3)

O Matko miłości! ty na każdy czas miłujesz nas. O Maryo! 
na każdy czas wspomagaj nas, na każdy czas trzymaj nas w miło
ści twojćj i twojego Syna, aż do dnia wieczności: aby w dzień są
du wszyscy nas u nóg twoich widząc, wołali zdziwieni: »Grzesz- 
nicy przez Maryę ubłagali Boga, i zbawieni są!* (4)

A do ciebie, o Jezu! cóż powiem kończąc te rozmyślania o 
Matce twojej, te westchnienia do niej, a przez nią do ciebie? Cóż 
ci powiem o Jezu! Jezu mój kochany!— Oto z najżywszą wiarą, 
nadzieją i miłością wspomniawszy na obietnicę twoję, że nas nie 
zostawisz sierotami wielbiąc i dziękując, zawołam serdecznie:
O Jezu mój, Jezu! dając nam Matkę twą za Matkę — dotrzyma
łeś słowa!

Niech żyje Jezus!... Niech żyje Marya!..
V. Módl się za nami święta "Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa.
Maryo przenajświętsza! na której chwałę odbyte nabożeń

stwo majowe, dziś za łaską Boską kończymy, racz przyjąć łaska
wie to, na co przy nieudolności naszej przez ten czas na cześć 
Twoją zdobyć się mogliśmy. O Pani nasza i szczególna Opie
kunko! codzień przez miesiąc upłyniony stroiliśmy kwiatami 
Twój ołtarz, dziś składamy na nim serca nasze prosząc Cię, abyś 
je w ofiarę przyjąć raczyła i dopomagała nam dzieciom Twoim, 
abyśmy Ci odtąd co wieczór taką serc naszych ofiarą ponawiając, 
a w godzinę śmierci naszej ją  powtórzywszy, u nóg Twoich 
w niebie,w wiecznej chwale na wieki ją  utrwalili. OPani! o Ma
tko! o pociecho! o nadziejo nasza! Amen.

Zdrowaś Marya i t. d. na intencyą wszystkich majowe nabożeń
stwo odprawiających; i drugie Zdrowaś Marya i t. d. na intencyą 
rodziców tego, lctóry tę książeczkę ułożył.

(1) Ii. L1X, 2. (3) Jan XV, 14. (3) Ś. Bernard. (4) Ś. Herman.
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Na Niedzielę świąteczną i kiedykolwiek. 

ŁITA.NBA
ODuchu Świętym*

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże,
Synu Odkupicielu świata N 
. Boże,

Święta Trójco jedyny Boże, 5. 
Duchu Święty! od Ojca i Sy- h* 

na1 pochodzący, mądro- c 
ści, •

O Bojaźni Bożej,
0  Łaski i miłosierdzia, »•
o Wiary, pokoju i miłości, 
o- Pokory i czystości,
P Cierpliwości,

Skruchy i żalu, B
Światłości'serca, ®

tz>'Wesele wybranych,
^  Oświecicielu Proroków,
- .  Mądrości Apostołów, » 
tib Czystości Panieńskiej, » 

Pocieszycielu nasz, g
^  Wodzu i przewodniku 

nasz
Bądź nam miłościw, Prze- ^  

puść nam Panie. ^
Bądź nam miłościw, Wysłu- o- 

chaj nas Panie. ®
Od wszelkiego grzechu i po- 4  

kusy,
Od sprzeciwiania się uzna- s 

Tiej prawdzie wiary św., * 
Od zbytecznej ufności w mi

łosierdziu Boga, O 
Od ,\vszelkiej rozpaczy,
Od złości i nienawiści, p.
Od zatwardziałości serca, g
Od wszelkiego niedbalstwa,

Od wszelkich złych i nięczy- 2" 
stych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej *
śmierci, g*

Od potępienia wiecznego, "  
My grzeszni Ciebie Boga prosi

my, Wysłuchaj nas Duchu 
święty Boże,

Abyś kościół Twój święty G
rządzić i zachować raczył, §-

Abyś Namiestnika Apostoł- S‘ 
skiego i wszystkich dusz
pasterzy w świętej poboż- ®
nosci utrzymywać raczył, 5*

Abyś nas w pobożności i po- 3 
korze utwierdzić raczył,

Abyś nam stałości i męztwa ^
udzielić raczył, 'k

Abyś myśli nasze ku niebie- 0

skich rzeczy pożądaniu v
ppdnosić raczył, «5«

Abyś nas oczysciwszy, na g
godne mieszkanie dla sie- .
bie poświęcić raczył, ®

Abyś nas w cierpieniach na- g.
szych pocieszać raczył, e 

Abyś nas w łasce Twojej u-
twierdzić i zbawić raczył, •

Abyś nas wszystkich do u- §?
czestnictwa chwały wieku- g*
istej doprowadzić raczył, T  

Przez wierne pochodzenie 
od Ojca i Syna, Wysłuchaj
nas Panie, -

Przez poczęcie Maryi Dzie- <<
wicy, najświętszej Matki §■
Jezusa Chrystusa, g.

Przez przyjście Twoje w ję- l£-
zykach ognistych, §
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dla Ciebie grzechów S1? !■
Abyśmy _ Ciebie miłowali i TjjBaranku Boży, który gładzisz 

ig i ■ s grzechy świata.
Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz i t. d.
V. Serce czyste stwórz we 

mnie Boże,
B. I ducha prawego odnów 

we wnętrznościach moich.
V. Panie wysłuchaj i t. d.
R. A wołanie i t. d.

strzegli
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się.

Boże! któryś dnia dzisiejszego serca wiernych przez oświece
nie Ducha świętego nauczyć raczył; daj nam w tymże Duchu 
poznać rzeczy święte, i z Jego pociechy zawsze się weselić. Przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
O otrzymanie 4%stu owoców Ducha Świętego.

Duchu święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna! racz 
mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego kochać u- 
miał; daj wesele Twoje, abym w Tobie tylko szukał pociechy i 
radował się w łaskach od Ciebie odebranych! udziel mi po
koju Twego, aby żadna przygoda duszy mojej zmieszać, i jedno
ści z Bogiem i z ludźmi rozerwać nie zdołała! daj cierpliwość, 
abym wszystkie przykrości znosił z uległością i łagodnie! na
tchnij mnie dobrotliwością, abym był dla bliźnich uczynnym, 
usłużnym, uprzejmym, użytecznym ku ich radości i zbudowa
niu, obdarz mię dobrocią Twoją, abym potrzebom bliźnich chę
tnie zaradzał! daj mi nieskwapliwosć, abym wszystkie sprawy 
z potrzebną rozwagą i ostrożnością przedsiębrał i wykonywał; 
daj cichość, abym znosił wady i ułomności bliźnich moich cier
pliwie, i urazy obrażających mnie chętnie darował; i uzbrój 
mnie wiarą, abym byt daleki od podejrzliwości przeciw bli
źnim, i z nimi szczerze i otwarcie się obchodził; udziel mi skro
mności, któraby wraz z pokorą panowała w słowach i myślach 
moich! daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy i najmniej
szym grzechem, nie skaził ani duszy, ani ciała mojego, ale
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w pokarmach i napojach, w odzieży i innnych potrzebach nie- 
zbędznych do tego życia, mierność zachowując, a wszelkie nie- 
porządne żądze do zbytku hamując, w wstydliwości dochował 
niewinności serca. Amen.

W Uroczysto śó Trójcy Najświętszej

O Trójcy Przenajświętszej.
INTENCYA.1

Pokornem sercem ofiaruję Tobie,Trójco Przenajświętsza, 
Ojcze, Synu, i Duchu święty Boże, Stwórco mój, to pienie, któ
re łączę z Anielskiem i wszystkich duchów niebieskich śpiewa
niem i wychwalaniem Ciebie, chcąc Cię intencyą, miłością i 
Seraficznemi uczuciami, które się w tem nabożeństwie zamyka
ją, a sama ich mądrość Twoja wieczna pojmuje, chwalić teraz 
i ucztić, na uznanie-Twego panowania nad nami, i na uprosze
nie łaski Twojej mnie i zgromadzeniu naszemu, najwyższemu 
Pasterzowi i całemu kościołowi, ojczyźnie, Monarsze, krajom 
tym, i duszom w czyscu zostającym.

H Y M N .
Bogu Ojcu i Synowi, ii wysłuchaj prośby moje,
1 równemu ich Duchowi, jRacz pokazać łaskę swoję.
Trzem osobom niechaj będzie, [Niech Cię chwalę Boga mego,
Jednakowa chwała wszędzie.
W miłosierdziu niepojęta, 
Przyjdź na pomoc Trój co święta,

W Trójcy świętej jedynego, 
Chwała Twoja wieczny Panie, 
Niech w sercu mem nie ustanie. 

V. W Imie Ojca f  i Syna f  i Ducha świętego, "j*
B. Amen.

Antyfona.
Ciebie Boga Ojca nierodzonego, Ciebie Syna jednorodzone- 

go, Ciebie Ducha świętego pocieszyciela, świętą a nierozdzielną 
Trójcę,całem sercem i usty wyznawamy, chwalimy i błogosławi
my. Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie, teraz i 
przez nieskończone wieki wieków. Amen.

V. Błogosławmy Boga Ojca i Syna z Duchem świętym.
R. Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki.

81
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Y . Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
B. Panie pośpiesz się ku ratunkowi memu.
V. Chwata Ojcu i t. d. B. Jak była na początku i t. d.

C Z Ę Ś Ć  I!
Na chwałę Boga Ojca, pierwszój osoby. Trójcy 

Przenajświętszej.
Którą ofiarować będziemy: za wszystkie stany duchowne i 

świeckie, za potrzeby nasze, krajów tych i całej Monarchii, u- 
praszając Boga Ojca, aby kościołowi świętemu, ojczyznie na
szej, miastu temu, (lub wsi tej), i nam samym ojcowskie miło
sierdzie swoje, w każdych potrzebach pokazać raczył.

H Y M N .
Niechże droga męka jego, 
Ubłaga Cię Boga mego. 
Marnotrawne kochasz syny,
I odpuszczasz onym winy:
Nas do dobrej przyjm krainy 
W dzień śmierci, Ojcze jedyny.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
Potem dziesięć razy:

Święty! Święty! Pan Bóg zastępów, *
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.

Po tym dziesiątku dodać raz:
Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.
Błogosławiony Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia, któremu (tu 
sie trzeba pokłonić') niech będzie pokłon, cześć i chwała od 
wszelkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków. Amen.

Y. Panie wysłuchaj i t. d. B. A wołanie moje i t. d.
Módlmy się.

Łaskawy a miłosierny wszechmogący Boże Ojcze, pokornie 
Ciebie prosimy, przez miłość i Ojcowskie Imię Twoje, pok-aż 
nam grzesznym miłosierdzie Twoje, teraz i w godzinę śmierci 
naszej. Amen.

Boże Ojcze wszechmogący, 
Twe stworzenie kochający, 
Wysłuchaj nas lud proszący, 
W dobroci Twej ufający. 
Dałeś na śmierć Syna Twogo, 
Dla miłości z nas każdego;



637

Na chwalę Boga Syna, drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej.

Którą ofiarować będziemy za chorych, w niewól i pogańskiej zo
stających, w grzechu śmiertelnym będących, za dusze zmarłych, 
a  osobliwie żadnego ratunku niemających, i na podziękowanie 
za najdroższą mękę Jego, za wszystkie dobrodziejstwa Boskie; 
aby krew Jego przenajdroższa wszystkim była pomocą i ratun
kiem.

H Y M N.

CZĘSC II.

Synu Boży narodzony,
W  Sakramencie utajony,
A na krzyżu umęczony,
Bądź za wszystko pochwalony. 
W  serca Twego miłej ranie, 
Niech otrzyma ubłaganie,

Nasze do Ciebie wołanie,
Synu Boży, Jezu Panie.
Mocą krzyża krwią zlanego,
Od wszelkiego zasłoń złego, 
Każdego człeka grzesznego, 
Krwią Twoją odkupionego. 

Ojcze nasz A- Zdrowaś Marya i t. d.
(Patrz, jak było w I Części, na str. 636).

Antyfona.
Błogosławiony Bóg, Jezus Chrystus, Syn Ojca Niebieskiego, 

światłość z światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,, 
Pan i Odkupiciel nasz, któremu (tu się pokłonić), niech będzie 
♦pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na 
wieki wieków. Amen.

V. Paniejwysłuchaj i t .  d. B. A wołanie i. t. d.
Módlmy sie.

Jednorodzony Synu Ojca Niebieskiego, prawdziwy w natu
rze ludzkiej Boże! pokornie Ciebie prosimy, przez miłość Two
ją , która Cię z nieba na świat sprowadziła, i przez wszystkie 
trudy,rprace i boleści całego życia Twojego, przyjmij w Przenaj
świętszą łaskę Twoją grzeszne dusze nasze, teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen.

C Z Ę Ś Ć  III.
Na chwałę Boga Ducha świętego, trzeciej osoby 

Trójcy Przenajświętszej.
Którą ofiarować będziemy: za potrzeby nasze duchowne i  

świeckie, za zgodę państw chrześcijańskich,zaMonarchę naszego,
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za wszystek lud chrześcijański, za niewiernych i heretyków, za 
rospaczających i pokutować niechcących; także na uproszenie 
sobie miłości Boskiej, i innych cnót świętych, opłakania grze
chów swoich, za uchowanie od wojny, głodu, powietrza, ognia, 
niewoli i innych plag Boskich; a sierotom i w utrapieniu zosta
jącym, i nam samym,aby Duch święty raczył być pocieszycielem.

H Y M N .
Duchu święty daj natchnienie, 
Nam grzesznym i opatrzenie. 
Przez łask Twoich udzielenie, 
A potem wieczne zbawienie. 
Zapal w nas ogień miłości, 
TJdziel daru rostropności,

W  przeciwnościach -cierpliwo-
I należytej czystości. ' [ści, 
Bądź pociechą zasmuconym, 
Bądź ratunkiem utrapionym, 
Przewodnikiem bądź błądzącym
I przytomnym Ciebie czczącym. 

Ojćze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.
(Patrz jak było w Części I na str. 636).

Antyfona.

Błogosławiony Bóg Duch święty od Ojca i Syna pochodzący,
Bóg prawdy i miłości, poświęciciel dusz naszych, pocieszyciel 
wszystkich utrapionych i osierociałych, któremu (tu siępokłoń) 
niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, 
teraz i na wieki wieków. Amen,.

V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.

Módlmy się.

Duchu Przenajświętszy, oświecicielu grzesznych i pocieszy
cielu strapionych: przez nieskończone miłosierdzie i miłość i 
Twoją, pokornie Ciebie prosimy, racz oświecić zmysły i serca 
nasze, i w potrzebach naszych racz nam być wspomożycielem, 
teraz i w godzinę śmierci naszej. R. Amen.

Potem; Wierzę w Boga i t. d.
Niech będzie błogosławiona święta i nierozdzielna Trójca, 

teraz i na wieki wieków. Amen. II
Tu dołącza się następująca litania wraz z  Hymnami i modlitwa-  ̂

mi po niij następującemu {
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L I T M I 4
O Trójcy Przenajświętszej.

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas,

Ojcze wszechmogący, Stwo
rzycielu świata boże,

Synu przedwieczny,Odkupi
cielu świata Boże,

Duchu najświętszy, Oświeci- 
cielu świata Boże,

Trójco przenajświętsza,jedy
ny Boże, z którego, przez 
którego, i w którym jest 
wszystko,
Którego niebo i ziemia 

ogarnąć nie mogą,
H Który jako Ojciec Opa- 
,0; trznością wszystko rzą- 
g dzisz,

Który czynisz cuda na 
ziemi,

» Obrońco nasz i zapłato 
nasza wielka,

“ ■'Litościwy, cierpliwjr i 
-• wielkiego mitosier- 
sr dzi.a,
S> Królu nad Królami, i Pa- 

nie nad wszystkiemi 
a- panującemi,
o Który nie chcesz zguby 

grzesznego człowieka,
W Który pokutujących do 
g- łaski przyjmujesz,

Którego własność jest, 
pokazywać miłosierdzie 
zawsze,

Bądź nam miłościw, Prze
puść nam Panie,

Oa wszelkiego złego,'
Od powietrza, głodu, ognia, 

wojny i niewoli,

Od nagłej a niespodziewanej 
śmierci,

Przez wszechmocnośćTwoją, 
Boże Ojcze, Stworzycielu B 
nasz,

Przez wcielenie, mękę i 
śmierć Twoją, Synu Boży, 01 
Zbawicielu nasz,

Przez oświecenie Twoje,Du
chu święty, pocieszycielu ^ 
nasz,

Przez przyczynę Przenaj- B 
świętszej panny Maryi i “ 
wszystkich ŚŚ. Twoich, ® 

Prosimy* niegodne stworze
nia Twoje, Wysłuchaj nas 
Panie,

Abyśmy Ciebie Boga nasze- 
go, ze wszystkiego serca, ?  
ze wszystkiej vduszy i ze ^  
wszystkich sił naszych ko- » 
chali i miłowali,

Abyśmy przykazania i nau- c 
ki Twoje wiernie zacho- °  
wali, ■ ^

Abyś zgodę i pokój między M 
panami i ludem chrzęści-'"' 
jańskim sprawić i pomna
żać raczył, 83 

Abyś królestwo nasze, mia- » 
sta i wioski, obywatelów ® 
jego i okoliczne kraje, od 
wszelkich plag surowej *0 
sprawiedliwości Twojej ® 
zachować raczył, _ a 

Abyś nam grzechy odpuścić —
i do chwały królestwa £. 
Twego przyjąć raczył, 

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przejednaj nam Boga Ojca.
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Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Bądź nam miłościw.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,

Daj nam łaskę Ducha świętego. 
Chryste usłysz nas, Chryste wy

słuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, 

Kyrie elejson.

,P  B O S B A.
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy.

O błogosławiona Trójco!
Batuj stworzenie, daj opatrzenie.

O błogosławiona Trójco!
“Wlej Ducha Twego, do serca mego.

O błogosławiona Trójco!
Wspomóż w potrzebie, proszących Ciebie.

O błogosławiona Trójco!
Odpuść nam złości, dla Twej litości.

O błogosławiona Trójco!
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny,.

O błogosławiona Trójco!
Daj dar miłości, i pobożności,

O błogosławiona Trójco!
Szczęść Bractwu twemu, jako swojemu.

O błogosławiona Trójco!
Strzeż wniem żyjących, broń konający ch,
Daj nam być w Niebie, prosimy Ciebie.

O błogosławiona'Trójco!
V. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim, 
B. Chwalebnej i nieskończonej chwaty godny na wieki.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś dał sługom Twoim 

w wyznaniu prawdziwej wiary, poznać chwałę Trójcy wiekui
stej, i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa; pokornie pro
simy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli od wszelkich niebez
pieczeństw obronieni.

Miłosierny, w Trójcy świętej jedyny Boże Ojcze, Synu i Du
chu święty, który nad żywemi i umarłemi panujesz i nad wszy
stkiemi miłosierdzie Twoje pokazujesz; pokornie Cię prosimy,
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pokaz miłosierdzie Twoje zgromadzeniu naszemu, i wszystkim 
stanom duchownym i świeckim, dobrodziejom naszym daj wie
czne dobro, i duszom zmarłych wieczny odpoczynek. Który 
żyjesz i królujesz w Trójcy świętej jedyny Bóg na wieki wie
ków. Amen.

Potem Supplikacye:
Święty Boże, Święty mocny i t. d. (Patrz na str. 178).

Zakończenie.
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec, f  Bóg Syn, f  i niech nas 

błogosławi Bóg Duch święty, f  a niech się Go boją wszystkie 
kraje ziemskie, i niech się Go lękają wszyscy nieprzyjaciele je
go, i wszystkie zdrady ich! a dusze wiernych zmarłych, przez 
miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

H Y M N
Za zmarłych czcicieli Trójcy Najświętszej.

Dla miłości ludu Twego, 
Wyzwól z ognia czyscowego, 
Trójco święta Twoje sługi, [gi. 
Przez wszystkichświętych zasłu 

Wspomnij Jezu na Twe rany , 
Dla dusz tych ukrzyżowany,
I dźwignij je zranionemi,
Z czysca rękami swojetni

O Maryo dobrotliwa,
Matko wszystkim litościwa, 
Módl się do Boga za niemi, 
Srogie męki cierpiącemi! [ścier 

Wszyscy święci za nich pro- 
Trójcy świętej i wspomożcie; 
Niechaj w czyscowej ostrości, 
Doznają Boskiej litości. Amen. 

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
B. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.
V. Panie wysłuchaj i t. d. B. A wołanie i t. d.

Módlmy się.
Boże dawco odpuszczenia i miłośniku ludzkiego zbawienia! 

prosimy łaskawości Twojej, abyś naszego zgromadzenia, braci i 
siostry, powinowatych i dobrodziejów, którzy z tego świata ze
szli, za przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Panny, i wszy
stkich świętych, do uczestnictwa zbawienia przyjąć raczył. 
Przez Pana naszego i t. d. Amen.

P I E Ś Ń  
do Trójcy Przenajświętszij.

Jeden w naturze, w osobach troisty,
Ojcze i  Synu z Duchem wiekuisty,



642

Boże jedyny, a nie rozdzielony,
Bądź pochwalony,

Do Ciebie Trójco Najświętsza wołamy,
Na pomoc naszą pokornie wzywamy,
Dla Twej dobroci błogosław lichemu,

Stworzeniu Twemu.
Pokaż najczulszą Ojcze łaskę Twoją, 1 
Oczyść w krwi Twojej Synu duszę moją;
Przyjdź Duchu święty i wspomóż w potrzebie, 

Proszących Ciebie.
Ojcze równego sobie Syna rodzisz,
Duchu społecznie od obu pochodzisz,
A my w Twej lasce niech się odrodzimy,

I z cnót słyniemy.
We trzech osobach złączonyś jednością;
Bóstwa, sił, zgody i równą wiecznością,
Złącz i nas mocno wiary statecznością,

I serc miłością.
Oddal niezgody, powietrze, głód, wojny,
Bądź dla nas grzesznych w łaskach Twoich hojny,
Daj dobre życie, grzechów opłakanie,

W łasce skonanie.
A kiedy życie doczesne ustanie,
Przyjm duszę moją w łaskę Twoją Panie:
Niech Cię oglądam w Trójcy jedynego,

Stwórcę swojego.
Duszom, które już Twej sprawiedliwości 
Wypłacają się, w cżyscowej ostrości,
Daj Trójco Święta odpoczynek wieczny,

W niebie bezpieczny.
Batuj umarłych w Bractwie Trójcy Świętej,
Przyjm ich do Twojej chwały niepojętej;
Jako Twym sługom odpuść Boże winy,

W Trójcy jedyny. Amen.
MODLITWA

do Trójcy Przenajświętszej.
O Trójco czcigodna, Ojcze, Synu i Duchu święty, jedyna i
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nierozdzielna we trzech osobach istoto, wyznaję Cię i wierzę 
w Ciebie. Powtarzam jeszcze Trójco czci godna, jedyny Boże, 
który w całej wieczności, po wszystkie czasy, wszędzie, teraz i 
zawsze, z jedną wsżechmocnością, z jednym Majestatem, i z jed- 
nem panowaniem królujesz. Wierzę w Ciebie, umysł mój z zu
pełną powolnością poddaje się Tobie, usta moje wyznają Cię 
z najwyższem i najtkliwszem przywiązaniem. Upadam przed 
Tobą, Boże w Trójcy świętej jedyny, żadnym stworzonym rozu
mem w nieskończonych doskonałościąch swoich niepojęty, wy
znając: iż ogromność Majestatu Twojego całego mnie uniża, i i  
nic mi nie pozostaje,jak tylko,abym łącząc się z wybranemi Two- 
jem i, ustawiczną Tobie wyśpiewywał chwałę, wołając: Święty, 
Święty, Pan Bóg zastępów; pełne jest niebo i wszystka ziemia 
chwały Jego. U czyń mię godnym, o Panie mój, abym z nieskoń
czonego miłosierdzia Twego, zasłużył przez całą wieczność Jto- 
chać Cię, czcić i wielbić, ze wszystkiemi wybranemi Twemi. 
Amen.

(Tu dołąez: Uczucia zamiłowania prawa Boskiego i t  d. o - 
bacz na str. 339).

P R O C E S S Y A
W uroczystość Bożego Ciała,

Przy zaczęciu processyi:
Antyfona: „Homo quidem‘‘.

Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i zaprosił wie
lu; i posłał sługi swoje w godzinę wieczerzy, aby powiedzieli 
zaproszonym, żeby przyszli, bo już wszystko gotowo, i poczęli 
się wszyscy społecznie wymawiać.

MODLITWA.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś nam przez jednoro- 

dzonego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawił 
wieczerzę wielką w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi Je
go przenajdroższej, za nas wylanej; daj nam, prosimy Cię, aby
śmy się od tak bogatej, godnej, niebieskiej wieczerzy, źadnemi 
doczesnemi potrzebami nie wymawiali, ale zawsze do niej całą 
duszą, uczuciem i sercem spieszyli. Przez tegoż Jezusa Chrystu
sa Pana naszego. Amen.

82



644

Twoja cześć, chwata, nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Tobie dziś dajem z wojskiem tych ludzi,
Pokton i pienie, my Twoi studzy.

Dziękując wielce Twej wielmożności,
Za ten dar zacny Twej wszechmocności.

Ześ się darowat nam nic niegodnym,
W tym Sakramencie nam tu przytomnym.

Raczyłeś zostać w takiej osobie,
Dla nas grzeszników nie folgując sobie.

Ciato Twe święte, co krzyżowali,
I krew najświętszą, którą przelali.

Przyszedłszy na świat Pan wiecznej chwały,
Użyłeś wiele nędzy niemałej.

Dałeś się potem z wielkiej miłości,
Na męki srogie bez Twej litości.

W stępując potem do chwały wiecznej,
Zostawiłeś nam ten to dar zacny.

Na co my patrząc w tym Sakramencie,
Z pociechą wielką serce nam rośnie.

Tobie my Boże teraz śpiewamy,
Przed Twą świattością nizko padamy.

Użycz nam łaski, wszechmocny Roże,
Bez Twej pomocy cztek nic nie może.

Rex Cliriste.
Rex Christe primogenite,
Agnelle Dei mistice,
Virtutum fons vita,
Mundi caro viva.

P I E S N.

D m nitatis hostia, 
Aeterni Patris victima, 
Omnium plasmator, 
Mundi' restaurator.

O królu Chryste jedyny, 
Baranku Boży bez winy, 
Cnót źródło prawdziwe, 
Świata ciało żywe.
Ofiaro Bóstwa świętego, 
Błagalnio Ojca wiecznego, 
Wszech rzeczy Stworzycielu, 
Świata Odkupicielu!

Tu uklęknij na odebranie błogosławieństwa.
Tao nos f  corpore refice, 
Sacroąue sanguine ablue,

Sordes nostrae culpae 
Jesu Christe!

Ciałem nasTwem chciej posilać,
I krwią Twą, którąś raczyt wy

lać,
Obmyj sprosności win nieczyste,
i Jezu Chryste!



E w a n g e l j a  przy pierwszym ołtarzu.
Początek śmętSj Ewangelii według świętego Mateusza.

Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego, Syna 
Abrahamowego. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Ja- 
kóba, a Jakób zrodził Judę i braci jego. Juda zaś zrodził Fare- 
sa i Zarę z Tamary; a Fares zrodził Ezrona, a E/.rou zrodził A = 
rama. Aram zaś zrodził Aminadaba, Aminadab zrodził Naaso- 
na, Naason zrodził Salmona, a Salmon zrodził Booza z Rahaby, 
Booz zaś zrodził Obeda z Buth, a Obed zrodził Jessego; a Jesse 
zrodził Dawida króla, a Dawid król zrodził Salomona z onśj, 
która była Uryaszowa. Salomon zaś zrodził Roboama, a Bobo- 
am zrodził Abjasza, a Abjasz zrodził Azę. Aza zaś zrodził Jo
zafata, a Jozafat zrodzit Jorama, a Joram zrodził Ozyasza. O- 
zyasz zaś zrodził Joatama, a Joatam zrodził Achaza,a Achazzro 
dził Ezechjasza, a Ezechjasz zrodził Manaśsessa. Manasses zaś 
zrodził Amona, a Amon zrodził Jozyasza, a Jozyasz zrodził Jc- 
chonjasza i bracią, jego w przeprowadzeniu babilońskiem. A 
po przeprowadzeniu z Babilonu Jechoniasz zrodził Salatyela, a 
Salatyel zrodził Zorobabela, a Zorobabel zrodził Abjudą, Ab- 
jud  zaś zrodził Eljakima, a Eljakim zrodził Azora, a Azor zro
dził Sadoka. Sadok iaś zrodził Achima, a Achim zrodził Elju- 
da, a Eljud zrodził Eljazara. AEljazar zrodził Matana, a Ma- 
tan zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Józefa,męża Maryi, z której 
się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.

Odchodząc od pierwszej stacyi śpiewa sie: 
Antyfona. ,,Immolabit“ .

Ofiarować będzie zgromadzenie synów Izraelowych koziołka, 
a jeść będzie mięso i chleby niekwaszone; Pascha nasza ofiaro
wany jest Chrystus, więc używajmy w praśnikach szczerości! 
prawdy.

MODLITWA.
Wszechmogący,wieczny Boże, któryś nam w ołtarzu nowego 

Testamentu, nie bydlęta bezrozumne, ale prawdziwe ciało i  
krew Syna Twego, Jezusa Chrystusa, ofiarować sporządził; pro
simy Cię pokornie, abyśmy przez tę tak świętą, niezmazaną i  
niepokalaną ofiarę, niezmazanemi się stali. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.
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Pieśń: Niebo ziemia i t. d. a ■potem: O Królu Chryste i t. d. 
(Patrz na str. 645)

E w a n g e l i a  p r z y  d r u g i m  o ł t a r z u
Początek świętej Ewangelii według suńetego Marka.

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jako 
napisano jest u Izajasza Proroka: oto ja  posyłam Anioła mego 
przed oblicznością Twoją, który zgotuje drogę Twoją przed To
bą. Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, czyń
cie proste ścieżki Jego. Był Jan na puszczy, chrzcąc i przepo
wiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.' I wycho
dziła do niego wszystka kraina żydowskiej ziemi, i Jerozolim- 
czycy wszyscy; a byli od Niego chrzczeni w rzece Jordanie, spo
wiadając się grzechów swoich. A Jan odziany był sierścią 
wielblądową i pasem skórzanym około biódr swoich, a jadł sza
rańcze i miód leśny. I przepowiadał mówiąc: Idzie za mną 
możniejszy niźli ja, którego nie jestem godzien, upadłszy, roz
wiązać rzemyka trzewików Jego; jamci was chrzcił wodą, alee 
On was będzie chrzcił Duchem świętym.

Odchodząc od drugiego ołtarza śpiewa się.
Antyfona. »Respexit Elias«

Ujrzał Eliasz u  głowy swej podpłonny chleb, który wsta
wszy jadł, i napił się, i zaszedł mocą onego chleba aż do góry 
Bożej.

MODLITWA.
Wszechmogący wiecznyBoże!któryś Eliasza,mocąchleba, figu~ 

rojącego najświętszy Sakrament, zaprowadził na górę Twoją; 
daj nam, prosimy Cię, abyśmy mocą 'chleba żywego z nieba do 
nas zstępującego, doszli na górę błogosławionej wieczności. 
Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: O królu Chryste i t. d. (Patrz na str. 645),
E w a n g e l j a  p r z y  t r z e c i m  o t t n r z u .

Początek świętij Ewangelii według świętego Łukasza.
Był za dni Heroda, króla żydowskiej ziemi, kapłan niektóry 

imieniem Zacharyasz, z porządku Abjasza, a żona jego z córek 
Aaronowych; a imię jej Elżbieta. A byli oboje sprawiedliwi
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przed Bogiem, chodząc we wszystkich przykazaniach i uspra
wiedliwieniach Pańskich bez przygany; a nie mieli syna, przeto, 
iż Elżbieta była niepłodną, a byli oboje podeszli w leciech. Sta
ło  się tedy, gdy odprawował urząd kapłański w rzędzie swej ka- 
lei przed Bogiem, według urzędu kapłaństwa losem padło, że 
miał kadzić wszedłszy do kościoła Pańskiego: a mnóstwo ludu 
było zewnątrz, modląc się godziny kadzenia. I ukazał mu się 
Anioł Pański, stojąc po prawej stronie ołtarza kadzenia. I za
trwożył się Zacharyasz ujrzawszy i przypadła nań bojaźń. I 
rzekł do niego Anioł: Nie bój się Zacharyauszu-, bo jest' wysłu
chana prośba Twoja, a żona twa Elżbieta urodzi Tobie syna, i 
nazwiesz imie jego Jan; a Ty będziesz miał wesele i radość, i 
wiele ich będą się radować z narodzenia jego. Albowiem bę
dzie wielki przed Panem: wina i tego, co upaja, pić nie będzie, 
a będzie .napełnion Duchem świętym jeszcze z żywota matki 
swej; a nawróci wiele synów Izraelskich ku Panu Bogu ich; a on 
uprzedzi Chrystusa w duchu i w mocy Eliasza, aby obrócił ser
ca ojców ku synom, a niedowiarki ku rostropności sprawiedli
wych: iżby zgotował Panu lud doskonały.

Odchodząc od trzeciego ołtarza śpiewa się:

Antyfona. ,,Misit me."
Posłał mię żyjący Ojciec, i ja żyję przez Ojca; a kto mnie po

żywa, i on żyć będzie przezemnie.

MODLITWA.
Wszechmogący, wieczny Boże! któryś jednorodzonego Syna 

Twego, Jezusa Chrystusa, posłał na świat, ażebyśmy ciała i krwi 
Jego zażywając, żyli dla Niego i na chwałę Jego, daj nam, prosi
my Cię, abyśmy w Nim żyjąc i mieszkając, życia wiecznego do
stąpili. Przez tegoż Pana naszego i t. d. Amen.

Pieśń: O królu Chryste i t. d. (Patrz na str. 645)

E w a n g e l j a  p r z y  c z w a r t y m  o ł t a r z u *

Początek świętej Ewangelii według świętego Jana.
Na początku było Stowo, i t. d. (Patrz na str. 195).
Po tój Ewangelii śpiewa się klęcząc:
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Antyfona. „O Sacrum",
O święta uczto! na której Chrystus bywa pożywany,pamiątka 

męki Jego rozpamiętywa się, myśl napełnia się łaską, a przyszłśj 
chwały zadatek nam się daje. Alleluja.

V. Uczynił w granicach twoich pokój, Alleluja.
B. A tucznością zboża nasyca się. Alleluja.

Módlmy się.
Boże! któryś przez przytomność arki przymierza, na dom i 

wszystką majętność Obedoma, wiernego sługi Twego, obfite zlał 
błogosławieństwo; daj nam miłościwie, aby skrzynia (arka) od
kupienia naszego, Chrystus Jezus, Syn Twój, w dzisiejszej taje
mnicy ciała swojego nas nawiedzając, doczesnem i wiecznem 
błogosławieństwem nas obdarzył. Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

Antyfona ostatnia. »Melchisedech«
Król Salemski chleb i wino na ofiarę składa, manna ojcom 

na puszczy pada, Izaak na ofiarę bywa prowadzony. Eliasz 
podpłomykiem wzniocńiony. Barankiem wielkanocnym chleb 
ten niebieski oznaczony, o Jezu dobrotliwy (uklęknij na błogo - 
stawieństwo) uczyń nas godnemi tego cbleba. O Jezu! Królu! Pra
wodawco! Wodzu łaskawy! posil nas zajętych chwałą tego chle- 
ba. O Jezu, Ojcze miłosierdzia! nas z grzechów oczyszczonych, 
łaską pocieszonych i posilonych zaprowadź do Nieba

Powracając do kościoła śpiewa się:
TE DEU AL

Ciebie Boże chwalemy,
Ciebie Panie wyznawamy, 
Ciebie Ojcze na ziemi,
W  wszystkich tworach uwielbia- 
KtóregO' ani skończenie, [my, 
Ni początek ma istnienie.
Ku czci Twej wznoszą pienia, 
Wszystkie niebieskie krainy, 
Aniołów zgromadzenia, 
Cherubiny, Serafiny; ,
Święty Boże! Święty! Święty! 
W  wszechmocności niepojęty!

Przed Twem Boże! imieniem, 
Nieba się upokarzają,
I wszystkie z zadumieniem, 
Czasy i miejsca klękają.
Pełne niebo i świat cały, 
Twojej potęgi i chwały.
Chór Apostołów Ciebie,
I Proroków liczne grono, 
Chwali, o Boże, w niebie,
I co męczeńską koroną 
Ozdobni zeszli z tej zi,emi,
Z wszystkiemi nieba Świętemi.
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Kościół w niezłomnej wierze, 
W okręgu świata całego.
Ciebie wyznajem szczerze,
Ojca w niebie przedwiecznego.
I Ciebie jednorodzony 
Synu i Boże wcielony!
Tudzież Ducha świętego.
Co niemoc, rany i troski 
Leczy serca naszego.
O Królu i Synu Boski!
Ty z Nim i z Ojcem społecznie, 
Panujesz nad nami wiecznie. 
Ażebyś ludzkie plemie 
Z zatracenia wyswobodził, 
Zszedłeś z nieba na ziemię.

I bez wzdrygnieniaś się rodził, 
Tyś był w sposób niepojęty 
W żywocie Panny poczęty. 
Przez śmierć Twą nieba bramy 
Są Twym wiernym odemknione,
I Ciebie w niebie mamy, 
Obrońcę na naszą stronę;
Ty w dzień ostatni przybędziesz,
I wszystkich nas sądzić będziesz, 
Przeto prosimy Panie!
Nie zapomnij Twoje sługi, 
Odwróć od nas ukaranie, [gi; 
Których krwiąśTwą spłacił ału- 
By się nam z Swiętemi chwała, 
Wieczna w podziale dostała.

SALYLM FAC.
Zbaw Panie ludy Twoje,
I  błogosław im łaskawie,
Broń ich, dziedzinę swoją, 
Kieruj niemi w każdej sprawie, 
By Twą wolą riądzeni,
Zostali w niebie zbawieni. 
Spraw, byśmy dnia każdego, 
Twe święte imie wielbili,
I  z serca Ci wiernego,

Cześć, chwałę, dzięki Ci czynili. 
Broń nas od wszelkiej winy, 
Teraz i każdej godziny.
Zmiłuj się, zmiłuj Panie!
W  Tobie samym ufność mamy, 
Pokaż Twe zlitowanie,
Niechaj tej łaski doznamy: 
Ażebyś z swojej opieki, '
Nie opuszczał nas na wieki. A,

Modlitwa po processyi.
Przyjmij, o Panie, łaskawie tę cześć i uszanowanie,któreśmy 

Ci publicznie oddali. Są one wprawdzie małe względem Two
jej wielkości i majestatu; aleć wiesz, że jesteśmy słabemi ludz-> 
mi, przeto przestajesz na naszej, acz słabej, lecz dobrej woli. 
Nie wypuszczaj nas,Panie, z Twojej opieki, którzy,póki nam ży
cia stanie, wielbić będziem Imie Twoje, i publicznie przedświa- 
tem wyznawać, że jesteś Panem i Bogiem naszym. Który żyjesz
i królujesz z Ojcem i Duchem świętym na wieki wieków. Am.

L I T A N I A
O Przemienieniu PaAiUiem.

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wy
słuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się 
nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, 
zmiłuj się nad nami.
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Duchu święty Boże, zmiłuj się 
, nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, 

zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś się przemie

nił będąc Bogiem, stając się 
człowiekiem, ns

Jezu, któryś się przemie- ** 
n il na górze Tabor dla u- N 
twierdzenia wiary świętej o _ ‘ 
prawdziwem Bóstwie Two- 
jem, . i co

Jezu, któryś się przemie- a* 
n ił przy ostatniej wieczerzy, ^ 
gdyś chleb i wino przeisto- _  
czyi w prawdziwe ciało swe i 'i 
krew Przenajświętszą,

Jezu, któryś się przemie- ^  
n il czaśu męki swojej, gdyś o, 
był ranami i sinościami o- s  
szpecony,

Jezu, któryś się przemie
n ił przy chwalebnem zmar- s  
twychwstaniu uwielbionego » 
ciata Twego, ®

Jezu, któryś przemienił a 
smutek Najświętszej Panny, 
Siatki Twojej, i świętego Jó- 4 
zefa, gdy Cię znaleźli w ko- _  
ściele, 0

Jezu, któryś dla p r  ośby N. 
Matki Twej,przemienił wKa- 
nie Galilejski ej wodę wwino, 

Jezu, któryś przemienił “ 
smutek króla w radość, gdyś a 
jego syna uzdrowił,

Jezu, któryś przemienił 
trwogę Apostołów w spokój, °  
gdyś burze na morzu słowem 
uśmierzył, ®

Jezu, któryś przemienił 
smutek niewiasty w radość, 
gdyś ją  ód krwotoku uzdro- —
w i ł ,  . i j

Jezu, któryś przemienił

smutek Jaira w radość, gdyś 
jego córkę wskrzesił,

Jezu, któryś przemienił 
Maryę Magdalenę z jawno
grzesznicy w najostrzejszą ^  
pokutsicę, **

Jezu, któryś przemienił N 
smutek setnika w radość, B 
gdyś jego sługę uzdrowił,

Jezu, któryś przemienił 
smutek wdowy w Naim, &■ 
gdyś jej syna wskrzesił,

Jezu, któryś przemienił ® 
smutek dziesięciu trędowa- -s 
tych w radość, gdyś icn z trą- “ 
du oczyścił,

Jezu, któryś przemienił » ' 
smutek Marty i Maryi w ra- ts 
dość,gdyś icn brata Łazarza, 
czterydni wgrobie leżącego, 
wskrzesił, s

Jezu, któryś przemienił 
Zacheusza, celnika, krzyw- “  
dziciela, iż w czwórnasób ®. 
krzywdę uczynioną wyna
grodzić postanowił, ^  

Jezu, któryś przemienił 
smutek najświętszej Panny 0 
Mary i,i Apostołów w radość n- 
gdyś zmartwychwstał,

Jezu, któryś przemienił ^  
smutek Magdaleny i innych ^ 
pobożnych niewiast, gdyś się m 
im po zmartwychwstaniu o- 
kazał,

Jezu, któryś smutnym A- ® 
postołom obiecał zesłać Du- 
cha świętego i z nimi być aż » 
do końca, ”

Jezu, któryś przemienił ^  
największego prześladowcę —* 
wiary świętej Szawła, w naj
gorliwszego Apostoła Pawła, 

Jezu, któryś przemienił 
bojaźń Apostołów w odwa-

C3
cr
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gę, męztwo, Przemień utrapie
nia nasze w pożądane pociechy!

Bądź nam miłościw, Przepuść 
nam Panie.

Bądź nam miłościw, Wysłu
chaj nas Panie.

Od sprzeciwiania się uznanej 
prawdzie chrześcijańskiej, Wy
słuchaj nas Panie.

Od zatwardziałości serca, ^  
Odgniewuizapalczywości, ^  
Od trwania w niepokucie,
Od świętokradztwa,
Od grzechu lubiezności, e“ 
Od wszelkiego ,złego przy

padku,
Od nagłej i niespodziewa- ^ 

nej śmierci,
Od śmierci wiecznej,
Przez tajemnicę świętego B 

wcielenia Twego, »
Przez przemienienieTwoje 

na górze Tabor,
Przez ustanowienie Prze

najświętszego Sakramentu "c 
ołtarza,

Przez okrutne męki Twoje
i śmierć krzyżową, a

Przez chwalebne zmar
twychwstanie Twoje,

Przez przyczynę Przenaj- j ,  
świętszej Matki Twojej,

Abyś nas w wierze świętej u- 
twierdzić raczył, Ciebie pro 
simy, Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy zawsze głosuTwe- 
gosłuchali,

Abyśmy Twoje miłosier
dzie wszędzie ogłaszali,

Abyśmy śię zawsze z wolą "  
Twoją świętą zgadzali, "** 

Abyśmy Ciebie w cierpli- s  
wości naśladowali,

Abyśmy przez cierpienia 
w tem życiu za grzechy na- 
sze odpokutować mogli, » 

Abyś nam krzyż za Tobą 
dźwigać dopomógł,

Abyś nam jarzmosłodkiem, a 
a ciężar lekkim uczynił, m 

Abyś nas w pracach i tru 
dach zasilić raczył,

Abyśmy mogli przezwycię- 
żyć nasze namiętności,

Abyśmy mogli zawsze po- 
skromie nasze złe pożądłi- g 
wości,

Abyś nam dopomógł wy
trwać w dobrem aż do koń- 2. 
ca,

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,

Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata.
Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryait.d.
Wypuścisz Ducha Twego, a będą stworzone, a odnowisz o- 

blicze ziemi. Ale gdy odwrócisz oblicze Twe, zatrwożą się, o- 
dejmiesz ducha ich i ustaną, i w proch się obrócą.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
B. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.
Jezu Nazarański, Królu Żydowski! zmiłuj się nademną, za

kryj mnie i zasłoń od nieprzyjaciół moich.
83
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Jakoś się zakrył na on czas, gdy Cię żydzi kamienować i z gó
ry zepchnąć chcieli; tak też mnie grzesznika zakryj i zasłoń od 
uszu, języka,rąk, broni, i od wszystkich nieprzyjaciół dusznych* 
aby mi nie szkodzili.

Puść strach, bojaźń, wstyd, na nieprzyjacioły moje. Rozkaz 
Aniołowi świętemu Stróżowi mojemu, niech mię strzeże i bro
ni, aby na mnie i pomieszkanie moje żadne nieszczęście i zła 
przygoda nie padła. Jezusie! książę pokoju, pociecho wszyst
kich utrapionych w Tobie ufających, zmiłuj się nademną, daj, 
mi łaskę i błogosławieństwo Twoje Boskie, pokój duszny i ciele
sny, zgodę, miłość, jedność ze wszystkiemi ludźmi na świecie.

O Panie Jezu Chryste,wszechmogący Boże! jakoś wybawił No
ego od powszechnego potopu, Abrahama z rąk  Chaldejczyków* 
Lota od ognia siarczystego, Józefa z rąk braci jego, lud Izraelski 
z niewoli Egipski ej, Dawida króla z ręki Saulowśj, Zuzannę z po- 
twarzy, Judytę z ręki Holofernesowej, Daniela z lwiej jamy, Jo
nasza z brzucha wielorybiego, Piotra od utonienia i z rąk Hero
dowych, Pawła z więzienia i inszych wielu z wielu dziwnych i 
trudnych rzeczy wybawiłeś; tak Panie Jezu Chryste powstań, i 
mnie sługę Twego z mocy nieprzyjaciół moich, z potwarzy i prze
śladowania ich wyrwij,najmiłosierniejszy Panie, a zmiłuj się na
demną i wysłuchaj głos jęczenia mego, a ulżyj ciężkości i u tra
pienia serca mego odejmij odemnie, daj mi miłościwe pociesze
nie, i po śmierci duszne zbawienie, a nieprzyjaciołom moim u- 
znanie i upamiętanie. O co wszystko proszę Cię, przez zasługi 
żywota Twego, przez mękę i śmierć Twoją najświętszą, przez za
sługi najświętszej Panny Mary i, Matki Twojej, i przez zasługi świę
tych sług Twoich, dla których z dobroci Twej wiele cudownych 
rzeczy uczyniłeś i którycheś z wielkich i trudnych niebezpie
czeństw wybawił* we wszystkiem utwierdzał i pomoc Twoją da
wał. Tak i mnie niegodnemu,przez przyczynę ich,racz daćgrze- 
chów odpuszczenie, laskę swoją najświętszą ze wszelką pociechą, 
ze wszelkiem błogosławieństwem ku chwale Twej najświętszej, 
ku  potrzebie mojej wiecznej i doczesnej. Na ostatek daj mi te i 
łaskę, abym z tego padołu płaczu został przeniesiony do przy
bytków niebieskich,gdzie nie będzie śmierci,ani smutku, ani bo
leści, gdzie wieczna radość i wesele panuje. Który żyjesz i kró-
1 ujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. A.

P R O C E SSY A
Na dzień Zaduszny.

H Y M N .
Dzień on dzień gniewu Pańskiego,
Świat w proch zetrze, świadkiem tego
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Dawid z Sybillą wszystkiego.
0  jak wielki tam strach będzie!
Gdy sam Bóg na sąd zasiędzie!

I roztrząsać wszystko będzie.
Trąba dziwny glos puszczając,
Groby ziemskie przenikając,

Wszystkich wzbudzi pozywając.
Dobry Jezu! a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie.

Potem, jeżeli cmentarz odległy jest, można śpiewać pieśni za u- 
marłych, lub litanią do Najświętszej Maryi Parny.

S T A C Y A  I.
Celebrans poklęknawszy z ludem śpiewa.

V. Kyrie e lejson/ R. Chryste elejson, Kyrye elejson. Ojcze 
nasz i t. d.

V. I nie wodź nas na pokuszenie. .
R. Ale nas zbaw odezfego.
V. Od wrót piekielnych.
R. Wybaw ich dusze, Panie.
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
(Powstawszy)  Boże, któryś między Apostolskiemi Kapłany 

sługę Twojego N. biskupią (albo kapłańską) godnością uczcić 
raczył, daj,prosimy Cię, aby też do ich towarzystwa na wieki byl 
przyłączony. Przez Pana naszego i t. d.

H Y M N .
Zdumieje się przyrodzenie
1 śmierć, gdy wstanie stworzenie

Na ostatnie rozsądzenie.
Księgi spisane wystawią,
Które każdą rzecz wyjawią,

Z czego na świat dekret sprawią.
Sędzia tedy gdy zasiędzie,
Wszelka skrytość jawną będzie,

Kary żaden grzech nie zbędzie.
Cóż tam pocznę, człek mizerny!
Kto mi Patron będzie wierny?

Gdzie i Świętym strach niezmierny.
Dobry Jezu i t. d.



Y. Kyrye elejson i t. d. (jak wyżej)
Módlmy się.

Boże, któryś nam ojca i matkę czcić rozkazał, zmiłuj się nad 
duszami rodziców naszych, i grzechy im racz odpuścić; a w we
selu wiecznej jasności daj nam ich oglądać. Przez Pana naszego
i t. d.

H Y M N .
Królu tronu straszliwego,
Co z łaski zbawiasz każdego,

Z miłosierdzia zbaw mnie swego.
Wspomnij, o mój Jezu drogi!
Żem przyczyną Twojej drogi,

Nie trać mnie w dzień on tak srogi.
Szukałeś mnie spracowany,
Odkupiłeś krzyżowany,

Niech nie giną Twoje rany.
Sędzio pomsty sprawiedliwy,
Uczyń wyrok miłościwy,

• Niż nastąpi sąd straszliwy.
Dobry Jezu i t. d.

ST  AC Y A III.
Y. Kyrie elejson i t. d. (jak wyżej).

Módlmy się.
Boże! dawco odpuszczenia i miłośniku ludzkiego zbawienia; 

prosimy łaskawości Twojej, abyś naszego zgromadzenia braci i. 
siostry, powinowatych i dobrodziejów, którzy z tego świata ze
szli, za przyczyną błogosławionej Maryi, zawsze Panny,i wszyst
kich Świętych, do uczestnictwa zbawienia przyjąć raczył. Przez 
Pana naszego i t. d.

II Y M  N. '
Wzdycham jako obwiniony,
Wstyd mnie za grzech popełniony.

Odpuść Boże nieskończony.
Tyś Magdalenie odpuścił,
Łotraś do łaski przypuścił,

Mnieś nadzieję z nieba spuścił.
Znam się w prośbach niegodnego,,
Otóż Cię proszę dobrego,

Zbaw mnie od ognia wiecznego.
Dobry Jezu i t, d.
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ST  AC Y A II.



V. Kyrie elejson i t. d. (jak wyżej)
Módlmy się.

Boże! z którego miłosierdzia dusze wiernychodpoczynek ma
ją , stugom i służebnicom Twoim i wszystkim tu i gdziekolwiek 
w Chrystusie spoczywającym, daj litościwie odpuszczenie grze
chów; aby od wszelkiego przewinienia uwolnieni, z Tobą się 
bez końca cieszyli. Przez Pana naszego i t. d.

Ił YMN.

Daj mi miejsce z owieczkami,
Nie odłączaj mnie z kozłami,

Na prawicy zstaw z sługami.
Pohańbiwszy potępionych,
W  ogień wieczny osądzonych,

Weź mnie do błogosławionych.
Proszę duchem uniżonym,
Sercem jak popiół skruszonem,

Bądź mi do końca Patronem!
Opłakanyż to dzień będzie,
Kiedy się z prochu dobędzie,
Na sąd straszny cztek mizerny,'

Bądź mu Boże miłosierny!
Dobry Jezu i t. d.

S T A C Y A  V .

:-*Y. Kyrie elejson i t. d. (jak wyżej)
Módlmy się.

' Boże! Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, racz duszom 
wiernych sług i służebnic Twoich odpuścić wszystkie ich grze
chy, ażeby za pokornemi prośbami naszemi, zmiłowania Twoje
go dostąpiły, którego zawsze pożądały. Który żyjesz i królu
jesz na wieki wieków. R. Amen.

W itaj Królow^o Nieba i t. d. (Patrz na str. 164).

DOPEŁNIENIE MODLITW
w pojedynczych potrzebach i położeniach* 

MODLITWA 1461UCYMMS1ME
(którą będziesz odmawiać i w podróży,przed każdym 

‘ wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego).
_ Miłości nieogarnięta i niepojęta, Boże nieba i ziemi, który 

najstraszniejszą męką zabity, tak dla mnie na krzyżu byłeś za
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wieszony: racz nie dopuścić,najsłodszy Jezu, abym kiedykolwiek 
wjdział nieczule, bez żalu i wdzięczności, tę pamiątkę świętej 
śmierci Twojej, dla odkupienia mego podjętej. Bądź w sercu 
mojem na wieki wieków. Amen.

WZYWANIE RATUNKU BOSKIEGO W KAŻDEJ 
POTRZEBIE.

(do odmówienia tej modlitwy przygotuj się jak najwiekszem 
nabożeństwem, a najlepiej odbyciem spowiedzi/.

Synu Boga Ojca przedwiecznego, Zbawicielu najświętszy, 
najsłodszy, krew i życie na okup rodu ludzkiego łożący, proszę 
Cię,Panie, całem sercem mojem, przez okrutne, nieznośne bole
ści Twej męki niewinnej, a najbardziej przez przebite serce 
Twoje, Baranku cichy; przez Twoją miłość i Twe miłosierdzie; 
przez ucierpiane od Ciebie zdradzenie, biczowanie, hańbienie, 
cierniem kaleczenie i wszystkie rany najświętsze ciała Twego; 
zmiłuj się nademną,potrzebującym bardzo miłosierdzia i ra tun
ku Twego, jakoś proszącemu dać mi obiecał i kołaczącemu o- 
tworzyć. Raczże otworzyć dla mnie, Boże mój, przez Twe mN 
łosierdzie, iżby z niego mnie smutnemu pociecha wypłynęła i 
łaska, której u Ciebie błagam. Proszę Cię, najłaskawszy Jezu,_ 
w imie Maryi Panny, Matki Twej, która Cię w żywocie nosiła i 
mlekiem swojem karmiła, która przy niewinnej śmierci Twojej 
bolała boleścią niewymowną, a teraz króluje w niebiosach z To
bą i słyszy, że Cię w imie Jej, w imie Matki proszę pokornie i 
proszę Cię, Ojcze przedwieczny, w imie smutnego, omdlewają
cego w Ogrójcu, wzgardzonego, umęczonego i krzyżową śmierć 
za nas ponoszącego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, który rzekt: 
»0 'C 0 prosić będziecie Ojca w imie moje, da wam:« racz ziśeic 
tę obietnicę i objawić rzeczywistość prawdy przedwiecznej; racz 
ziścić i tę drugą Ducha świętego obietnicę: »wzywaj mnie 
w dzień utrapienia, a wyrwę cię!« Proszę najserdeczniej, o! 
przebacz Panie, jeżeli prosżę zuchwale i wołam głosem Syna 
Twego na krzyżu konającego; Boże mój! czemuś mnie opuścił! 
Zmiłuj się, zmiłuj się nademną! przez przyczynę świętych Anio
łów, pi;zez przyczynę świętych Apostołów* przez zasługi wszy
stkich Świętych, osobliwie najmilszych Tobie, przez dobroć i 
miłosierdzie Twe niepojęte: nie czekaj, aż się stanę godnym zli
towania Twego, bom ja zawsze niegodny najmniejszej łaski Two
jej dla grzechów i niedoskonałości moich, chyba sam, mój Ojcze 
najlitościwszy, uczynisz innie godnym zmiłowania Twego, o 
które Cię Boże święty! Boże mocny, Boże nieśmiertelny! 
z wiarą, nadzieją i najgłębszą pokorą upraszam i błagam, przez 
Pana naszego, Jezusa “Chrystusa, Syna Twego, ukrzyżowanego,



który z Tobą w jedności Ducha świętego, Bóg w Trójcy Przenaj
świętszej, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za Kościół.
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyś Kościót święty kato

licki w pokoju i w pomnożeniu, w obfitości dóbr niebieskich i 
bezpieczeństwie od wszystkich nieprzyjaciół i od wszelakich po
trzeb doczesnych, po wszystkim świecie opieką i łaską Twą oj
cowską utrzymywać i błogosławić raczył, podając mu wszystkie 
państwa w moc i dla chwały Twojej, a zbawienia dusz ludzkich, 
darząc go doskonałem powodzeniem. Zagrzewaj serca nasze ku 
żarliwej modlitwie, żebyśmy Cię błagali o umocnienie i stałą 
pociechę tej świętej Matki naszej. Daj nam świątynie Twoje 
przykładnie uczcić i kapłanów Twoich szanować. Nie karz nas 
upadkiem zakonów świętych', ani krzywdą i poniżeniem sług 
Twoich. Prosimy Cię o łaskę, abyśmy ku wszystkim owczarni 
Twej pasterzom, a naszym Ojcom duchownym powinnem usza
nowaniem,przejmowali się i w niem statecznie trwali, nie wypa
tru jąc wad ich i ułomności, które sądzić nie do nas, lecz do ich 
prawej władzy należy; owszem naprzeciw wszelkim złościom 
świata gorliwie onych bronili, zbawienne nauczania ich wypeł
niali i dobra pożytecznej sławy ich dla miłości Twej przestrze
gali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa powszechna.
Boże przedwieczny, przed którego wielmożnościądrzy niebo

i ziemia, Panie wszechmogący, litości i miłosierdzia Ojcze, 
wiem, że jestem najniegodniejszy prosić Cię o łaski i dary, któ
ry za Twoją mękę bolesną i śmierć na krzyżu za mnie poniesior 
ną,odpłacam się tak pełnem niewdzięczności i pełnem grzechów 
życiem; ale pozwoliłeś, i owszem rozkazałeś, Panie naidobrotli- 
wszy, którego miłosierdzie jest nad wszystkie sprawy Twoje, iż- 
byśmy Cię prosili, a będzie nam dano; iżbyśmy szukali, a znaj
dziemy: rozkazałeś: iżbyśmy się między sobą miłowali, jak Ty 
nas umiłowałeś. A więc tą miłością od Ciebie nam zostawioną, 
ducha mojego posilając i przez nią o łaskę Twą najświętszą bła
gając i żebrząc, modlę się Panie za wszystkich bliźnich moich; 
aby jako krew Twoja najdroższa była za wszystkich położona, 
tak, aby też wszystkim dała zbawienie. Natchnij nasBozewszech- 
mogący, pobożności duchem, daj nam w modlitwie i w dobrych 
uczynkach zamiłowanie, a wszelkie potrzeby i prośby nasze,racz 
zaspakajać, nie według woli naszej własnej, lecz według opatrz
ności Twej Bozkiej i dla otrzymania łaskiTwojej na sądzie Twym 
strasznym. Prosimy Cię, Panie,daj nam zgodę i jedność, daj nam 
wierne naśladowanie Zbawiciela i Odkupiciela naszego i przy



kładne zachowanie przykazań Jego kościoła. ProsimyCięzawięź- 
niów i prześladowanie-znoszących; prosimy Cię za wszystkich 
wiernych, i za tych, którzy Cię o nic nie proszą, i za nic Ci nie 
dziękują. Prosimy Cię o gorliwość kapłanów, o dobry przykład 
rządców, o miłość, i wiarę małżeństw, o zgodę rodzin, o szczę
śliwe matek rozwiązanie; prosimy Cię o pociechę z dzieci dla 
rodziców; o miłość i budujący przykład rodziców i wszystkich 
starszych dla dzieci, o opiekę panów dla sług, o wierność i 
przychylność sług dla panów: prosimy Cię, daj konającym od
danie ducha w Twej łasce; nieszczęśliwym męztwo, cierpliwość
i nadzieję obfitości przyszłego szczęścia; szczęsliwym pokorę,.ci
chość i pamięć na straszny sąd Twój; daj sierotom przychylną 
opiekę, wdowom ratunek i . wsparcie, dobroczyńcom odpłatę 
wdzięczności, przyjacielom stałość,nieprzyjaciołom pojednanie; 
daj nieumiejętnym bezpieczeństwo prostoty, umiejętnym bogo
bojne nauki użycie; daj chorym uzdrowienie, podróżnym szczę
śliwe przybycie, rozdzielonym pożądane połączenie; daj nam 
urodzaje, zdrowie i pokój; daj nam miłość pracy i wytrwałość; 
daj nam, prosimy Cię, Panie najmilościwszy, Dobroci nieprze
brana, Królu nieba i ziemi, Boże w Trójcy Przenajświętszej je
dyny, iżbyśmy na. błogosławieństwo Twojj w tem doczesnem ży
ciu zasłuzywszy, weszli w życiu przyszłem do królestwa Twej 
chwały, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Pana naszego, 
który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje na wieki nie
skończone. Amen.

Wieczny odpoczynek racz dać Panie duszom wiernych zmar
łych, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. 
Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga i t. d.

MODLITWA
Za Rodziców.

Boże najłaskawszy! któryś nam rozkazał czcić ojca i matkę 
swoją,i Jezu najpokorniejszy, który w swem życiu światu zosta
wiłeś najdoskonalszy przykład synowskiego posłuszeństwa, 
któryś najpierwszy cud w Kanie Galilejskiej na żądanie Twej 
Matki pokazał, a umierając na krzyżu, jeszcześ w chwili skona
nia o Matkę Twoją troskliwość okazywał, pociechę Jej i opiekę 
obmyślał; natchnij mnie,o Bożeltąż cnotą przykładnej miłości i 
czci dla mych rodziców. Dziękuję Ci, żeś mi dał moich ukocha
nych rodziców, którzy mnie wychowali, karmili, odziewali i 
dali jaknajlepszą naukę. Prosimy Cie, zachowaj ich jaknajdtu- 
zćj przy życiu, błogosław wszystkim icn zamiarom, abym za nie
zliczone dobrodziejstwa, któremi mnie obsypują, wywdzięczyć
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się zdołał, daj im zdrowie i umysł swobodny, wesoły i szczęście 
prawdziwe. Niech nigdy z mej przyczyny ani gniewu, ani 
zmartwienia nie doznają; spraw owszem, abym byt dla nich po
ciechą i starości podporą; o Boże! użycz Twej taski, abym 
czwarte przykazanie ściśle wypetniat, abym ich czcił, szanował, 
był im we wszystkiem posłusznym i rosi na ich pociechę. Niech 
moje przywiązanie, staranie i cnoty wynagrodzą im choć w czę
ści te troski, koszta i trudy, które od urodzenia mego co dzień 
dla mnie ponosili i ponoszą. Dozwól im czerstwej i sędziwej 
doczekać starości; a gdy ich powołasz przed oblicze Twoje, o- 
sądź ich według nieograniczonego miłosierdzia Twego, niech 
spokojni o los dzieci i wnuków, pójdą odebrać nagrodę zgoto
waną cnocie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosław Panie Boże wszechmogący całej rodzinie naszej, 
jakoś błogosławił patryarchom swoim: niech zgoda miłości, do
bry przykład i chwała Boska zawsze pośród nas kwitnie, abyśmy 
sobie urazy wzajemnie odpu“zczałi i w miłości Chrystusa trwali. 
A wszystkim dobroczyńcom i przyjaciołom naszym, racz okazać 
święte łaski Twoje i darami miłosierdzia swego hojnie obdarzyć 
w życiu i po śmierci, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A.

MODLITWA
Za Opiekunów i Dobroczyńców.

Panie Boże wszechmogący, Ojcze wszelkiego stworzenia, któ
ry w Opatrzności Twej najlitościwszej i na mnie grzesznego po
mnieć raczyłeś i ku pomocy i pociesze mojej wzbudziłeś mi ła 
skawych opiekunów i dobroczyńców: Twoja to ojcowskai wszech
mocna ręka podała mi dary, którem przez nich odebrał; Tobie 
samemu,o Boże i Panie nas wszystkich, należy najpierwsza cześć
i najgłębsze serca podziękowanie. Racz Panie nagrodzić łaską 
Twoją i zapłatą wieczną wszystkim moim przyjaciołom i dobro
czyńcom i racz wysłuchać za njerni modlitwę moją, a obdarz ich 
pociechą sprawiedliwych.

O przenajświętsza Maryo Panno! ucieczko, pocieszycielko i 
Matko moja, przyczyń się za nami u Syna Twego, uproś im we 
wszystkiem błogosławieństwo za życia, a po śmierci do wiecznej 
nagrody doprowadź ich, przez zasługi, mękę i śmierć Pana na
szego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
za wszelką drogą sobie osobę.

Panie Jezu Chryste, Boże nasz! który się za cały rodzaj ludz
ki, przez najdoskonalszą miłość,na mękę i śmierć poświęciwszy, 
jednak szczególniejszą miłością ukochałeś wybranych Twoich
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i nad śmiercią Łazarza płakałeś i ukochanemu uczniowi do
zwoliłeś swą głowę oprzeć na Boskich piersiach Twoich: chowaj 
łaska wie w opiece Twej litościwej, a od wszelkich złych przy
gód i niebezpieczeństw strzeż sługę Twego, za którego najpo
korniejszą modlitwę w miłosierdzie Twe składam. Dawaj mu 
wzrost i pomnożenie we wszystkich cnotach Chrystusowych; nie
chaj we wszystkiem spoczywa nad nim błogosławieństwo Twoje; 
niech go Aniołowie Twoi na każdy dzień od wszelkiego złego 
bronią. Ciesz go, jeśli będzie wo|a Twoja, powodzeniem do- 
czesnem, a osobliwie racz duszy jego zgotować żywot wiekuisty 
w królestwie świętych, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupi
ciela naszego. Amen.

MODLITWA
o laskę do dopełnienia obowiązków stanu.

Ty sam,o Boże, w społeczności ludzkiej ustanowiłeś rozmai
te stany, które tak są dla dobra ogólnego wszystkich potrzebne, 
jako i dla każdego człowieka pożyteczne. We wszystkich wszy
scy ludzie są zarówno sługami Twoimi, we wszystkich Ci się 
równic zasłużyć i zarówno zbawieni być mogą. Wszystko ziem
skie jest niczem przed Tobą i wszystko zarówno jest wielkiem, 
skoro nam do otrzymania Twej łaski i królestwa niebieskiego 
pomaga. Daj mi przeto, błagam Cię Panie, ażebym w każdym 
stanie, w jakim mnie Opatrzność Twoja postawi, ani się z pychą 
nie wynosił, ani z podłością nie uniżał, leca, abym w każdym 
czując się zarówno sługą Twoim, pracownikiem winnicy Two
jej, sumienne wypełnienie Twój woli, a pracy i powinności mo- 
jfij względem Ciebie, bliźnich moich, samego siebie, oraz obo
wiązków przywiązanych do stanu i położenia mego za najpier- 
wszy cel sobie zakładał. Oświeć mnie tylko Panie! światłem 
Twej łaski, abym wśród wszelkich okoliczności zawsze tę świętą 
wolę Twoją i moją powinność rozeznawał, a wesprzyj i dodaj 
mi siły, abym ją  zawsze wiernie i gorliwie wykonywał. Ocuć
i ożyw umysł mój i serce, ilekroć w opieszałość lub zaniedbanie 
popadnę. Pokrzepiaj mię, gdy się zmorduję, osłabnę, lub 
chwiać się pocznę. Ty mi udziel natchnienia i rady, Ty spro
stuj i kieruj myśl moją, gdy mię wątpliwość, niepewność lub 
wynoszenie się ogarnie. Ty mi udziel pociechy i męztwa, gdy 
wśród trudów i przeciwności odwaga mnie opuszczać, a smutek
i zwątpienie przywalać pocznie. Ty sam tylko,o Boże mój!bądź 
mi we wszystkiem Ojcem, Panem i Przewodnikiem, abym za Twą 
miłosierną mocą, dopełniwszy wiernie obowiązków mojego s ta 
nu, stał się przypodobanym przed obliczem Twojem, i przypu
szczony do przybytków Twej chwaty. Przez Jezusa Chrystusa 
Pana naszego. Amen.
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dla gospodarza lub gospodyni domu.
Dałeś mi Panie! dom i czeladkę, by mi była pomocą w mej 

pracy; dajże mi też poznać o Boże! i wszystkie te obowiązki, 
których wypełnienia odemnie, jako od gospodarza wymagasz, a 
wspomóż mnie łaską swą świętą, abym ich mógł wiernie dopeł
nić. Wiem o tem, że nietylko nad dziećmi i rodziną moją, ale 
też nad sługami i domownikami mojemi winienem mieć rodzi
cielskie czuwanie i dozór, czy Cię o Boże! w czem nie obrażają; 
czy się nie krzywdzą, nie swarzą i nie gardzą wzajemnie; czy są 
dbali o Twoją chwałę i o zbawienie swej duszy; czy nieś łamią 
w czem Twoich i kościoła świętego przykazań; czy nie zaniedbu
ją  swych rannych i wieczornych modlitw; czy w niedziele i 
święta do kościoła chodzą; czy uczęszczają do świętych sakra
mentów; czy w naszym domu ov lioże! jesteś tak wielbiony i 
czczony, jak być w domu chrześcijańskim winieneś; czy się 
pod dachem jego żadna sprośność i obraza Twoja nie dzieje. 
Nad tem wszystkiem jako gospodarz pilnie mam czuwać; wiem 
bowiem, że jak za siebie, tak i za powierzonych mej władzy, 
ścisły zdać będę musiał rachunek przed sądem Twoim, Panie i 
Sędzio nas wszystkich! A przytem, jak mówi święty Apostoł, 
nietylko o wieczne, lecz i doczesne dobro moich domowników 
ja k 1 najusilniej powinienem się starać; we wszystkiem im spra
wiedliwość wymierzać; rządzić niemi w duchu miłości, opatry
wać w potrzebach, pielęgnować w chorobie i nie nadużywać 
w niczem mej w'ładzy, ani ich czynić igraszką, albo ślepem na
rzędziem każdej mej woli lub dziwactwa, ale w każdym z nich 
widzie i szanować bliźniego, oraz naturę ludzką i duszę nie
śmiertelną, na obraz i podobieństwo Boskie stworzoną. Nade- 
wszystko zaś wiem i czuję, o Boże mój! jak w każdej okoliczno
ści sam z siebie naprzód dobry przykład dać winienem, i jak 
wielkiej potrzebuję pomocy od Ciebie, abym to wszystko mógł 
wiernie i należycie wykonać. Przetoż, błagam Cię w upokorze
niu: udziel mi chrześcijańskiej mądrości, udziel mi ducha po
koju i miłości; pohamuj serce moje, aby się nigdy gniewem i 
niecierpliwością nie uniosło! Użycz mi ducha pokory, abym 
nigdy z dumą i pychą nie rozkazywał, z goryczą nie upominał, 
z nieczułą surowością nie karał. Spraw, abym to zawsze pa
miętał, żeś Ty jeden jest Panem nas wszystkich, my zaś wszyscy 
sługami Twoimi i wszyscy równi w obliczu Twojem. Tanrprze- 
cież, gdzie z surowością wystąpić będę powinien, to jest,Ujdzie 
tego sprawiedliwość, chwała i Wola Twoja, i powinność moja 
wymaga: udziel mi, błagam Cię Panie, potrzebnej odwagi i siły, 
abym swą słabość serca lub lenistwo pokonał, a dodaj mocy i

MODLITWA
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dzielności mym słowom, abvm prawdziwą gorliwością o chwalę 
Twoją, i o ich dobro przejęty, mógł ich skutecznie nauczyć, 
skarcić, ukarać i poprawić. Podwładnym zaś równie o Boże! 
udziel ducha światła i pokory, aby w moich przestrogach i upo- 
mnieniach Twoje prawo i swoje dobro uczuli, i sumiennie 
z nich korzystali. Utrzymuj i utwierdź nas wszystkich w chrze- 
ścijańskiem postępowaniu: bo wtedy dopiero spocznie nad nami
i nad domem naszym ojcowskie błogosławieństwo Twoje, o któ
re błagamy Cię Boże! w imie i przez zasługi Syna Twego, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
dla Małżonków.

Boże! Ojcze nasz! błogosław nas, błogosław dusze nasze; bło
gosław miłość i małżeństwo nasze; błogosław dzieci nasze, któ
re nam w miłosierdziu Twojem dać raczysz (raczyłeś). Błogo
sław rodziców naszych, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców 
naszych; a tych, którzy już zmarli, racz przyjąć do królestwa 
siecznej chwały Twojej. Prowadź nas Panie drogą cnoty i po
winności, drogą woli Twojej i przykazań Twoich. Zasłoń nas 
od wszelkich złych przygód i niebezpieczeństw życia, a nie pod- __ 
dawaj w moc grzechu i człowieka złego. Wspomóż i oświeć 
nas łaską Ducha Twego świętego, wzmagaj w sercach naszych 
wiarę, miłość Twoją i bliźnich,i nadzieję zbawienia. Utwierdzaj 
nas w pełnieniu nauk Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chry
stusa i wszelkich powinności naszych. Daj, abyśmy nie zbo
czyli nigdy z drogi cnoty, skromności, wzajemnego zaufania i 
zgody; abyśmy z łagodnością i cierpliwością znosili wzajemne 
wady i niedostatki nasze; abyśmy z pokorą i bez szemrania pod
dali się cierpieniom, które nam ześlesz; abyśmy byli sobie po
budką i pomocą wzajemną w służbie Twojej i w dopełnieniu 
celów, do których nas powołasz. A nadewszystko dopomóż 
nam o Panie! dopomóż nam łaską i najświętszem miłosierdziem 
Twojem, abyśmy zamarłszy sobie i światu, żyjąc dla Ciebie tyl
ko według woli Twojej, zasłużyli na śmierć dobrą i szczęśliwy,
i na połączenie się z sobą w królestwie chwały Twojej wiekui
stej. Przez Jezusa Chrystusa, SynaTwego,Pana naszego. Amen.

MODLITWA
dla Rodziców.

B(*e! Tyś jest Stwórcą i prawdziwym Ojcem tych dziatek, 
któreś mi w miłosierdziu swojem dać raczył; rządźże i kieruj 
przywiązaniem mojem, aby nie_wykroczyło w niczem przeciw 
woli Twojej. Ty'Panie! cos mi je powierzył, jako zakład świę
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ty, z którego żądać będziesz rachunku, wspieraj mnie i wspo
magaj w trudnej pracy wychowania ich i prowadzenia; naucz 
mnie przez łaskę Twoją, jak  mam zachować ich zdrowie i życie 
od przypadków i niebezpieczeństw; jak zabespieczyć ich dusze 
przed zarazą występku, jak wpoić w niewinne ich serce zasady 
wiary i cnoty: aby Cię kochając nad wszystko i we wszystkiem 
pełniąc Twą wolę, stali się miłemi przed Tobą i użytecznemi 
dla bliźnich. Wiem dobrze o Boże mój! że nic ani ich dobrego 
nauczyć, ani w nich nic złego poprawić nie zdołam, jeżeli 
wprzód sam z siebie nie dam im dobrego przykładu. Przetoż 
błagam Cię Panie miłosierny! udziel mi światła i sity do uzna
nia i skutecznej poprawy wszelkich wad i ułomności moich, u- 
strzeż mnie od usterków i błędów; oczyść serce, oświecaj ro
zum; niech je uczę przykładem i słowem. Uchowaj mnie od 
słabości ślepego i zbytecznego kochania; uchroń od naąannej 
niesprawiedliwości. Daj mi troskliwość bez pieczołowitości, 
pobłażanie bez słabość), stałość bez uporu; a nadewszystko tę 
cierpliwość i słodycz chrześcijańską, która sama skutecznie złe 
karci i do dobrego zachęca. Proszę Cię o to Ojcze miłosierny, 
przez zasługi Syna Twego,Pana naszego,Jezusa Chrystusa, i przez 
przyczynę Przenajświętszej Matki Jego, Maryi Panny, której 
macierzyńskiemu błogosławieństwu i opiece siebie i dziatki 
moje z pokorą i ufnością poruczam. Amen.

MODLITWA
Rodziców za dziećmi.

Panie Jezu Chryste, Boże mój! jedyne dobro moje, przez 
Najświętszą miłość Twoją, która Cię z nami złączyła, i dla któ
rej oddałeś aż do ostatniej kropli krwi Twej Przenajświętszej, 
błagam Cię Panie, usłysz wołanie duszy mojej, a racz mi po
tomstwo; którem mnie obdarzyłeś, błogosławić, i w łasce i 
w miłosierdziu Twojem zachować. W Twoją Przenajświętszą 
opiekę je  oddaję, Twojej je opatrzności poruczam, Ojcze nasz 
najlitościwszy! bo nie w staraniach i obmyślaniach ludzkich, 
lecz w miłosierdziu Twem nieskończonem całą ufność moją i 
nadzieję pokładam. Więc jakoś błogosławił uczniom i wybra
nym Twoim, jakoś błogosławił Matce Twojej najświętszej, Jezu 
Chryste, proszę Cię przez niepokalane narodzenie się Twoje, 
przez wiek dzieciństwa najświętszego, błogosław dzieciom moim 
we wszystkiem, a racz im nie pamiętać grzechów ich rodziców. 
Niech nie dla świata i jego zwodnych wielkości, ale dla Ciebie i 
zbawienia duszy swei chowają się i żyją. Utwierdzaj je wbo- 
gobojności i wszystkich cnotach chrześcijańskich, iżby Ciebie, 
Pana i Boga swego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i
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ze wszystkich sil swych miłowały, a bliźniego jako siebie sa
mych. Błogosław im Panie na zdrowiu i powodzeniu; błogo
sław ich potrzeby, zamysły i wszystkie postępki; błogosław im 
według szczodrobliwości ręki Twojej, jako Ojciec najlepszy i 
najmiłosierniejszy. Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu świę
ty, z najgłębszą pokorą żebrzę u Ciebie miłosierdzia. _ Maryo, 
Matko Boska, ucieczko i nadziejo nasza, przez Twoją miłość 
macierzyńską przyczyń się za dziećmi memi. Bacz mnie Panie 
za winy i złości moje nie karać na dzieciach moich: lecz daj, 
iżbym Ci wraz z niemi za najłaskawsze błogosławieństwo i oj
cowską opiekę Twoją nad niemi dziękował, i po tem życiu do- 
czesnem doprowadź nas wszystkich do szczęśliwości wiekuistej, 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
po stracie drogiój osoby.

Ucieczko i obrono nasza, Boże miłosierdzia, jedyna pociecho
i siło moja, do Ciebie się obracam, do łaski Twojej upadam, 
w największym smutku moim, bo mię w nim świat pocieszyć nie 
może, jedno Ty sam, Boże mój i Panie mój! Bądź wola Twoja 
jako w niebie, tak i na ziemi! Bądź imie Twoje na wieki po
chwalone! Niech wszystkie sprawy i rozrządzenia Twoje będą 
błogosławione! O nie dozwól Panie! miłości p e ł e n ,  abym miał 
szemrać na wyroki Twe niezbadane: niech się poddaję z uległoś
cią i pokorą, jakoś Ty się męce i ukrzyżowaniu Twemu podda
wał, jako;się wszystkim boleściom niewinnej śmierci Twej prze
najświętszej, Matka Twoja poddawała, jako się poddawali wszy
scy Twoi pokutnicy i męczennicy. Nie dopuść Panie, iżbym ża
łował żalem niewierzących i rospaczających; daj mi moc i łaskę
o Boże mój, abym owszem z miłością i wdzięcznością ofiarował 
w rany Jezusa Chrystusa żal mój i sieroctwo moje na odpłacenie 
grzechów moich i grzechów zmarłego, i dla połączenia się z nim 
po tem znikomem życiu w chwale Bożej na wieki wieczne, przez 
Pana naszego, Syna Twego najmilszego! Wieczny odpoczynek 
duszy zmarłego racz dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej 
świeci na wieki wieków. Amen.

MODLITWA
w chorobie.

Boże wielki! najwyższy duszy i ciała lekarzu; nigdy nieu
stanne źródło życia, Ty,który jednem słowem umarłych wskrze
sić możesz, wszechmocny Boże, w którego ręku jest ludzkie ży
cie, którego opatrzność wszystkiem rozrządza, a be* którego
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dopuszczenia nic się stworzeniu'stać nie może, do Ciebie ja 
dwoistą, ciała i duszy chorobą złożony, wołam z pokorą: wróć 
mi zdrowie i świętą Twoją przez grzechy moje utraconą łaskę. 
Wyznaję o Panie, że wiele razy w życiu stałem się niegodnym 
łaski Twojej i opieki, zapomniałem często o Tobie w radościach 
moich, nie dziękowałem Ci za dary dobroci Twojej; dałem się 
uwieść namiętnościom i znikomości świata; ale nie karz mnie 
Boże w gniewie swym, nie odrzucaj pokornej modlitwy smutku
i umartwienia mego. Czuję teraz moc prawicy Twej i udaję 
się do Ciebie z pokorą. Na nic mi się nie przydadzą przyjacie
le, nie dadzą pociechy księgi mędrców, n ie  przyniosą ulgi naj
większe skarby, jeżeli mnie Ty sam, jedyny pocieszycielu, jedy
na ucieczko strapionych wesprzeć nie zechcesz. Dla Ciebie Pa
nie chcę znosić tę chorobę, dla miłości Jezusa Chrystusa i przez 
pamięć na Jego mękę, rany i śmierć najboleśniejszą.

Panno najmilsza, Matko Boska*.cierpliwości najdoskonalszej 
wzorze, racz napełnić serce moje taką pokorą i uległością ku 
wyrokom Boskim, z jaką na konanie Syna Twego, płynienie 
z ran krwi Jego i świętego boku przebicie patrzałaś; abym 
wszelkie Cierpienia umiał ofiarować Bogu z wdzięcznością Syna 
wiernego i na odpłacenie za grzechy i przestępstwa moje. Jezu 
miłosierny, dobroci nieskończona, który Łazarza ze zniszczenia 
grobowego do życia wskrzesiłeś, racz mnie zbudzić przenaj
świętszą łaską swoją z głębokiego grobu nieprawności mojej. 
Zmiłuj się nademną według wielkiego miłosierdzia Twego, a 
przywróć mi tak dusżpe, jako i cielesne zdrowie. Jeżeli zaś 
Boże mój wola Twoja jest, aby ciało moje grzeszne dłużej cho
robę i dolegliwości cierpiało, niech się dzieje nie moja, ale 
Twoja wola święta ze mną, bo Ty sam wiesz najlepiej, co mi jest 
potrzębne; uzdrów przynajmuiej duszę moją, i dodaj mocy na 
zniesienie wszystkiego, cokolwiek mnie spotka według Twojej 
Opatrzności upodobania. Przez Chrystusa Pana naszego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego na wieki wie
ków. Amen.

Duchu święty Pocieszycielu oddal odemnie teraz i w godzinę 
śmierci wszelką trwogę, napełnij mnie światłem, pokojem i 
nadzieją! Trójco Przenajświętsza jedyny Boże zmiłuj się nade
mną teraz i w godzinę śmierci. Pod Twoją obronę uciekam się 
święta Boża Bodzicielko, Matko łaski. Matko miłosierdzia, Ty 
mnie od złego zasłaniaj, Ty duszę moj^ Synowi Twojemu zale
caj i oddaj. Święty Anieje Stróżu, opiekunie mój, przybywaj 
mi na pomoc. Wszyscy Święci Pańscy, przyczyńcie się za mn^, 
aby ta choroba nie była na śmierć, ale na dobro duszy mojej. 
Oddal ten kielich goryczy o Panie odemnie, okaż Twoje miło
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sierdzie, a wielbić będę imie Twoje na wieki. Boie! bądź mi
łościw mnie grzesznemu. Amen.

MODLITWA
Po powrocie do zdrowia.

Dopókiż Panie będziesz raczył cierpieć w winnicy Twojej 
niegodnego sługę i niewiernego najemnika Twojego! Znowu 
mię Ojcze najłaskawszy, do zdrowia i życia powracasz, iżbyś mi 
dał czas szczerego za grzechy żałowania i poprawy ze wszystkich 
win i złości moich. Niechże pamiętam każdej chtyili, spraw to, 
o Jezu Chryste, żem z Twojej jedynie Opatrzności przy życiu zo
stał; że te wszystkie dni, które mnie jeszcze od śmierci dzielą, 
przeminą jak sen i skończą się moim dniem ostatnim: o którego 
przyjściu bynajmniej nie wiem, i w którym przed Sąd Twój sta
nę, zdać sprawę ze wszystkich godzin życia mego, ze wszystkich 
uczynków, słów i myśli moięh. Racz mi na tym sądzie niepa- 
miętać Panie, iż choroby, * której mię uzdrowiłeś, nie umiałem 
znieść z pokorą i pełną wdzięczności prawdziwego chrzścijani- 
na uległością; daj pobudzić się do serdecznego żalu; daj mi bła
gam łaski Twej wsparcie do skutecznej życia poprawy, i zasłu
żenia zapłaty wiecznej w królestwie Twojem, przez Pana nasze
go Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA 
Z podziękowaniem Panu Bogu za doznaną pociechę.

Błogosławię Cię Ojcze Niebieski, Ojcze Pana mojego, Jezusa 
Chrystusa, który raczyłeś pomnieć o mnie ubogim i nędznym. 
Ojcze miłosierdzia, Boże wszelkiej pociechy, Tobie samemu niech 
będzie dziękczynienie. Błogosławię Cię i uwielbiam, z Synem 
Twym jednorodzonym i z Duchem świętym i chwalić Cię pragnę 
na wieki nieskończone. Panie Boże,święty miłośniku mój, kie
dy Ty zstąpisz do serca sługi Twojego, wszystko się wewnątrz 
u  mnie rozweseli. Batuj mię najsłodszy Jezu!, od zaślepienia, 
żądz, chuci i pragnień światowych, iżby pociecha Twej łaski n i
gdy serca mojego nie odstępowała, dla grzechów i nieprawości 
moich. Spraw, Boże, miłości nieograniczona, iżbym na duchu 
oczyszczony, winy wszelkie z siebie złożywszy i bojaźni Twojej 
pełny, Ciebie Stwórcę i Ojca mojego ze wszystkich sit moich mi
łował, dla Ciebie cierpieć pożądał i w służbie Twojej wytrwał 
zbawiennie ku dostąpieniu pociechy wiecznej: przez Jezusa 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA 
Dla osobyy którój się w tem życiu powodzi.

Boże wszechmogący,miłości niepgraniczona,który nie postę
pujesz ze mną według sprawiedliwości Twojej; lecz zamiast
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karać mnie za niezliczone grzechy i przestępstwa moje, darzysz 
mnie ciągle powodzeniem; żebrzę miłosierdzia Twego, przeraź 
serce moje bojaźnią Twą Boską i daj mi pamiętać zbawiennie 
na straszny sąd Twój ostateczny. Niech ten świat, gdzie mnie 
pomyślność otacza, nie omamia duszy mej szczęściem swem nie- 
dostatecznem i znikomem; a niech powodzenie jego nie stanie 
si<ę dla mnie-sidłem nieprzyjaciela; niech całą ziemską szczęśli
wość przyjmuję pokornem sercem, jako znak podłości mojej 
przed Tobą, iż nie jestem godny, abyś mnie Panie probował 
przeciwnościami i cierpieniem, jakoś probować raczył w ybra
nych, świętych i męczenników Twoich,naśladujących Zbawicie
la ukrzyżowanego. Spraw Boże, abym się nie poddawał miło
ści rzeczy doczesnych, ale ihiał męztwo tem bardziej pogardzać 
tym światem, przez miłość Twoją, im bardziej on chęciom i 
żądzom moim pochlebia i łudzić mnie pragnie, abym się tem 
bardziej przed Tobą uniżył, im bardziej on mnie wynosi i wy
wyższa. Czemże mi się wydadzą wszystkie pomyślności życia, 
gdy śmierć, której nie wiem dnia ani godziny, przyjdzie oder
wać mnie od nich na wieki, a cały szereg lat ziemskich choćbv 
najdł uższy,'zniknie przedemną, jak znika sen przed budzącym 
się. O! daj mi, najsłodszy Jezu! błagam Cię najżarliwiej przez 
wszystkie zasługi męki Twojej przenajświętszej, przez przyczy
nę błogosławionej Matki Twojej, daj mi statecznie pamiętać na 
śmierć onego bogacza Ewangelii, który używał hojnie na każdy 
dzień, podczas^gdy Łazarz u wrót jego leżał. Bacz Boże serce 
moje podnieść do prawdziwej miłości bliźniego: ażebym przez 
pełnienie uczynków miłosiernych i zachowywanie wszystkich 
przykazań Twoich i kościoła, wyzwolił się od kary wiecznej, 
owszem na królestwo Twoje zasłużył, Przez Pana naszego Jezu
sa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
dla osoby, którćj się nie powodzi w życiu.

W  Tobie Panie nadzieja moja, w Tobie ufność moja na wie
ki, któtego miłosierdzie nie zna granic, a dró? i sądów nie poj
muje żaden. Czemże są dla mnie przeciwności i wszelkie szko
dy i straty ziemskie, gdy miłość i bojaźń Twoja ze mną, gdy 
ufność moja w Tobie nie zna zachwiania. O Boże Stworzycie
lu , Boże Ojcze i Obrońco mój! dziękuję Ci za ten dar najwię
kszy, za to najwyższe dobro; chwała Ci na wieki! Zachowaj 
mi je, a pomnóż najlitościwiej i najobficiej, Panie mój i Boże 
m ój! O mitość i bojaźń Twoją, o wiarę mocną upraszam .Cię, i 
miłosierdzia Twego żebrzę, i przez wszystkie zasługi Twoje 
rany Jezusa Chrystusa i upominam się, nie zaś o pomyślność

85
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doczesną i wszelkich cierpień odjęcie. Pożądam cierpieć dla 
miłości TwdJ Boże i nie wypraszam się od cierpień: tylko od 
gniewu i niełaski Ojca mojego Niebieskiego. Uczyń mnie Pa
nie Łazarzem, jeśli wola Twoja święta, byłeś mnie za syna swo
jego znał i do Jego nagrody przez Aniołów swych wynieść ra
czył. Niech będzie pochwalone imie Pana mojego, imie prze
najświętsze, przed któTem upada wszelkie kolano niebieskie, 
ziemskie i piekielne. Niech będzie pochwalone od wszystkiego 
stworzenia i odemnie grzesznika najniegodniejszego; a spraw 
najsłodszy Jezu, abym je mógł chwalić w wieczności; dostąpi
wszy zapłaty męką i krwią Twoją odkupionej. Amen.

MODLITWA
Świętego Augustyna w nieszczęściu.'

Okaż Twe zmiłowanie Boże przez Twoją dobroć nieskończo
ną, okaż Twe zmiłowanie nad nędznikiem grzesznym, który za 
winy swoje ponoszę karę sprawiedliwą. Gdy mnożę ol Boże 
mój! przestępstwa i nieprawości moje, będęż mógł skarżyć się 
na Twą karzącą rękę? Ty jesteś Panie nieskończenie sprawiedli
wy i wszelki sąd Twój jest sprawiedliwość i prawda. Ty sam 
Panie i Boże mój, jesteś najwyższą sprawiedliwością, najwyż
szym porządkiem, i nie masz w Tobie żadnej niesłuszności. 
Przez sprawiedliwość, nie przez srogość zasmucasz nas, o Panie 
wszechmogący, Boże miłosierdzia, żywota naszego sprawco; od 
Ciebie pochodzi wszystko czegokolwiek doznajemy; pod pano
waniem Twojem nic się nie dzieje przygodą ślepą. Nie sądź się 
ze mną według mych grzechów, tylko według miłosierdzia nie
ograniczonego, które jest większe nad wszystkie złości1 nasze. 
Dajże mi przyjmować z pokorą i ustawiczną cierpliwością 
wszelkie dolegliwości i uciski, jakiemi karać mnie raczysz: a 
niech serce nie przestaje chwalić Ciebie. Bądź mi miłościw, 
Panie! bądź miłościw; zeszłij mi wszelką pomoc, której wiesz, 
że potrzebuję; który wszystko znasz i wszystko możesz, i który 
sam żyjesz w trwałości wieków nieskończonych; prosimy Cię 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
o uproszenie cierpliwego znoszenia przygód i wszelkich 

przykrości życia.
Boże mój! jedyna ucieczko moja, ■■ jedyne pocieszenie w do

legliwościach, uciskach i nędzach życia,utrzymuj mnie, błagam, 
na d r o d z e  dobrej przemożną pomocą Twej łaski świętej, albo
wiem upadam od słabości a ułomności mojej. Znam to Panie,



66 9

iz lepiej mi jest cierpieć na ziemi, niżeli w jej roskosze obfito
wać; iż cierpieniem, gdybym je  znosić um iał, mógłbym odpłacić 
grzechy moje i zasłużyć na niebo, stając się podobnym Zbawi
cielowi Boskiemu, którego całe najświętsze życie było pokutą 
i boleścią. Znam, iż przez niecierpliwość i nieuległość, po
mnażam jeszcze około siebie cierpienia i wszystek owoc ich do
browolnie utracam: a przecież jeśli mnie o Boże wesprzeć i 
umocnić nie raczysz, żadna dolegliwość i gorycz życia, któremi 
mnie nawiedzasz, nie obróci mi się na zbawienie, gdy onych 
znosić nie umiem dla niedostatku poddania się woli Twojćj i  
cierpliwości. Upraszam Cię Panie o tę cnotę pobożnej cierpli
wości; błagam o nią u  Twegp miłosierdzia. Umacniaj mnie, 
Ojcze litości pełen, nieustanną pamięcią nagrody wiekuistej, 
jaką  mi gotujesz po przykładnem chwilowych cierpień zniesie
niu. Nakłoń mnie, Boże wszechmogący, do naśladowania tylu 
świętych Twoich, co w prześladowania, w ubóstwie, w najwię
kszych boleściach, przez miłość dla Ciebie dochowali wiernie 
chrześcijańskiej cierpliwości. Przy tem co oni ponieśli, czemże 
są cierpienia i przykrości moje? Więc jako byłeś dla nich mo
cą Jezu Chryste, Boże nasz ukrzyżowany, racz być i dla mnie, 
grzesznika niegodnego; gdyż pragnę cierpieć, pragnę dla miło
ści Twojej, pragnę tego z uległością o ile można podobną Two
jej. Tobie się poruczam i oddaję, Boże.mój! dla Ciebie chcę 
wszystko bez szemrania znosić i wytrzymać, iżbym się Tobie, 
Ojcu memu i Panu najlepszemu, mógł podobać, który z Synem 
i z Duchem świętym królujesz i wszystkim Twym wiernym za
płatę wieczną gotujesz. Amen.

MODLITWA
o pokonanie swych namiętności.

Boże święty! Ojcze nieprzebranego miłosierdzia, któryś swą 
wszechmocnością na to mnie stworzyć raczył, abym Cię chwalił 
i Tobie jednemu służył: uratuj mnie Panie, a wyzwól litościwie 
z ohydnej i zgubnej niewoli mych własnych żądz i namiętności. 
Dopomóż rai, o Boże mój! iżbym ich jarzmo do piekła mnie 
tłoczące, mógł co najrychlej złamać. Wierzę Panie jaknajmo- 
cniej, że to uczynić mogę przez najświętsze zasługi Boskiego 
Zbaw iciela i Zwycięzcy świata, przez godne przystępowanie ao 
Najświętszego Sakramentu, przez modlitwę, pokutę i miłosier
ne uczynki. Ale duszy mej nieprzyjaciel kładzie sidła na dro
dze mojej, rozumem mnie ludzkim omamia, przykładami świa
ta do grzechu ciągnie, a własna słabość i ułomność moja usta
wicznie wydaje mnie na upadek. Gniew mnie unosi, pycha 
mnie nadyma, pożądliwość mnie pokonywa, łakomstwb dóbr
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ziemskich zapala, lenistwo od powinności odciąga, fałszywa 
mądrość błędami mnie opasuje, własna miłość zaślepia i nawet 
dobre uczynki, jakie za łaską Twoją wypełniam kiedy, kazi i 
niweczy. W Tobie jednym, o Panie mój. i Ojcze, nadzieję i u- 
fność kładę: sam własną mocą nie zdołam tych nieprzyjaciół 
uhamować w sobie i pokonać: ale się brzydzę niemi przez mi
łość ku Tobie i przez bojaźń gniewu Twojego, i jak najgoręcej 
pragnę na zawsze od nich wybić się na wolność. Pomocy Two
jej i wsparcia Twego błagam: spraw Panie, iżbym jako wierny 
żołnierz Jezusa Chrystusa, mógł świętych cnót Jego i wszystkich 
przykazań kościoła pełnieniem, ęłe żądze swoje zwyciężać, ni
gdy się im nie poddawać i zasłużyć nagrodę, którąś nam w kró
lestwie wiecznem przeznaczyć raczył, przez Syna Twojego Pana 
naszego. Amen.

MODLITWA
przed każdem ważniejszem przedsięwzięciem i postanowieniem.
Do Ciebie, Boże mój! Ojcze najdobrotliwszy, który nikogo 

nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, przynoszę myśl moją i ser
ce moje; od Ciebie szukam światła i natchnienia. Nie daj mi 
nic przedsiębrać, coby się przeciwić mogło woli Twojej i świę
tym rozkazom Twoim;, błagam Cię, nie daj mi nic rozpoczynać, 
ani niczego pożądać, coby było szkodliwe zbawieniu memu. 
Niech się w żadnym zamyśle moim nie uwodzę światem, ani je 
go niebezpieczną chwałą, ani jego omylnemi sądy, ani jego zni- 
komemi dobrami: ale niech mnie zawsze prowadzi i mną rządzi 
bojaźń i miłość Twoja. Jeśli to, co sobie zamierzam, nie jest 
przeciwne woli Twojej i chwale Twojej, i ma się ohrócić na 
istotny duszy mej pożytek: pobłogosław mi Panie i racz spra
wić, aby się ziściło; nie dla tego, że ją  niegodny grzesznik tak 
pragnę i umyslam, tylko że Tobie, Ojcu najmiłościwszemu, tak 
się upodobało i jest przyjemnem. Albowiem potrzebuję i po
żądam przedewszystkiem szukać królestwa Twojego i sprawie
dliwości Jego: przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego najmilsze
go, Pana naszego, Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.

MODLITWA
o łaskę stosowania się do woli Boskiij.

Panie i Boże mój! Ty wiesz, jak lepiej będzie: niech się 
stanie to lub owo podług woli Twojej.^ Daj mi co chcesz, wiele 
chcesz, i kiedy chcesz. Czyń ze mną jak sądzisz, jak  się Tobie 
bardziej podoba i jak'wymaga większa chwała Twoja. Postaw 
mnie gdzie chcesz, i czyń ze u m ą  we wszystkiem swobodnie.
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W  ręku Twojem jestem,.kieruj mną, jak Ci się podoba. Otom 
ja  sługaTwój, na wszystko gotów: bo nic dla siebie, lecz dla 
Ciebie tylko godnie i doskonale żyć pragnę. Udziel mi 
najsłodszy Jezu łaski Twojej, aby ze mną przebywała, ze mną 
pracowała i ze mną wytrwała do końca. Daj, abym tego zawsze 
chciał i pragnął, co Tobie jest przyjemniejszem, co się Tobie 
bardziej podoba. Twoja wola niech się stanie moją, a moja 
niech się zawsze do Twojej stosuje i z nią się zgadza najściślej. 
Spraw, abym z Tobą wspólnie i nieoddzielnie chciał i nie chciał, 
ani mógł inaczej, tylko jak Ty, i chcieć i nie chcieć. Daj,abym 
zamarł wszystkiemu co jest światowem, i lubił dla Ciebie być 
gardzonym i nieznanym na świecie. Daj, abym nad wszystko, 
co pożądane być może, w Tobie spoczywał i w Tobie uciszał 
serce moje. Oświeć mnie promieniem mądrości niebieskiej, 
abym się nauczj ł  Ciebie nadewszystko kochać, Ciebie szukać, 
Tobie służyć i żyć dla Ciebie według woli Twojej. Amen.

MODLITWA
o uległe z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego.

Rozliczne są, o Boże, Twe dary, szafunek ich w Twojem jest 
ręku. Ty je  rozdzielasz według woli Twojej, której nikt z nas 
pojąć nie zdoła, a bez której nic się nie dzieje. Od ciebie są 
pociechy i radości nasze, od Ciebie cierpienia i smutki. Ty 
jeden wiesz najlepiej czem kogo obdarzyć wypada, co komu 
potrzebniejsze do zbawienia jego. Przetoż błagam Cię Panie, o 
łaskę pokory i uległości, o łaskę stosowania się do rozrządzeń 
Twoich; abym poskramiając swe żądze, poprzestał zawsze 
z dziękczynieniem na tem, co mi udzielisz; a tych darów Twoich, 
czy one będą szczupłe, czy obfite, umiał użyć stosownie do 
Twych świętych zamiarów, i na to je tylko obracać, coby do 
uwielbienia Twego imienia dążyło. Aby wola Twoja i miłość 
czci Twojej, była mi droższą i milszą nad wszystko; a śmierć do
bra i zbawienie dla mej duszy, najwyższym pragnień mych ęe- 
Jem. ' Ty wiesz, że tego pożądam, o Panie! ale czernie są chęci i 
zamiary nasze, bez najświętszej pomocy Twej łaski? oświeć tez 
mnie i prowadź, o Boże! abym sam przez własną swoją winę nie 
ściągnął na się nieszczęścia lub cierpień; abym przez rozrzu
tność lub próżnowanie nie popadł w ubóstwo i nędzę, a przez 
zbytek i nadużycia w chorobę; przez dumę i pychę w nienawiść; 
przez skąpstwo lub nikczemnosć w pogardę u  bliźnich; słowem 
przez jakiekolwiek grzechy i wykroczenia w nieszczęście.^ Bo 
gdzie wówczas będę szukał pociechy, jeśli we własnem sumieniu 
znajdę tylko zgryzotę, a w Tobie sprawiedliwego sędziego. Gdy 
zaś nieszczęście i ucisk przyjdzie na mnie z Twej woli i dopu-
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szczenią Twojego; daj mi naówczas, o .Panie! abym je zniósł 
cierpliwie i pokornie, pomnąc na to, że Ty wiesz najlepiej co 
czynisz, czego mi najbardziej potrzeba, i że Ty wszystko w koń
cu obracasz na dobro tym, którzy Cię miłują, a ufają w miło
sierdzie Twoje. O utwierdźże mnie, o Boże! i wzmocnij w tem 
przekonaniu i uczuciu! Udziel mi ducha pokory i uległości, 
abym całując Twą rękę wtenczas nawet, gdy chłostać mnie bę
dziesz, umiał stosować się we wszystkiem do woli Twojej i za
służył na zlitowanie Twoje w życiu i po śmierci. Przez Jezu
sa Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA
przed podróżą.

Ciebie Panie Boże wszechmogący, na każdem miejscu obe
cny, biorę sobie z ufnością za Stróża, Przewodnika i Towarzy
sza mojej podróży. W ojcowską opiekę Twoją i w nieuśpioną 
straż świętych Aniołów Twoich poruczam pokorną modlitwą 
dom mój i wszystkich moich; czuwaniu ich i rozrządzeniom 
Twej Boskiej Opatrzności bezpiecznie oddając. Bacz mnie 
prowadzić Panie szczęśliwie i łaskawie, jakoś przed wieki pro
wadził miłego Tobie syna Tobjaszowego; abym gdziekolwiek się 
obrócę i czegokolwiek z woli Twojej doświadczam, na każdem 
miejscu Ciebie, Pana i Ojca mojego, pokornem sercem czcił i 
chwalił, wszędy przykazania Twoje wypełniał, a pamiętając sta
tecznie, iż dla nas całe to doczesne życie jest tylko podróżą nie
trwałą, zasługiwał sobie na szczęśliwe przybycie do błogosła
wionego domu Świętych Twoich, i z niemi chwalił Cię wiecznie, 
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA
po podróży.

O Boże! którego miłosierdzie czuwa nad nami nieustannie, 
którego rozrządzenia są zawsze dla naszego dobra: niechaj Cię 
chwalę, Ojcze litościwy! w każdym czasie i miejscu, i w każdej 
sprawie mojej; niechaj Ci najgłębsze dziękczynienie daję za 
wszystkie Twe dobrodziejstwa i wszelkie Twoje rozrządzenia. 
Nie wypuszczaj mnie z Twej obrony najświętszej, nie dozwalaj, 
iżbym się bez niej miał gdziekolwiek rozumieć bezpiecznym: 
miej dom ten pod skrzydłem Twej opieki. Tobie samemu Pa
nie poruczam duszę moją i ciało moje, teraz i przy śmierci, i na 
wieki wieków. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przy
czynę Matki Boskiej. Amen.
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podczas długiego oddalenia od domu i w przygodach 
nieszczęśliwych.

Odłączyłeś mię Panie! od domu i od moich, od widoku i po
ciechy osób mi drogich; stałem się opuszczony i smutny, podo
bny pisklęciu samotnemu i bez gniazda, i wszystkie dni moje są 
pełne jednakowego utęsknienia; w żalu moim żaden mi ulgi nie 
przyniesie! O Boże wszechmogący! bądź wola Twoja jako w nie
bie tak i na ziemi! Niechaj Ci wszystko będzie dziękczynienie, 
niech Cię błogosławi dusza moja, Ojcze litości pełen, iż za grze
chy i ciężkie winy moje raczysz mię niegodnego karać wtem ży
ciu znikomem; iz odpychając mię od szczęścia ziemskiego, po
ciągasz miłosiernie do zasługiwania przed Tobą na łaski i dobra 
Twoje wiekuiste. Spraw Panie, miłości najłaskawsza, iżbym czuł 
i znał to z najgłębszą serca mojego pokorą, że przeciwności i 
smutki, które mię ogarnęły, nie są skutkiem ślepego przypadku, 
ani z woli ludzkiej pochodzą: lecz wolą i rozkazaniem Twojem 
sprawione, są dla mnie Ojcowskiej ręki Twojej karą. Nie do
puść, Jezu najsłodszy, iżbym kiedykolwiek miał na losmójszem- 
ra_ć, który przed Tobą na najcięższe ukaranie zasłużyłem. Daj 
mi znosić cierpliwie wszelkie gorycze i uniżenie, wszelkie nie
dostatki i opuszczenie, wszelkie dolegliwości i smutki, któremi 
mię nawiedzasz;— daj mi je znosić bez rospaczy, bez wyrzeka
nia, na zgładzenie grzechów moich i sprawiedliwości Twej prze
błaganie dla mnie i dla wszystkich moich. Uczyń tę łaskę nade- 
m ną, Boże mój! litości nieprzebrana, iżbym ze wszystkiej duszy 
mojej wierzył, pamiętał, i Tobie Ojcu najlepszemu z najgłębszą 
wdzięcznością dziękował: że i w tych strapieniach, a uciskach 
moich, w tym smutku i opuszczeniu, nie zostawisz mnie, o Pa
nie mój! sierotą: bo Opatrzność Twa czuwa nad wszystkiem. 
Racz wysłuchać miłosierny Boże prośby i błagania moje za 
wszystkiemi, z któremi dzis jestem rozłączony, a którym winien 
jestem miłość, opiekę i staranie. W Twoje ojcowskie ręce ich 
poruczam i oddaję; Twojego miłosierdzia dla nich żebrzę, Ojcze 
wszystkiego stworzenia. Niech przenajsłodsza dobroć i łaska 
Twoja, o Boże nasz, z niemi zamieszkać raczy, i będzie im o- 
broną, pocieszeniem i nadzieją. Nad domem naszym Boże! racz. 
ziścić Twoje zmiłowanie. Czy mnie do niego, litości Twojej 
rozrządzeniem, szczęśliwie powrócić będziesz raczył; czy też r a 
dości tej doznać nie mam, jak owi, co byli niegodni dojść do 
ziemi widzianej od Mojżesza z góry Abarym, i wszyscy przed 
dokonaniem pielgrzymki swojej zginęli; okryj go Panie Boże 
wszechmogący przemożną tarczą Twej Boskiej opieki, a nife bę
dzie się bał żadnego złego, i żaden go przeciwnik nie pokona.

MODLITWA
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Pod skrzydłem Opatrzności Twojej miej go, o Panie nasz, miło
sierdzia Twojego błagam: niech będzie cały, bezpieczny, pocie
szony, i darami Twemi bogaty, aby w nim chwata i cześć naj
świętszego imienia Twego nigdy nie ustawała. Przez Jezusa 
Chrystusa Pana i Odkupiciela naszego. Amen.

MODLITWA
podczas powietrza.

Racz usłyszeć o Panie, Ojcze wszechmogący! wołanie i płacz 
ludu Twego; ulecz choroby dręczące duszę i ciało nasze, a spraw 
nam, o Boże', abyśmy odpuszczenie Twoje otrzymawszy,'Twojem 
się zawsze błogosławieństwem cieszyli i za Twoje dobrodziejstwa 
Ciebie wychwalali. Wysłuchaj nas najdroższy Jezu, racz nas 
uzdrowić i zachować, którzy w twem zmiłowaniu jedyną ufność 
i całą wiarę kładziemy; jakoś uzdrowił powietrzem ruszonego, 
którego wiarę ujrzawszy, rzekłeś mu: »człowiecze, odpuszczają 
się tobie grzechy Twoje.« Wysłuchaj nas przez przyczynę 
najświętszej Matki Twojej, opiekunki i pocieszycielki Naszej i 
wszystkich świętych Twoich: który w spółeczności Ojca, Ducha 
świętego, żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.

Ód powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!
Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.

MODLITWA
przeciw szkodom ognia.

Panie Boże wszechmogący, który nas, dzieci Twoje, jako 
Ojciec najmiłosierniejszy obdarzasz i ustawicznie opatrujesz: 
Ty nam dajesz wszystko, co mamy; w ręku Twojem jest wszy
stko. Niechże czujemy zawzdy nad sobą świętą opiekę Opatrz
ności Twojej; daj nam zachować Ojcowskie dary Twoje, broń 
nas od ognia, szkody i od wszelkiej jakiejkolwiek straty; aby
śmy Ci bezprzestannie za dobrodziejstwa Twoje dziękowali; 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela i Zbawicie
la. Amen.

Od ognia, powietrza,głodu i wojny, zachowaj nas Panie.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya i t. d.

MODLITWA 
podczas burzy i piorunów.

O Panie życia i śmierci! którego wszechmocność nasyca prze
paście, porusza morze i posyła pioruny: rozkaż litościwy Ojcze 
a iołom Twym świętym, odwrócić tę burzę od domów i dobyt-
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kujemy Ci Boże wszechmogący, że nam zaprzątnionym próżno- 
ściami ziemi i uśpionym tem doczesnem i nikczemnem życiem, 
przypominać raczysz tak jawnym i przemożnym głosem Twoją 
potęgę i Twoje panowanie nad nami i nad wszystkiem i, iżbyśmy 
weszli sami w siebie i z najgłębszą pokorą i skruchą uczcili nie
ogarnioną wielkość i nieprzebraną Twoją dobroć; iżbyśmy się 
nie w staraniach i marnościach świata tego zatapiali, ale ku To
bie, Panu naszemu, Stwórcy i Kządcy wszystkiego, który nas co 
chwila przed straszny sąd Twój powołać możesz, coraz się żarli
wiej i skuteczniej bojaźnią i ufnością przenikali. Niech Ci bę
dzie cześć i chwała Boże w Trójcy jedyny; Ojcze miłosierdzia i 
łaski pełen, nie zwracaj naprzeciw pas gniewu Twego i słusznej 
kary Twojej: lecz racz nam dać czas do poprawy i odmianygrze- 
sznego życia: o co Cię błagamy, przez Pana naszego Jezusa Chry
stusa. Amen.

MODLITWA
o urodzaje.

Boże wszechmogący, dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi 
Twojej, aby płodną była i wydała dary Twe sługom Twoim. 
Niechaj ją  Twe rosy i Twoje słońce, Twe deszcze, i Twoje pogo
dy, i całe Twe usłużenie powietrzne, sprawą i sposobem Tobie 
jednemu znajomym, użyźnią i rodzajną tfczynią. Twoje to Pa
nie posialiśmy ziarno: Twojej opiece i Twojej opatrzności odda
ne, potem ludu Twego skropione. Chleba naszego powszednie
go racz nam dać, Panie nasz, Ojcze nasz. Nie spuszczaj na nas 
plag Twoich Boże, którzy na gniew Twój zasługujemy: ale wiel
kością Boskich darów Twoich, racz serca nasze do wdzięcznego 
Opatrzności Twej wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy 
Cię Boże w Trójcy jedyny,przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, 
Syna Twego, któremu z Ojcem i z Duchem św'iętym cześć, chwa
ła i dziękczynienie, teraz i przez wieki wieków. Amen.

(Tej modlitwy możesz używać, jako prośby o deszcz w czasie po
suszy, lub o pogodę w czasie zbytecznych deszczów).

MODLITWA
z podziękowaniem Bogu za dane urodzaje.

Boże wszechmogący! Ojcze wszystkiego stworzenia, otworzy
łeś miłosiernie rękę Twą szczodrobliwą i wysypała się obfitość 
na nas lud Twój i owce pastwiska Twego. Wołaliśmy i wysłu
chałeś; potrźebowaliśmy i okazałeś zmiłowanie; prosiliśmy i o- 
trzyraujem, luhośmy prosili bardzo niegodnie. Bo łaski Opatrz
ności Boskiej są zdrojem ustawicznym i nieprzebranym, który
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żywisz pisklęta na puszczy i ubierasz lilje polne. Dziękujemy 
Ci Panie za dar Twój wielki i niezasłużony. Racz sprawić lito
ściwie, abyśmy użyć go umieli, nie dla dostępowania dóbr świa
ta tego, ale ku chwale Twojej i w miłości bliźniego. Niech chleb 
Twój, którym nas sługi Twe darzysz, i którego czynisz nas sza
farzami, będzie u nas chlebem ubogiego i spracowanego; Chle
bem sieroty i wdowy; chlebem przychodnia i pielgrzyma; chle
bem żebraka i przytułku szukającego,_ cblebem zakonnika i 
wszystkich sług ubogich owczarni Twojej; niech będzie chlebem 
wszystkich potrzebujących synów Twoich, braci naszych w Chry
stusie: abyśmy nim, jako darem miłosierdzia Twego chętnie się 
zawzdy dzielili; tych, przez których pracę nam go pk>dawać ra
czysz, żywą i serdeczną miłością, jako najmilszych bracinaszych 
miłowali, od wszelkiego ucisku onycb strzegli, i we wszystkiem 
dobra ich pilnowali: zarabiając sobie na ciągłe Twej łaski bło
gosławieństwa i pociechy w życiu i po śmierci, przez Pana na
szego Jezusa Chrystusa Amen.

(Powyższą modlitwę bogobojny i chrześcijański gospodarz może 
odmawiać ze‘swoja czeladkąpo żniwach, np-.w dzień dożynków, gdy 
mu z pola przynoszą, wieńce*zbożowe. Modlitwę zaś poprzednia, be- 
dzie odprawiał mianowicie to dniu ukończenia siśjby).

L I T A N I A
P r z y  k o n a ją c y m *

Kyrie elejson, Chryste elejson 
, Kyrie elejson.
Święta Marya, módl się za tą 

duszą;
Wszyscy święci Anieli i Archa- 
„ nieli; módlcie się za nią; 
Święty Ablu, módl się za nią; 
Wszyscy sprawiedliwi, módlcie 
, się za nią;
Święty Janie Chrzcicielu, módf 
„ się za nią!
Święty Józefie, módl się za nią! 
Wszyscy Święci Patryarchowie i 
, Prorocy, módlcie się za nią! 
S.S. Piotrze i Pawle, módlcie się 
, za nią!
Święty Jędrzeju,módl sięzanią! 
Wszyscy święci ApostołowieiE 

wangelistowie, módlcie się za 
nią!

Wszyscy święci uczniowie Pań
scy, módlcie się za nią! 

Wszyscy święci niewinni mło
dziankowie, módlciesięzanią! 

Święty Szczepanie, módl się za 
, nią!
Święty Wawrzyńcze,módl się za 

nią!
Wszyscy święci męczennicy, 
, módlcie się za nią!
Święty Sylwestrze, módl się za 
|  nią!
Święty Grzegorzu, módl się za 
|  nią! -
Święty Augustynie, módl się za 

nią!
Wszyscy święci Biskupi i Wyz

nawcy, módlcie się za nią! 
Święty Benedykcie, módl się za 

nią]
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Święty Franciszku, módl się za 
nią!

Wszyscy święci zakonnicy i pu-
, stelnicy, módlcie się za nią!
§więta Anno, módl się za nią!
Święta Maryo Magdaleno, módl
, się za nią!
Święta Lucyo, módl się za nią!
W szystkie święte Panny i wdo 

wy, mó,dlcie się za nią! ,
W szyscySwięci iwszystkieSwię 

te, przyczyńcie się za nią!
Bądź milościw tej duszyl Od

puść jej Panie!
Bądź nam milościw, Ciebie za 

nią proszącym, Wysłuchaj nas 
Panie!

Od gniewu Twego, Wybaw ją 
Panie.

Od mąk piekielnych, Wybaw ją  
Panie!

Od złej śmierci, Wy ba w jąPanie!
Od mocy szatańskiej, W ybawją 

Panie!
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya i t

Przez święte narodzenie Twoje, 
W ybaw ją Panie!

Przez krzyż Twój i mękę Twoją, 
Wybaw ją  Panie!

Przez śmierć Twoją i pogrzeb 
Twój, W ybawją Panie!

W dzień sądu Twego, W ybawją 
Panie!

Przez chwalebne zmartwych
wstanie Twoje, Wybaw ją P a 
nie!

Przez przedziwne w niebowstą- 
piemeTwoje,Wybaw jąPanie.

Przez przyjście na świat Ducha 
świętego Pocieszyciela, W y
baw ją  Panie!

My grzeszni Ciebie prosimy, 
Wystuchajnas za tąduęzą mo
dlących się, Panie!

Abyś jej grzechy odpuścić ra 
czył, Wysłuchaj nas Panie!

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
Kyrie elejson.

d.

MODLITWA
Polecamy Ci duszę sługi Twego, i prosimy Cię Panie Jezu 

Chryste,Zbawicielu wszystkiego świata, żebyś tę duszę, dla któ
rej życie Twoje na krzyżu położyłeś, do chwały wiekuistej przy
jąć raczył.— O święta Maryo.Matko Boża! wspomnijże sobie, ja
ko Cię nieustannie kościół Boży prosi, ażebyś się modliła za na
mi grzesznemi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto w ostatniej 
i w największej potrzebie znajduje się. duSza tego konającego 
(albo konającej) N. módlże się za nią teraz, kiedy najbardziej 
Twej przyczyny przed Bogiem potrzebuje, módl się za nią w te
raźniejszej strasznej godzinie śmierci, od której szczęśliwa^ lub 
nieszczęśliwa wieczność jej zawisła. O Panno można! raczże te
raz skruszyć moc czarta przeklętego, który jako lew krąży oko
ło tej duszy z ciała wychodzącej, aby ją  pożarł. O Matko naj
boleśniejsza! jakoś nie odstępując stała pod krzyżem umierają^ 
cego na nim Syna Twego, nie odstępujże z opieką Twoją i od tej 
w konaniu męczącej się duszy. Uproś jej u  Boga łaski w tym 
stanie najpotrzebniejszej i szczęśliwe z tego tu życia przejście 
do wieczności. Amen.



zaraz po skonaniu.
Przybądźcie Święci Boscy,zabierzcieAniołowiePańscy,przyj

mijcie duszę jego i postawcie ją  w obliczu Najwyższego.
Niech Cię przyjmie Chrystus, który Cię wezwał, i na łono A- 

brahama Aniołowie Jego niech Cię zaprowadzą.
Wieczny odpoczynek ratz mu dać Panie, a światłość wiekuista 

niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.

Módlmy się.
Tobie polecam Panie duszę sługi Twego N. najpokorniej 

prosząc, aby rozstawszy się z'tym światem, Tobie żył, a cokol
wiek przez ułomność ludzką w pożyciu przekroczył, Ty przeba
czeniem miłosierdzia nieskończonego Twego, abyś zgładzić ra
czył przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przestrogi i rady Świętćj Teressy

ku udoskonaleniu chrześcijańskiemu.
O osobach Bogu oddanych, nie mów inaczej, jak tylko z u- 

szanowaniem.
Gdy będziecie wielu razem, mów mało.
Nie sprzeczaj się nigdy, a zwłaszcza w rzeczachmałej wagi.
Wystrzegaj się szydzić z kogokolwiek.
Nie napominaj nikogo, tylko z uwagą, miłością i żalem za 

własne winy.
Usiłuj dogadzać każdemu we wszystkiem, co nie jest przeci- 

wnem przykazaniom Boga i kościoła, i bądź dla wszystkich przy
jemnym.

Nie zabieraj nigdy głosu bez poprzedniego rozmysłu, a naj
przód westchnij do Boga, żeby ci nie dał powiedzieć nic złego.

Jeżeli nie będzie koniecznej tego potrzeby, nigdy sam siebie 
nie tłumacz i nie uniewinniaj.

Nie masz nic o sobie mówić, coby na cię mogło ściągnąć po
chwałę, lub zaletę, chyba, gdyby tego czyj pożytek wymagał. 
Lecz i wtedy mów nie inaczej, jak z pokorą i wdzięcznością ku 
Bogu.

Niech mowa Twoja będzie zawsze spokojna i bez przesady.
W  rozmowach, jakie prowadzisz, nakłaniaj ile tylko można 

uwagę swoją i drugich, do rzeczy pobożnych i budujących.
Nie twierdź o niczem, czego nie jesteś zupełnie pewien.
Ktokolwiek przykładnie i bogobojnie mówi przed tobą, słu

chaj go z pokorą ucznia; staraj się słowa jego obracać sobie za
raz na pożytek duszy.

6 7 8

MODLITWA
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Odkrywaj przed swym spowiednikiem wszystkie swe pokusy, 
wady, dolegliwości i słabości; iżby cię mógł wesprzeć świętą ra
dą, i. wskazać ci, co masz przedsiębrać.

Cokolwiek czynisz lub zamierzasz, pamiętaj, żc Bóg twój i 
Pan twój wszędzie jest obecnym.

To jedno tylko statecznie zachowując, już możesz być pewien 
wielkiego postępu w cnotach.

Nie miej nigdy upodobania słuchać źle mówiących o kimkol
wiek, tem bardziej nie mów sam źle o nikim dla tego tylko, że
by go ganiono, chyba o sobie.

Nie dawaj się unosić radości. Jeżeli ci ją  Bóg ześle, bądź 
w niej skromny, słodki, cichy, budujący.

Bądź zawsze tak gotowy do posłuszeństwa dla twej prawej 
władzy, jak gdyby sam Chrystus dawał ci przez nią rozkazy. _

W'każdym uczynku i każdej chwili; wchodź w sąd ze swojem 
sumieniem, aby i najmniejsza wina twoja nie uszła ci przed u- 
wagą, i abyś natychmiast mógł się z niej poprawić, i przy po
mocy Boskiej unikać onej na przyszłość.

Nie upatruj ułomności i przywar w nikim, ale owszem bierz 
u każdego na baczenie i przykład, jego cnoty i dobre postępki. 
Przeciwnie w zastanawianiu się nad sobą samym, nie zatrzymuj 
uwagi nad tem, co mógłbyś widzieć w sobie chwalebnego.

Znoś cierpliwie dla Chrystusa wszystkie przykrości i dolegli
wości życia. Utrzymuj i rozwijaj w sobie każde dobre uczucie, 
jakie ci Bóg zsyła, nie zaniedbuj żadnego dobrego natchnienia, 
które ci od Niego przychodzi.

Wystrzegaj się we wszystkiem ile możesz odróżnienia się od 
innych; wyjąwszy, gdybyś się ujrzał w towarzystwie niewiernych.

We wszystkich rzeczach widomych i niewidomych uważaj 
mądrość i dobroć Opatrzności Boskiej; niech wszystko staje się 
dla ciebie pobudką do Jej czci i dziękczynienia.

Odrywaj swe serce od świata i ciała, szukaj Boga, a znaj
dziesz i otrzymasz prawdziwą szczęśliwość.

Nie dawaj sobie chluby przed ludźmi z nabożeństwa. Ukry
w aj je  przez skromność, ale się go nie wstydź przez słabość i 
niepewność wiary.

Bacz na siebie, iżbyś nie był ciekawy w rzeczach do ciebie 
nienależących. Nie rozwódź się nad niemi. Wcale się do nich 
nie mieszaj.

Bierz często przed oczy życie swe przeszłe, iżbyś się pobu
dzał do skruchy i żalu za grzechy; rozważaj, jak jeszcze i w tej 
chwili jesteś niegodzien miłosierdzia Boga, i błagaj Got o nie, 
szczerze postanawiając poprawę.

Nie przestawaj nigdy ukarzać się i umartwiać we wszystkiem 
ai do śmierci.
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Ofiaruj Bogu wszystkie swe myśli, uczynki i uczucia, przez 
zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Na każdy dzień poświęcony uczczeniu którego świętego lub 
świętej, rezważaj, jakie byty ich szczególne cnoty i zasługi, pro
sząc Boga, aby cię temiż cnotami i zasługami obdarzyć raczył.

Ile razy będziesz miał szczęście przystępować do stołu Pań
skiego, przejmij się najgłębszą wdzięcznością ku Bogu, staraj 
się czuć to jak najmocniej, że będąc stworzeniem nikczemncm i 
grzechu pełnem, nie możesz mu godnie dziękować za łaskę tak 
niezmierną.

Nie karz, ani strofuj nikogo, kiedy się gniewasz; wstrzymaj 
się w tem, aż gniew twój uspokoi się.

Utwierdzaj się nieustannie w bojaźni Boga. Ona to najwię
cej wlewa w nas pokorę i skruchę.

Miej na uw7adze, jak wszystkie uczucia i związki ludzkie są 
zmienne i niestałe,'i jak im zaufać nie można. Połóż ufność 
jedynie w Bogu, który się nie zmienia, ani nie zawodzi.

Za każdem przyjęciem Kommunii świętej błagaj Boga o jaką 
szczególną łaskę, o dar, którego potrzebujesz dla zbawienia 
duszy.

G dy będziesz w smutku i trwodzę, strzeż'się dla tego opu
szczać modlitw, pokuty i inszych dobrych uGzynków; przeto 
bowiem uległbyś nieprzyjacielowi, co te smutki i trwogi umyśl
nie ku Tobie wymierza, iżby cię oderwał od Boga. Owszem 
czyń ile tylko z ciebie jest, czyń więcej jeszcze niz pierwej, a 
doznasz rychło przeciw niemu pomocy i łaski nieba.

Pamiętaj, że to życie jest chwilą, że życie przyszłe jest wie
cznością. Nie miej inszego pragnienia, jak pragniefaie Boga; 
ani inszej bojaźni, jak bojaźń Jego utracenia; ani inszej boleści, 
jak boleść, że Go jeszcze nie posiadasz; ani inszej radości, jak 
radość, że do Niego dążysz.

I I K § Z P O K V  P O L S K I E .
P S A L M  109.

Rzekł Pan do Pana mego i t. d. (Patrz na str. 315).
P S A L M  110.

Calem Cię sercem będę chwalić Panie,
Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie;
Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakóba,
Któremi władnie jak mu się podoba!
Co pocznie wszystko pełne jest zacności,
Pełne uwielbień! Wiek sprawiedliwości
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Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi 
Wiecznie pamiętny będzie cudy swemi. 
Pan dobrotliwy, Pan to mitosierny, 
Karmi i hojnie bogaci lud wierny, 
Stateczny w słowie, co raz postanowił, 
Wiecznemi czasy tego nie odmówił.
Moc swą okazał, gdy wygnał pogany,
A ten kraj synom Izraela dany.
Sprawą rąk  Jego prawdą miarkowane,
A zaś słusznością prawa prostowane.
Te się na wieki żadnych lat nie boją,
Bo na słuszności i na prawdzie stoją,
Pan sługi swoje z niewoli wybawił,
I dla nich wiepzny testament zostawił. 
Imię na straszne i pełne świętości,
A bojaźń Boża początkiem mądrości;
Ci co z niej biorą wzór życia na ziemi, 
Będą od wszystkich wiecznie chwalo,nemi. 
Chwała Ojcu, i t. d.

P S A L M  111.

Szczęśliwy! i nie zna kaźni.
Kto w Pańskiej żyje bojaźni; 
Najmilsza jemu jest droga,
Iść według przykazań Boga. 
Krew jego zacna na ziemi, 
Porówna zawzdy z możnemi! 
Bód się cnotliwych rozpleni,
I będą błogosławieni.
Dom jego będzie obfity 
W  zbiory i trwałe zaszczyty;
A cześć poczciwego człeka 
Pójdzie od wieka do wieka. 
Niechaj noc zaćmi mgły swemi, 
Światło jest nad cnotiiwemi; 
Zawsze im Pan jest życzliwy, 
Litośny i sprawiedliwy.
Człek miły pełen wesela,
Gdy drugim z swego udziela,

Wsłowie się swojem tak rządzi, 
Że co wyrzecze nie zbłądzi 
Ludzka powieść jego sprawy 
Uwiecznia »był to mąż prawy!« 
I zły go język nie trwoży 
Bezbieczen w nadziei Bożej. 
Stateczność jego cnej duszy. 
Żadną się rzeczą nie wzruszy. 
Wydala zlej chwili snadnie, 
Aż nieprzyjaciel upadnie. 
Bozsypal swoje szczodroty,
Ńa wdowy, biedne sieroty, 
Przez to uczynnością słynie,
I chwała jego nie zginie.
Zły na to patrząc, boleje; • 
Zgrzyta z zazdrości sinieje;
Taki co w głowie uradzi,
Do skutku nie doprowadzi. 
Chwała Ojcu, i t. d.

P S A L M  112.

Chwalcie, o dziatki najwyższego Pana, (Patrz nastr. 316).
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Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie,
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemie!
Bo litość Jego nad nami stwierdzona,
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
Chwata Ojcu, i t. d.

H Y M N
na uroczystość świętych Męczenników.

Boże rycerzy swobodo, (Zjednała mu krew przelana
Twych korono i nagrodo,
Głosim chwałę męczenników,
Uwolnij z więzów grzeszników.
Światowe szczęście,Twój święty,
I zwodne grzechu ponęty,
Żółcią zatrutąznaj dowal.
W  niebieswe szczęście budował.
Z męki na mękę szedł męzko,
Wszystko wy cierpiałz wycięzko,

P S A L M  116.

Wieczną nagrodę u Pana.
Przy tryumfie męczennika, 
Niech prośba niebo przenika, 
Którą ślemy Twoje s ług i,
Racz odpuścić grzechów długi. 
Niechaj chwała, wieczna sława 
Ojca z Synem nie ustawa,
Oraz świętemu Duchowi, 
Głośną każdemu wiekowi. Am

H Y M N .
na śniętych Wyznawców.

Święty wyznawca Boga przedwiecznego,
W yznawca Boga i Stwórcy prawego,
Czczony po świecie od ludu wiernego,
Dzisiaj szczęśliwie wstępuje wspaniały,

Do wiecznej chwały.
Skruszony, pobożny, pełen roztropności, 
Uniknął grzechu żyjący w trzeźwości,
Gdy dusza członkom pokutnego ciała 

Życie dawała.
A dla którego zasługi wspaniałej,
Osoby, które schorzałe leżały,
Za uskromieniem choroby nawały,

Zdrowe powstały.
I nasz Mu kościół składa pienia ch walne, 
Wesół ogłasza cnoty tryumfalne,
Aby nas wspierał modlitwami swemi,

Czasy wiecznemi.
Ztąd Jego chwała niech nam tkwi w pamięci, 
Co na niebieskim tronie świętym święci, 
Rządcy całego tej świata machiny,

W  Trójcy jedyny. Amen.
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MAGNIFICAT.
Wielb duszo moja Pana; bądź pełny wesela,
Duchu mój, z twego Boga, z twego Zbawiciela,
Iż służebnicy swojej nie wzgardził ubóstwem,
Lecz wejrzał na polforę z darów swoich mnóstwem, 
Gdyż od wszystkich narodów będę uwielbioną, 
Odtąd wszyscy będą mnie zwać błogosławioną:
Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten Pan, który 
Z Imienia Święty, z dzieł jest wszechmocnej natury. 
A miłosierdzie Jego z potomnością swoją,
Biorą jakby w dziedzictwo, którzy się Go boją. 
Pokazał moc przedziwną swojego ramienia, 
Pysznych serc, dumne m yśli puścił w rozproszenia. 
O djął s iłę  mocarzom, zniszczył ich stolice,
A wywyższył pokorne sługi, służebnice.
Łaknących obfitemi napełnił dobrami,
A bogaczów zostawił z próżnemi rękami.
W ziął w ojcowską opiekę Izraela plemie,
Pomnąc na litość swoją którą okrył ziemię.
Tak jako przyrzekł ojcom naszym, Abrahamowi,
I na wieki wieków, jego nasienia ludowi. Amen.

A N T Y  F O N Y .
ALMA.

Matko Odkupiciela!
Któraś się nam stała,
Bramą niebieską,
I gwiazdą morską.

Bacz Twojemi świętemi 
Dopomódz- prośbami,
I wielu ważnemi,
Twemi zasługami,

Ludowi upadłemu,
Z grzechów powstającemu;
By mógł królować wiecznie,
Z Tobą w niebie bezpiecznie.

AYE BEGINA.
Bądź pozdrowiona Królowa niebieska, 
Bądź pozdrowiona Pani Anielska;
Witaj święte pokolenie,
Z którego wyszło zbawienie.

Wesel się chwałą wsławiona, 
Ślicznością nad wszystko ozdobiona;

Niech ten powstanie,
Który ma staranie,
0  narodzie grzeszącym,
1 w błędach żyjącym.

Gdyś Panno usłyszała.
Miłe pozdrowienie;
Od Gabryela Anioła.
Z zdumieniem przyrodzenia.

Ty któraś porodziła 
Świętego Stworzyciela. 
Pokornie Cię prosimy,
Miej litość nad grzesznemi. 

Amen.



Żyj szczęśliwie, o Dziewico prześliczna,
A za nami grzesznemi racz być ustawicźna. Amen.

REGINA COELI.
Królowa niebieska wesel się, Alleluja.
Któregoś nosić zasłużyła, Alleluja.
Zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja.
Módl się za nami do Boga, Alleluja.

SALVE REGINA.
Witaj Królowa, Matko litości, (Patrz na str. i t. d. 164)
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PIEŚNI NABOŻNE.
Wzniesienie myśli do B«ga>

Ojcze wieków, pełen chwały... Ttogoż ta ziemia nie dziwi,
Chwały bez granic, ni końca, 
Z którego łona powstały, 
Księżyce, gwiazdy i słońca!

Ty jeden obecny wszędzie,
Ty jeden z nami i w niebie... 
Ma dusza wielbić nie będzie 
Tylko Twą wielkość i ciebie.

Ty jeden!... lecz któż policzy, 
Twe niewidzialne przymioty, 
Które od wieków dziedziczy,

Gdy mimo wieków zagłady,
iDżwiga na sobie i żywi
Rozliczne jestestw gromady?...

Gdyś Boże stworzył te dzieła! 
Jeszcze Twój dłoni opieka, 
Troskliwość swoją zajęta, 
Uposażeniem człowieka.* . *
Z twej ręki pamięć dziedziczę, 
jŁecz któż tę pamięć pojmuje, 
Gdy zgasłe życia słodycze

WszechmocnośćTwojej istoty? jW mej wyobraźni maluje?
I  |  j I ' |  * ■ v  *

Czy grzmią fale, piorun błyska, Tyś mi dał pamięć dar drogi, 
Czy po kwiatach brzęczą roje, jCo mnie od błędów ocala, 
Wszędzie świetności zjawiska Gdy Twe ojcowskie przestrogi 
Otaczają berło twoje. IW umyśle moim utrwala.

Lubo widzę te gwiazd koła, |lwoim jest ten dar myślenia, 
Co w przestrzeni niebios toną... .Co jak Twych cudów potęga! 
Lecz czyj umysł pojąć zdoła, jOgarnia niebios sklepienia... 
Mnogość światów nieskończoną? I krańców świata dosięga!
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Tyś nadal sercu mojemu 
Czucie najsłodszej pociechy! 
Kiedy przebacza bliźniemu,
Jak Ty przebaczasz me grzechy.

Ty Boże zsyłasz w me łono 
Smutek, gdy myślą przewinię, 
Radość, gdy innym to czynię,
Co chcę by dla mnie czyniono.... * *
Tak dobroczynną przestrogą,
I dzikich dłoń Twa obdarza!... 
Strawić swych zgryzot nie mogą, 
Nawet i piersi zbrodniarza.* *
Wszystko czas z wieków poto- 
Wraca na łono nicestwa,[kiem! 
Aleś tak smutnym wyrokiem 
Nie dotknął mego jestestwa. 1S

Tyś mi wyższych łask udzielił... 
I Tyś ranie dary Twojemi 
Wielbić swą dobroć ośmielił, 
Acz jestem prochem Twej ziemi.

Dla mnie słodycz znosi pszczoła, 
Dla mnie owoc, złote żniwa... 
Wo nne kwiaty, zbawcze zioła, 
Daje Opatrzność troskliwa!

Królu chwały! Ojcze ludów...

Nie masz tam ognia, ni stali... 
Niedrzą mdlejące ofiary... 
Gdzie święte prawaTwej wiary, 
W niewinnych pieniach lud 

chwali.* *
• *  i •Gdy wzmianachdążeńmejnawy,

(Sarkam na ciężar niedoli: 
Wspomnij mi Roże łaskawy! 
Żem winien uledz Twej woli.

* iWspomnij że po tej żegludze, 
Stanę przed Twojem obliczem... 
Że szczęście którem się trudzę, 
Obok przyszłości jest niczem!

Ucz mnie jak dopiąć tej cnot y, 
Co ludzi z niebem j ednoczy!.*.. 
A w namiętnościach- ślepoty.
Ku Tobie zwracaj me oczy.

ale

Karć me ządze bym nie grzeszył, 
Chętnie przestawał na mojem.., 
Cierpiących wspierał i cieszył... 
Świętym oddychał pokojem...

Acz ufny w Twojej litości, 
Spokojnie czekam dni schyłku, 
Otwórz dłoń pełną hojności...
I pełną rosy posiłku!

Niech nam króluje na wieki,
W  dziełach Twoich niepojęty... Twa dobroć.mądrość i władza! 
Twórco tylu świata cudów... A pokarm Twojej opieki 
Boże wiełki!... Boże święty!... Niech troski nasze osładza,

Tyś mą pociechą jedyną...
Ty ulgą nieszczęsć kolei [czyną 
Smucisz—lecz z smutków przy- 
Zsyłasz nam promień nadziei:V ł

r # m i  , , ,
Tys ujarzmił dumę świata! 
Wstrzymał krwi ludów potoki, 
Bo Twe kazały wyroki 
Kochać bliźniego jak brata.

Niech wszystko co świat posiada, 
Co nad nim dłoń Twa unosi... 

|Twej wszechmocności hołd skła-
II CiebieStwórcąswymgłosi.[da.* ł

*Tą prośbą kończę me pienia,
Bo ty najlepiej wiesz Boże, 
Czem słabość mego plemienia, 
Uszczęśliwioną być może. Amen.
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Plefal zwykłe niywane w czasie Adwentuwjrnw

P I E Ś Ń  I.

Spuśćcie nam na ziemskie niwyjOto się już glos rozchodzi, 
Zbawcę, z niebios obłoki! [wy, Wstańcie bracia uśpieni!
Świat przez grzech nieszczęśli-lZbawienie nasze nadchodzi. 
W ołał w nocy głębokiej; [ga,!Noc się w jasny dzień mieni. 
Gdy wśród przekleństwa od Bo-|Precz odtąd dzieła niecnoty, 
Czart panował, śmierć i trwoga, Wylęgnione wśród ciemnoty:
A ciężkie przewinienia, jNiech każdy z nasw przyszłości,

i_»_ ' g|| -  -i - -- 'Zbroję wdzieje światłości.Zamkły bramy zbawienia 
Ale się Ojciec zlitował 
Nad nędzną ludzi dolą;
Syn się chętnie ofiarował,
By spełnił wieczną wolą. 
Zaraz Gabryel zstępuje,
I Maryi to zwiastuje,
I  że z Ducha Świętego, 
Pocznie Syna Bożego.
Panna przeczysta w pokorze 
Wyrokom się poddaje,
Iszczą się wyroki Boże. « 
Słowo ciałem się staje.
Ach! ciesz się Adama plemię, 
Zbawiciel zejdzie na ziemię, 
Drżyj piekło! On twe mocy, 
W  wiecznej pogrąży nocy.

Niech nas zdobi mierność stała, 
|W pokarmie i napoju,
|Nie hołdujmy chuciom ciała, 
|Żyjmy w zgodzie w pokoju! 
Naśladować tego mamy,
Którego przyjścia czekamy;
Ta jest powinność nasza,
Jak Apostoł ogłasza.
Zbawco świata, szczerze chcemy 
iPełnić te powinności; [my 
(Złącz się z nami, niech będzie- 
Twemi dziećmi w szczerości! 
Wlej o Jezu miłościwy!
W  duszę mą pokój prawdziwy, 
Posiądź i serce moje,
Wszak jestem dziecię Twoje.

P I E S N II.
Zdrowaś bądź Marya, Niebieska lilja,

Panu Bogu miła, Matko litościwa;
Tyś jest nasza ucieczka, najświętsza M arya. 

Marya wielebna, ukaż drogę pewną,
Przykazania Twego Boga wszechmocnego,
Onci wszystka nadzieja zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, czystości anielskiej,
Pannaś nad Pannami, Święta nad Świętemi.
O najświętsza Marya, módl się dziś za nami. 

Pełna wszech światłości, wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęta, wielkąś sławę wzięła, 
Przez Twoje narodzenie, wziął świat pocieszenie. 

Pan stworzył Adama, ludzkiego plemienia 
Ojca, Ewę matkę, co zgrzeszyli jabłkiem;
Aleś Ty naprawiła, co Ewa straciła.

Z Toba był Duch święty, Syn Boży poczęty,



687

W Twym żywocie czystym, Trójcy świętój miłym,
1 z Ciebie się narodził obyczajem dziwnym. 

Błogostawionaś Ty nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący dał przez Cię zbawienie, 
Jezus Syn Twój odkupił wszystko ludzkie plemie. 

Tyś jest litościwa Matka nasza mila,
Jaśniejsza nad słońce, w najświętszej zasłudze;
W Twojejci.są obronie wszyscy grzeszni ludzie. 

Miedzy niewiastami, czystemi Pannami,- 
s Tyś sama najczystszą, Królowa Anielska.

Nie była Panu Bogu żadna nad Cię milsza. 
Błogosławion owoc, żywota Twojego 

Jezus miłościwy, Syn Boga żywego.
Bądźże Jemu cześć, chwała, zdobrodziejstwa Jego. 

Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie,
Bacz dać ludu Twemu, tu dziś zebranemu,

Przez zasługi Matki Twej, domieść nas chwały wiecznej. 
Amen wszyscy rzeczmy, wierni Chrześcijanie,

Co my się tu zeszli, ku chwale tej Pannie. 
Zachowaj nas od złego Twojemi prośbami. Amen.

P I E Ś Ń  III.
Po upadku człowieka grzesznego,
Użalił się Pan stworzenia swego,
Zesłał na świat Archanioła swego.

Idź do Panny — imie Jej Marya.
Spraw poselstwo: Zdrowaś łaski pełna,
Pańci z Tobą; nie bądźże troskliwa.

Panna natenczas psałterz czytała,
Gdy to pozdrowienie usłyszała,
Na słowa się Anielskie zdumiała.

Archanioł widząc Pannę troskliwą,
Jął namawiać łagodną mową:
Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą; 

Nalazłaś łaskę u Pana Twego:
Ty się masz stać Matką Syna Jego;
Taka jest wola Boga wszechmocnego.

A będzie mu dane imie Jezus:
Ten będzie Zbawicielem wszystkich dusz. 
Baczysz miła Panno przyzwolić juz.

Panna aczkolwiek była troskliwa,
Ale widząc że to wola Boża bywa,
Bzekła: Pańskam ci ja służebnica!

A żem ja  wielce pragnęła tego,
Bym mogła być służką Matki Jego;



Stańże mi się według słowa Twego.
Jak prędko te słowa wymówiła,

W net Panna w żywocie swym poczęła,
A tam Bogu cześć i chwałę dała.

O Panno! gdyżeś takowej mocy, 
Wołamy do Ciebie we dnie i w nocy, 

Baczysz nam być Panno na pomocy. 
Aby Panno przez Twe przyczynienia, 
Mieliśmy grzechów odpuszczenie,
A potem wiekuiste zbawienie. Amen.

Pieśni o Narodzeniu -̂ań^kiem*
P I E Ś Ń  I.

Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice nieskończony. 
Wzgardzony, okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami. 
A Słowo ciałem się stało,
I mieszkało^między nami.
Cóż Niebo masz nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście Twoje; 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje. 
Niemało cierpiał, niemało, 
Żeśmy byli winni sami.
A Słowo ciałem się stało,
I mieszkało między nami.
W  nędznej szopie urodzony, 
Żłób mu za kolebkę dano.
Cóż jest? czem był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało,
W itać Go przed bogaczami.
A Słowo ciałem się stało,
I mieszkało między nami. 
Potem i króle widziani,
Cisną się między prostotą;
Niosą dary Panu w dani, 
Mirrhę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczemi ofiarami.
A Słowo ciałem się stało,
I mieszkało między nami. 
Podnieś rękę Boże dziecię. 
Błogosław nam tu na ziemi :[cie, 
W  dobrych radach, w dobrym by- 
Bądź zawsze z twemi wiernemi. 
Dom nasz i majętność całą,
1 twoje wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało,
I mieszkało między nami.

P I E S N II.
Anioł pasterzom mówił,—Chrystus wam się narodził—WBetle- 

em nie bardzo podłem mieście,—Narodził się w ubóstwie,—- 
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się tego dowiedzieć—Poselstwa wesołego, —Bieżeli do 
Betleem skwapliwie,—Znaleźli dziecię w żłobie,—Maryą z Jó
zefem.

Jaki Pan chwały wielkiejl^-Uniżył się z wysokiej,—Pałacu 
kosztownego żadnego,—Nie miał zbudowanego,—Pan wszego 
stworzenia.
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O dziwne narodzeniel—Nigdy niewysławione,—Poczęta Pan
na syna w czystości,—Porodziła w całości—Panieństwa swojego.

Już się ono spełniło,-j^Co pod figurą było,—Aaronowa rószcz- 
ka zielona,—Stała się nam kwitnąca— I owoc rodząca.

Słuchajcież Boga Ojca,—Jako Go wam zaleca:—TencijestSyn 
najmilszy jedyny,—Wam w raju obiecany,—Tego wysłuchajcie.

Bogu bądź cześć i chwała,—Któraby nie ustała;—Jak Ojcu, 
tak i jego Synowi,—I świętemu Duchowi—W Trójcy jedynemu.

P I E Ś Ń  I l i .
W  żłobie leży, któż pobieży, witać króla swobody?
Śmierci już cień zmienia się w dzień rajskiej życia pogody. 
Pastuszkowie przybiegajcie, Temu wdzięcznie przygrywajcie, 

Który pasie narody.
My zaś sami z piosneczkami, za wami pogonim w ślad.
Ach bo tego maleńkiego każdy prędko widzieć rad;
Jak ubogo narodzony, Bóg w stajence położony,

By w nas zniszczył pychy jad.
Niech świat w koło brzmi wesoło; o szczęście o radości! 
Obiecany, już nam dany, Bóg między ludźmi gości!
Jego tedy powitajmy, z Aniołami zaśpiewajmy:

Chwała na wysokości!
W itaj Panie> cóż się stanie, że roskoszny nieba raj 
Opuściłeś a zstąpiłeś na ten niski płaczu kraj?
Miłość tu  przywiodła Ciebie, byś posadził człeka w niebie.

Daj żyć wiecznie z Tobą, daj!
Czem w żłobeczku, nie w łóżeczku, chcesz na prostem sianku 
Czem z bydlęty, nie z panięty, rozpoczynasz w stajni żyć? [być? 
By człek sianu przyrównany, grzesznik bydlęciem nazwany, 

Mógł się aż do ciebie wzbić.
Twoje państwo i poddaństwo jest świat cały o Boże!
Tyś ludzi kwiat! czemuż cię świat przyjąć nie chce, choć może? 
Bo marnością świat się mami, kocha ciemność, a grzechami 

Krzyża ściele ci łoże.
W  Ramie głosy pod niebiosy wzbijają się Racheli:
Gdy swe syny bez przyczyny, w krwawej widzi kąpieli.
Lecz w krwi własnej oceanie, kąpiesz ród człowieka Panie!

A ta krew nas wybieli.
Gwiazda w przedziekrólówwiedziezdala wśród tysiącznych dróg. 
Z trzema dary, serc ofiary, u Pańskich składają nóg;
A w zapłacie za ofiary, świętych uczuć żywej wiary 

Dał korony Rajskie Bóg.
Spraw o Panie! niechaj płonie,
Gwiazda wiary w naszem łonie,

Aby nastał cnoty brzask;
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A potem w duszę obficie spłyną pokój, wieezne iycie 
Co tej gwiazdy sieją blask;

Niech nas prowadzi do Ciebie,b yśmy sławić mogli w  Niebie 
Niewymownych dawcę łask.

P I E Ś Ń IV.
Dzieciątko się narodziło,—Wszystek świat uweseliło—Wesoła 

nowina—Powiła nam Syna Marya.
Wzięło na się człowieczeństwo,—Co pokryło Jego Bóstwo.— 

Wesoła nowina;—Powiła nam Syna Marya.
Poznałci to wół i osieł,—Iż to był niebieski poseł—Wesoła 

nowina;—Powita nam Syna Marya.
Trzej królowie przyjechali,—Troje mu dary dawali.—Wesoła 

nowina:—Powiła nam Syna Marya.
Wchodząc do szopy klękali,“ Bogu cześć, chwałę oddali.— 

Wesoła nowina:-—Powiła nam Syna Marya.
Przynieśli Mu dary, oto:—Mirrę, kadzidło i złoto.—W esoła' 

nowina:—Powiła nam Syna Marya.
Na to Boże Narodzenie,—Wesel się wszystko stworzenie.— 

Wesoła nowina:—Powita nam Syna Marya.
Świętą Trójcę wyznawajmy,—Bogu cześć i chwałę dajmy;— 

Wesoła nowina:—Powita nam Syna Marya.
P I E Ś Ń  V.

Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w Tobie?
Droższy widok niż ma niebp w maleńkiej osobie.
Zbawicielu drogi, tak żeś to ubogi;
Opuściwszy śliczne niebo, obrałeś barłogi.
Czyżeś nie mógt sobie w największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżyć żłobie?
Gdy na świat przybywasz, grzechy jego zmywasz;
A na zmycie tej sprosności, gorzkie łzy wylewasz.
Któż tu nie struchleje? wszystek nie zdrętwieje?
Kto cię widząc plączącego łzami się nie zleje?
Przed Tobą padamy, czołem uderzamy,
Witając Cię w tej stajence między bydlętami.
Zmiłuj się nad nami, obmyj grzechy łzami,
A przyjmij te podarunki, które Ci składamy.

P I E Ś Ń  VI.
Witaj Jezu nasz kochany, Zbawicielu pożądany.—W itaj jedyna 
pociecho, Tobie pieniów naszych echo,—Dziś poświęcamy.

W ielki wszechmogący Boże, kto Twą miłość pojąć może?— 
Którą stworzeniu wyłuszczasz, gdy dla nas Niebo spuszczasz.— 
Na świ£t zstępujesz.



Będąc Panem; będąc Bogiem, ziemskim nie gardzisz odło
giem,—O bogactwa nic nie chodzisz, w podłej stajence się ro 
dzisz,—Jezu kochany!

Kralem będąc nad wiekami, tu otoczon bydlętami,—Zł ozon 
nasianie zostajesz, śmierci dla nas się podajesz,—Boże prawdziwy.

Cieszmy się radością stalą, nas albowiem to spotkało,—Przy
witać Go przed Panami, radość Jego jest być z nami;—Tu ubo- 
giemi.

Nad łono ojca ziemiany, ma zbawcę Pana nad Pany,—Porzu
ca dziedzictwo swoje, dzieli prace, trudy, znoje,—Z Tobą stwo
rzenie.

Niech gardzi człek prostotą, jak kadzidło, m irrhę, złoto,— 
Przyjmuje pastuszków dary, szczerego serca ofiary,—Które skła
dają.

Ludu! czernie to zawdzięczysz? tem, ze go na śmierć zamę
czysz,—Tak za wdzięczność srogie męki, z twej ludu odbierze 
ręki,—Ten Odkupiciel.

Miłość cię więc zwyciężyła, miłość ci przyczyną b y ła ,— Iżeś 
nasze przyjął ciało, by nam Niebo się dostało, -— Zbawco 
łaskawy.

My śmierci będąc więźniami, przez ciebie już dziedzicami,— 
Niebios wiecznie zostajemy, chyba sami w piekło chcemy,— 
W  one wpadamy.

Wieczny, miłościwy Bozeł niech ci nieł o, ziemia, morze,— 
Niech ci stworzenia chwałę dają, i na wieki nie przestają,—Za 
Twoje łaski.

Lecz ja także to zawdzięczę, oto tu przy żłobku ręczę,—Grze
chów już mych nie ponowię, chcę w uczynku, tak i w słowie,— 
Tego dotrzymać.

Wznieś Twe rączki Boże dziecię, błogosław w darach sowicie, 
—Błogosław wszystko stworzenie, oddal niepomyślności cienie, 
Od nas ubogich. Amen.

P I E Ś Ń  VII.

Narodzenie Chrystusowe dopełniło żądania 
Patryarchów, których owe, były częste wołania.
Spuście Nieba, Zbawiciela, dla próśb częstych Izraela.
Ześlijcie sprawiedliwego, urodź ziemio Zbawcę swego.
Przyszedł poczęty w żywocie Panny niepokalanej;
W  ubogiej ciała prostocie, od świata nie uznany.
Ani w własności przyjęty, chociaż Bóg, i Święty! Święty!
Któż się nie dziwi ze łzami, widząc Pana z bydlętami.
Pająki snują owicia, z słomy zaś dywan drogi;
Z chust podłych zimne okrycia, zamiast puchów barłogi.
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Przytem stajenne perfumy różnych wiatrów niosą szumy;
Takie wygody gościowi, czyni świat Stworzycielowi.
Oślica do Balaama przemówiła cudownie;
Dawida i Abrahama plemie się rodzi równie.
Nie dziw, żeby wót i osiet, Stwórcę za śobą był prosił;
Aby Mu w stajni służyli, kiedy ludzie odmówili;
Królewski lud zubożały, pałacu nie znajduje;
W  stajni kąt i żłobek maty, za pokoje szanuje.
Znać Bóg dumą świata gardzi, kiedy podłość obrał bardziej.
W której służą pastuszkowie, Panu nucą Aniołowie.
Chwata bądź na wysokości Bogu, ludziom na ziemi;
Pokój żyjącym w skromności, których czyni świętemi. 
Chrystusowe narodzenie, przynoszące nam zbawienie,
Podług żądania proroków, gdy Bóg spuszczony z obłoków. 
Niebieskie muzyki grzmijcie Bogu, oraz człowiekowi;
Wszyscy, którzy Go widzicie, dajcie pokłony Królowi.
Anielskie chóry śpiewajcie, pastuszkowie się zbiegajcie; 
Wyznajcie Majestat w Bóstwie, chociaidziecina w ubóstwie. 
Słodkie Aniołów koncerty weselcie kwilącego;
Wy pasterze, wasze sprzęty, nieście zagrzać drżącego.' _ 
W patrując się myślą w Dziecię, Niebo inszego powiecie.
Tylko godzien użalenia, w przykrościach rozweselenia.
Tam Pan choć w maleńkiem ciele, serca, myśli przenika;
Kto Mu czyni mało, wiele, w swej pamięci zamyka.
Nie zaniedba dać nagrody, czyniącym co dla wygody’ 
Miłosierdzia żądających, w nędzy tak jak Pan płaczących.
Jego słowa wezmą skutek: najmniejszym co czynicie,
Jeść_, pić dając, ciesząc smutek, nagim niosąc okrycie;
To, jakbyście mnie samemu dali, dając ubogiemu;
Będzie wam oddano w zgonie, miejsce w Abrahama łonie.
Przeto weźmy w przedsięwzięcie, od Pana narodzenia,
Zycie nasze ciągnąć święcie przez wsze dobre czynienia;
By była radość dzieciny, z uczynków naszych przyczyny,
Który się stał naszym bratem, żeby byt i wiecznym płatem.
Na wieki wieczne niech będzie chwata Bogu naszemu,
i teraz niech słynie wszędzie nowo narodzonemu,
Niebo otwierającemu, wszech zbawienia pragnącemu,
Niech Mu oraz będą dzięki, przed modły i gtosow wdzięki. Am.

Pieśni Wielko—postne.

P I E Ś Ń  i.

Rozmyślajmy dziś wierni Chrześcijanie,—Jako Pan Chrystus 
cierpiał za nas rany;—Od pojmania nie miat odpocznienia,—Aż 
do skonania.
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Najprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie,—Tam Judasz zdrajca 
dal był żydom znamię.—Oto żydowie mego mistrza macie,— 
Tegoż imajcie.

W net się rzucili jako lwi okrutni,—Apostołowie od niego u- 
ciekli,—Tak z wielkim pędem wiedzion do Annasza,—Pociecha 
nasza.

Pierwszej godziny przed Piłatem slawion,—Niesprawiedliwie 
od żydów o skarż on';—Rozkazał Piłat, aby był biczowan,—Ten 
Niebieski Pan.

Krzyknęli wszyscy o godzinie trzeciej:—Nie chcemy dalej 
krzywdy cierpieć ta ki ej,—Niechaj na krzyżu swój żywot położy, 
—Ten to Syn Boży.

Z ostrego ciernia koronę uwili,—Naszemu Panu na głowę 
■wtłoczyli;—Naśmiewając się przed nim poklękali,—Królem Go 
zwali.

Szedł z krzyżem z miasta Pan szóstej godziny, &  Źydowie 
z Niego odzienie złożyli;—Potem na krzyż okrutnie przybili,— 
Octem poili.

Polecił ducha Bogu Ojcu w ręce:—W ołając, umarł; zaćmiło 
się słońce,:—Ziemia się trzęsła dziewiątej godziny;— Nie bez 
przyczyny.

Zstąpił do pieklów mocą swego Bóstwa,— Tamże wybawił 
Ojców świętych z jeństwa;—Ciała umarłych z grobów powstały, 
—Widzieć się dały.

Nikodem z Józefem prośby uczynili,—By ciało z krzyża bez
piecznie zdjąć mogli;—Piłat ich prośbie we wszystkiem przeba
czył,—Bo tak Bóg raczył.

Czasów nićszpornych był z krzyża zdejmowan,—Przez swoje 
sługi wszego stworzenia Pan;—Matuchna Jego ciało piastowała, 
Bzewnie płakała.

Drogim balsamem ciało namazali, A z nabożeństwem w Syn- 
don uwinęli,—W grób je ostatniej godziny włożyli, Płacz 
uczynili.

Piaczmyż też dzisiaj wierni Chrześcijanie,—Dziękując Panu 
za najdrozsze rany,—Iż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć,— 
Chcąc nas sobie mieć.

P I E Ś Ń  II.

O duszo wszelka nabożna!—Ku miłemu Bogu skłonna;—W ej
rzyj na Syna Bożego,—Na Zbawiciela naszego.

Oglądaj na krzyżu Jego,—Sromotnie zawieszonego,—Okru
tnie rościągnionego—Wszystkiego zekrwawionego.

Wejrzyj na głowę skłonioną,—Ostrą koroną zranioną,—Gło
gową też i cierniową,—Gwałtem na głowę wciśnioną.
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v Oczy jego krwią spłynęły,—Uszy i usta wyschnęły,—Wszyst
kie żyły w Nim porwali.—Krew świętą z Niego wylali.

Ręce nogi Przenajświętsze,—Gwoździami okrutnie przebite;— 
Bok i serce przebodzono,—Ostatek krwi wypuszczono.

Wszystko Przenajświętsze ciało,—Jak skorupa się padało;— 
Wszystkie siły z Niego wyszły—Na zbawienie wszelkiej duszy.

O duszo! jakożeś droga, — Wielkiem mytem zapłacona;— 
W szystek skarb nieba i ziemi,—Bóstwo wydało dla Ciebie.

Nie przedawajźe się tanie, •— Dla grzechów na potępienie;— 
Boć me jest rzecz tańsza inna,—Jedno.kto w grzechu umiera.

Tę by rzecz miał człowiek baczyć,—Że na świecie krótko ma 
żyć;—Tysiąc lat przeciw wieczności,—Jakoby dzień ku równości.

Przeto się grzechu warujmy,—Jezusa się rozmiłujmy;—Dać tu 
nam lekkie skonanie,—Po śmierci duszne zbawienie. Amen.

P I E Ś Ń  I I I .
Ho ukrzyżowanego Pana Jezusa.

Zawitaj ukrzyżowany,—Jezu Chryste przez Twe rany,—Prosi
my Ciebie,—W każdej potrzebie—Daj ratunek pożądany.

Jezu na krzyżu rozpięty!—W  miłosierdziu niepojęty!—Prze
puść nam winy,—Zbawco jedyny,—Prosimy Cię przez krzyż 
święty.

Krzj ż Twój święty całujemy,—Usty,' sercem, szanujemy,— 
W  Nim nasza chwata,—W  nim ufność cala,-4-W  nim dusze 
zbawić pragniemy.

Z krzyża w opiekę o Pani!—Tobie jesteśmy oddani,—-W osobie 
Jana-—-Uproś u Pana,-—-Byśmy byli wysłuchani.

Obrona duszy i ciała,—W  krzyżu się dla nas została;—Przez 
krzyż i mękę—Daj nam porękę,—By prośba nasza skutek swój 
miała.

V. Prosimy Cię i błogosławimy Tobie Panie Jezu Chryste.
B. Żeś przez krzvż Twój święty świat odkupić raczył.
V. Panie wysłuchaj modlitwy naszej;
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Boże, któryś jednorodzonego Syna Twojego krwią najdroższy 

drzewo krzyża świętego poświęcić raczył, uczyń prosimy: aby ci, 
którzy drzewu temu świętemu należną cześć z naboze ństwem 
oddają i pamiątkę w niem męki Zbawiciela obchodzą; na każ
dem miejscu dzielnej Twej pomocy i wielkiej Tw’ojej łaski, a 
osobliwie miłosierdzia w życiu i w godzinę śmierci dostąpili. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Potem trzykroć śpiewa się:
Dobry Jezu, a nasz Panie!
Odpuść nam wieczne karanie. Amen.
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Pleśni Wielkanocne*

P I E S N  I.
W esoły nam dzień dziś nastał,—Którego z nas każdy żądał,— 

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja.
Król Niebieski k’nam zawitał, —Jako śliczny kywat zakwitał, 

—Po śmierci nam się pokazał. Alleluja! Alleluja.
Piekielne mocy zwojował,—Nieprzyjaciele podeptał,—Nad 

nędznymi się zlitował. A lleluja! Alleluja.
Do trzeciego dnia tani mieszkał,—Ojce święte tam pocieszał, 

—Potem iść za sobą kazał. A1 leluja! Alleluja.
Którzy w otchłani mieszkali,—Płaczliwie tam zawołali,—Gdy 

Zbawiciela ujrzeli. Alleluja! Alleluja.
Zawitaj przybywający!—Boże Synu wszechmogący,—Wybaw 

nas z piekielnej mocy. Alleluja! Alleluja.
W ielkie tam wesele mieli,—Gdy Zbawiciela ujrzeli,—Które

go z dawna żądali. Alleluja! Alleluja.
Potem swą mocą zmartwychwstał,—Pieczęci z grobu nie ru 

szał,—Na Stróże wielki strach powstał. Alleluja! Alleluja.
A gdy Cferystus Pan zmartwychwstał.—Miłośnikom się poka

zał,—Anioły do Matki postał. Alleluja! Alleluja.
O Anieli najmilejsi,—Idźcież do Panny Najświętszej,rr-Do 

Matki mej najmilszej. Alleluja! Alleluja.
Odemnie ją  pozdrawiajcie,—I wesoło zaśpiewajcie;—Królowa 

Bajska wesel się. Alleluja! Alleluja.
Potem z swą wielką światłością,—Do Matki swej przystąpi

wszy,—Pocieszył Ją  pozdrowiwszy. Alleluja! Alleluja.
Napełniona bądź słodkości,—Matko moja i radości,—Po onej 

wielkiej żałości. Alleluja! Alleluja.
Witajże Jezu najsłodszy,—Synaczku mój najmilejszy,-—Pocie

szenie wszelkiej duszy! Alleluja! Alleluja.
Jestem już bardzo wesoła,—Gdym Cię żywego ujrzała,—Jako

bym się narodzita. Alleluja! Alleluja.
"Łaskawie z Nim rozmawiała,—Usta Jego całowała,—W rado

ści się z Nim rozstała. Alleluja! Alleluja.
Przez Twe święte zmartwychwstanie,—Daj nam grzechów od

puszczenie,—A potem duszne zbawienie. Ałlełnja! Alleluja.

P I E Ś Ń  II.
Przestańcie juz dusze tkliwe płakać Pana zmarłego,
Zatrzymajcie łzy rzewliwe, chwalić zmartwychwstałego.
Pocieszcie się już w strapieniu, zabrzmijcie wradosnem pieniu.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!
O jak wesoła nowina szczęśliwie nas dochodzi:
Tysiącznych pociech przyczyna radość nam w sercach rodzi.
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Śmierć Pańska i zmartwychwstanie, Rajskie nam wraca miesz
kanie. Allel. Allel. Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja! 

Njewiasty co dnia trzeciego do grobu pośpieszały,
Nie widząc w nim Pana swego bardzo się zatrwożyły.
Lecz je Aniót rozwesela, zmartwychwstaniem Zbawiciela. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!
Wiem, że Jezusa szukacie, do krzyża przybitego,
Lecz próżno widzieć żądacie w 'tj mrgrobie złożonego.
Już zmartwychwstał, jak widzicie, w Galilei Go ujrzycie. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja! 
Ziradością ztamtąd-wracają, by to uczniom znać dały;
W  [tem Chrystusa spostrzegają, który już zmartwychwstały. 
Uprzejmie*z niemi rozmawia i do uczniów je wyprawia. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!
Bieżą więc do nich skwapliwie i ten dziwny cud głoszą:
Ze Pan zmartwychwstał prawdziwie, Apostołom donoszą.
Jak si^z Nim w drodze spotkały, jak Wszechmocnego widzia- 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja! [ty. 
Nie zupełnie jeszcze wierzą temu Apostołowie;
Lecz Piotr z Janem zaraz bieżą, pierwsi z innych uczniowie. 
Gdy grób pusty oglądają,[niewiastom prawdę przyznają. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!

- Magdalena wzwyczajona szukać Pana troskliwie,
i Raz i drugi nachylona pogląda w grób tęskliwie,

I widzi jak dwaj Anieli, przy tym grobie siedzą w bieli. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!
Pytają się Aniołowie, czego płaczesz stroskana?
Ta zaś westchnąwszy odpowie: nie ma tu mego Pana.
Ach! Pana mego mi wzięli i nie wiem gdzie Go podzieli. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja 1 
Więc w osobie ogrodnika Zbawiciel przy niej staje;
Badość jej serce przenika, gdy w Nim Pana poznaje.
Potem głosi uczniom Jego, że Go widziała żywego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!
Gdy się Łukasz z Kleofasem_do Emaus wybrali,
Nim tam doszli, już tymczasem z Chrystusem się spotkali;
Pod pozorem podróżnego oglądają Pana swego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmiJAlleluja!
A chociaż Go nie poznają, gdy im Pismo wykrywa,
Z podziwieniem Go słuchają, serce się w nich rozpływa.
W  końcu się im Pan objawia, uradowanych zostawia,
Alleluja, Alleluja,fAlleluia! Niechaj brzmi Alleluja!^
Raz tśż gdy uczniowie byli pospołu zgromadzeni,
Niespodzianie zobaczyli Chrystusa, przelęknieni.
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Bo to było niepojęte, jak tam wszedł przez drzwi zamk nięte, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!
Pokój wam, do nich przemawia Zbawiciel ukochany.
Ze nie jest duchem wystawia i pokazuje rany.
Mówiąc, tak było potrzeba, bym przez mękę wszedł do Nieba. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!
Jak cudu przy ryb połowie, tak Jego zmartwychwstania, 
Świadkiem byli uczniowie, wiemy z pisma podania.
Przeto się w wierze wzmacniajmy, zmartwychwstałemu śpie- 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja! fwajmy. 
Przez Twe Chryste zmartwychwstanie pokornie Cię prosimy, 
Zmiłuj się nad nami Panie! do Ciebie sio garniemy.
Niech Cię zawsze wychwalamy, w Niebie wiecznie oglądamy! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! Niechaj brzmi Alleluja!

P i e ś n i  n a  Z i e l o n e  i n i ą t b l i

P I E Ś Ń  I.
Przyjdź Dachu Stworzycielu,—Dusz ludzkich Nauczycielu!— 

Bacz łaską swoją obdarzyć—Serca, któreś raczył sprawić.
Tyś Pocieszycielem zwany,—Darem Bożym mianowany,—Ży- 

wem źródłem i miłością,—Ogniem i duszną światłością.
Darów Twoich siedm lic/ymy,—Palcem Bożym być Cię wie

my.—Obietnicąś jest Ojcowską.—Zdobiąc w nas miłość Synow- 
Bacz dać zmysłom dar światłości,—Pomnażaj w sercach [ską. 

miłości,—A krewkość serca naszego,—Utwierdź mocą Bóstwa swe- 
Odpędź od nas czarta złego,—Użycz pokoju Twojego,— ' [go. 

Aby za Twoją obroną—Złe odeszło inną stroną.
Bacz nam Ojca Niebieskiego—Dać poznać i Syna Jego—I Cie

bie Ducha świętego,—Od obu pochodzącego.
Bogu Ojcu Wszechmocnemu,—Synowi zmartwychwstałemu, 

—I z Duchem świętym społecznie—Niech brzmi chwała na wiek 
wiecznie.

P I E Ś Ń  II.
Zstąp Duchu przenajświętszy!—Spuść nam jak najgorętszy— 

Promień Twojej miłości;—Przyjdź o Ojcze ubogich!—Przyjdź 
Dawco darów drogich!—Przyjdź serdeczna światłości!

Wdzięczny Pocieszycielu,—Drogi nasz przyjacielu,—'Słodka 
nasza ochłodo!—Tyś w pracach odpocznienie,— W upałach u- 
gaszenie,—Miła w smutku swobodo.

O najświętsza światłościlr—Oświeć serc głębokości—Ludu 
Twego wiernego;—Boć bez Twojej dzielności,—Nic w ludzkiej 
nikczemności,—Nie masz nieporządnego.
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Więc oczyść, co szpetnego;—Skrop, co w nas jest oschłego;— 
Uzdrów, co niezdrowego; —Skrusz, co zatwardziałego;—Roz
grzej, co oziębłego;—Sprostuj, co jest błędnego.

Uzycz nam w Cię wierzącym,—1 w Tobie ufającym,—Siedmiu 
darów światłości;—Pomnóż w cnotach zasługę,— Daj zbawienia 
wysługę,—Daj zapłatę w wieczności. Amen,

P i e ś n i  n a  B o ż e  C i a ł o *
P I E Ś Ń  I.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie nieba;
Pod przymiotami ukryty, chleba,

Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się dzieciom jego powodzi,

Otopz Go w koło rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana.

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On twoim Oicem, On przyjacielem.

Nie dosyć było to dla człowieka,
Ze na ołtarzu codzień go czeka;

Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo nawykł bawić między ziemiany.

Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi.

Okrzyknijcie to na wszystkie strony;
W środku nas idzie błogosławiony.

Straż przy Nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blisko bezbożni.

Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy to Pana dostali.

On winy hasze darować lubi,
Jego się wsparciem ten naród chlubi.

W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ohary.

Niesiemy Ci je Boże, niesiemy:
Dawaj nam łaski, sercać dajemy.

I tej zamiany między stronami,
Niebo i ziemia będą świadkami.

My nie słyszymy, jak nam niebiosy,
Opowiadają swemi odgłosy!...

P I E Ś Ń  . ,Ecce panis.“
Ecce panis Angelorum! factus cibus yiatorum; vere panis fi- 

liorum; uon mittendus c.inibus.
In figuris praesignatur, cum Isaac imtnolatur, Agnus Paschae 

deputatur, datur Manna patribus.



Bone Pastor, panis vere, Jesu nostri miserere, tu nos pasce, 
nos tuere; tu  nos bona fac videre, in terra viventium.

Tu, qui cuncta scis et vales, qui nos pascis hic mortales, cohe- 
redes et sodales, fac sanctorum civium. Amen.

Tłomacztmie z łacińskiego.
Oto chleb Anielski żywy,—Podróżnych pokarm prawdziwy,— 

Chleb s/nom  na pokarm dany,—Nie ma być psom miotany.
W obrazach dawniej wytknięty,—Gdy Izaak miał być rznięty, 

—Baranka jeść kazano,—Mannę ojcom zsyłano.
Cny pasterzu, chlebie prawy,—Jezusie bądź nam łaskawy,— 

Ty nas paś, Ty nas miej w pieczy,—Ty nas domieść w samej rze
czy,—Dóbr w królestwie żyjących.

Któryś jest wszystko mogący,—Tu nas śmiertelnych żywiący; 
—Tam nas u  Twojego stołu,—Współdziedzicami pospołu,— 
Spraw w niebie królujących. t

P I E Ś Ń  III.
Boże kocham Cię! całem sercem kocham Cię—Całem niebem 

kocham Cię.—Co jest na ziemi stworzenia,—Odmieniam w mi
łości pienia;—Niech Cię chwalą, wystawiają,—A mnie do uszu 
wołają:—Boże kocham Cię! i t. d.

Słońce, księżyc, wszystkie gwiazdy,—Bok, godziny, moment 
każdy,—-Dzień i noc niechaj Cię chwalą,—Serce miłością zapa
lą;—Boże kocham Cię! i t. d.

Co się na ziemi znajduje,—Co nad ziemię wylatuje,—Co w rze
kach i w morzu pływa,—Niechaj tę pieśń ze mną śpiewa:—Boże 
kocham Cię! i t. d.

Ile trawek się rachuje,—Ile liścia się znajduje,—Tyle pragnę 
mieć języka,—Każdym z nich serce wykrzyka:—Boże kocham 
Cię! i t. d.

Dusza, ciało, wszystkie siły,—Ciebie tylko ulubiły,—I co się 
we mnie znajduje,—Miłością się Twą krępuje.—Boże kocham 
Cię! i t. d.

Rozum, wolę, zmysły,chęci,—Sławę, honor i co nęci,—Z ser- 
cać wszystko to daruję,—Wiecznein prawem zapisuję:—Boże 
kocham Cię! i t. d.

Wszystkie tchnienia i stąpienia,—Znaczą miłości pragnienia:
‘—Ilekroć mój puls uderza,—Miłością się Twą wymierza: — Boże 
kocham Cię! i t. d.

Choć się oczy zamykają,—Snu z potrzeby zażywają,—Dusza, 
serce, chęci czują, — Ustawicznie wykrzykują:—Boże i t. d.

Myśli, mowy, wszystkie sprawy,—I roboty i zabawy,—Gdzie
kolwiek się ja obrócę,—Zawsze śpiewam, zawsze nucę:—Boże 
kocham Cię! i t. d.
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Jeśli mnie chcesz słuchać Panie,—O to tylko me wołanie:— 
Weźmij, co jest światowego,—A daj mi siebie samego:—Boże 
kocham Cię! 1 1 . d.

W eź już świecie, co jest twego;—Weźmij, co jest pieszczone
go;—Nic mnie już nie kontentuje,—Tylko kiedy wyśpiewuję:— 
Boże kocham Cię! i t. d.

Ani mnie twa marność zwiedzie,—Ani od Boga odwiedzie;— 
Caikiem światu iuż dziękuję—Tobie szczerze wyśpiewuję:—Boże 
kocham Cię! i t d.

Żaden smutek, doleglości,-—Nie odmienią mej miłości:—Kło
pot i prześladowanie,—Tylko wzmocnią me kochanie:—Boże 
kocham Cię! i l d.

Niech się i piekło natęży,—Miłości mej nie zwycięży,—Niko
mu już nie hołduję,—Bo w tych słowach tryumfuję:—Boże 
kocham Cię! i t. d.

Niech się ze mną co chce stanie,—rChoć mnie i opuścisz Pa
nie,—Choć wszystko złe na mnie padnie,—Wołać będę nieu
stannie:—Boże kocham Cię! i t. d.

1’ i e i n i  o  N a j ś w i ę t s z e j  M a r y l  P a n n i e .

P I E Ś Ń  I.
W itaj święta i poczęta niepokalanie,
Marya, śliczna lilija, nasze kochanie; '

W itaj czysta Panienko, najjaśniejsza jutrzenko,
W itaj święta, w niebo wzięta, niepokalana.

Twą pięknością, niewinnością, nieba górujesz, 
Dostojeństwa i panieństwa wszystkie celujesz.

W pierwszym Panno momencie, święte Twoje poczęcie, 
Jaśniejące jako słońce niepokalanie.

Sam Bóg święty z Ciebie wzięty dla tej przyczyny,
Żeś się stała i została zawsze bez winy;

Tyś przed wieki przejrzana i za Matkę wyhrana 
Jezusowi Chrystusowi, niepokalana.

Twoje państwo i poddaństwo świat, nieba Pani! 
Cesarzowie, monarchowie, Twoi poddani;

Dla Twojej niewinności, dał Ci Bóg z swej hojności;
Żeś poczęta, zaraz święta, niepokalana.

Luminarze chociaż w parze nie tak jaśnieją,
Bo przy świętem poczęciu Twem zaraz blednieją;

Tyś nad słońce jaśniejsza, i nad gwiazdy śliczniejsza.
Jako zorze w swojej porze niepokalana.

Sami święci, w niebo wzięci, nie wyrównają 
Twój piękności i czystości; którąć przyznają;

Wszyscy Ci się dziwują, niewinność Twą szanują:
Żeś tak święta z Anny wzięta, niepokalana.
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I świat cały, choć zuchwały, Twoje poczęcie 
Niepokalane wysławia w pierwszym momencie; 

Wszystkie razem stworzenia wyznają bez wątpienia,
Ześ jest droga, Matka Boga, niepokalana.

Więc Cię sławiąc, błogosławiąc, Panno prosiemy,
Niech czystemi, niewinnemi, zawsze będziemy.

Za to życie dajemy i mocno wyznajemy,
Żeś jest święta i poczęta niepokalana.

P I E Ś Ń  II.
Matko Niebieskiego Pana,—Śliczna i n iepokalana,— Jakie 

wieki, czas daleki,—Czas niemały, gdy świat cały-—Nie śłysząc.
Wszystkie skarby, co są w Niehie,— Bóg oddał Panno dla Cie

bie,—-Jak bogata z słońca szata,—Z gwiazd korona upleciona, 
—Na głowie.

Księżyc swe ogniste rogi,—Skłonił pod Twe święte nogi,— 
Gwiazdy wszystkie assystują,—Bo Królowę w Niebie czują,— 
Maryę.

Przez Twą pobożną przyczynę,—Niech n»m Bóg odpuści w i
nę;—Uproś pokój Panno święta,—-Boś bez zmazy jest poczęta, 
—‘Maryo! Amen

P I E Ś Ń  III.
B^dź pozdrowiona Panienko Marya,
Ciebie wzywają wszyscy grzeszni i ja.
Boś Ty jest Matką Synowi Bożemu,
A ztąd pociechą każdemu grzesznemu.

Do Ciebie Panno my grzeszni wołamy,
Łzy wylewając serdecznie wzdychamy,
Ratuj nas, ratuj we wszelkim frasunku,
Niechaj doznamy Twojego ratunku.

Bo czart złośliwy sidła swe zastawił,
By sługi Twoje o zgubę przyprawił;
Niech nas ocali Twa opieka święta,
Broń nas Maryo, bez zmazy poczęta!

Do Ciebie Maryo wołamy strapieni,
Niechaj nie będziem nigdy wypuszczeni 
Z Twojejopieki, przeważnej przyczyny,
Syn Twój kochany niech odpuści winy.

Grzechy nas wprawdzie wielce obciążyły,
Gniew Boży na nas srodze zaostrzyły;
Przez Ciebie Panno, żebrzem odpuszczenia,
Bo w Tobie pewna nadzieja zbawienia!

Niech nas też wesprzą niebiescy duchowie,
Ku nam przychylni święci Aniołowie.
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Niech nas już dojdzie szczęśliwa nowina:
Macie już łaskę u mojego Syna.

Uczyń to Jezu dla Matki kochanej,
I daj tej ziemi pokój pożądany.
A my Cię zatem z twym Synem społecznie,
Będziem wychwalać na wiek wieków wiecznie. 

Wychwalać będziem tu póki żyjemy,
A potem wiecznie jak w Bogu zaśniemy.

P I E Ś Ń  IV.

Serdeczna Matko, opiekunko łudził 
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi,
Do Ciebie dzieci wygnane wołamy:
Zmiłuj się, zmiłuj, niech się nie tułamy!

Do kogoż wzdychać mamy nędzne dziatki, 
Tylko do Ciebie ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,

' A osobliwie nędzą strapionemu.
Zasłużyliśmy, prawdziwie za złości;'
By nas Bóg karał rózgą surowości,
Lecz kiedy Ojciec zagniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

Ty masz za sobą i Ojca i Syna,
Zaczem Go Twoja przejedna przyczyna,

. Pokazawszy Mu piersi i wnętrzności,
Łatwo nakłonisz Go do łaskawości.

Dla Twego serca wszystko Bóg uczyni,
Daruje plagi choć cztowiek przewini;
Jak Cię o Matko nie kochać serdecznie,
Gdy skryć się możem pod Twój płaszcz bezpiecznie? 

Batujże tedy nas, Matko ukochanal 
Zagniewanego ędy zobaczysz Pana,
Mieczem przebite pokazuj Mu serce,
Gdy syna na krzyż wbijali morderce.

Dla tych boleści, któreś wycierpiała,
Kiedyś pod krzyżem Syna Twego stała,
Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli,
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

A gdy ujdziemy jak gniewu tak chłosty,
Pokaż nam Matko tor do nieba prosty,
Niechaj to serce, z którego opieki 
Dotąd żyjemy, kochamy na wieki. Amen.
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Zdrowaś Marya Boga-Bodzico—Błagamy Ciebie święta Dzie
wico:- Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, —Módl się za nami 
Zdrowaś Marya!

Panno przeczysta, Panno bez zmazy, —Broń nas od chorób, 
strzeż od zarazy;—I jak Edenu wonna lilia,—Oczyść powietrze: 
Zdrowaś Marya!

Ty, coś karmiła świata zbawienie,—Ty nam jak Matka daj po
żywienie;—Niech brak żywności nas nie zabija,— Broń nas do 
głodu: Zdrowaś Marya!

T t, c o ś  płakała nad śmiercią Syna,—Przez te łzy gorzkie 
Matko jedyna, —Oddal chorobę, co lad zabija,—Broń nas od mo
ru : Zdrowaś Marya!

Ty, coś płomieni innych nie znała,—Tylko miłością Boską 
gorzała,—!>praw, niechaj pożar dom nasz omija,—Strzeż nas od 
ognia: Zdrowaś Marya!

"Panno pokorna, łagodna, cicha,—Spraw, niech pokojem kraj 
nasz oddychag-Niech się niezgoda wśród nas nie zwija,-—Bron 
nas od wojny: Zdrowaś Marya!

Matko najświętsza, niepokalana!-—Twoja opieka nam pożąda- 
a a ,S l  Twoja łaska niechaj nam sprzyja,—Módl się za nami: 
Zdrowaś Marya!

Królowo nasza śród Cherubinów!—Usłysz pokorny głos ziemi 
synów,—O ) się do tronu Twojego wzbija,—Módl się za nami: 
Zdrowaś Marya!

P I E Ś Ń  VI.

Witaj Pani, my poddani do nóg padamy,
Lecz nie insze mamy czynsze, które składamy,
Tylko serca.zebrane, ale wszystkie poddane,
Z takiej dani śliczna Pani racz być kontenta,

Jestlo jawna, żeśmy zdawna dług zaciągnęli,
Gdyśmy z czystych, macierzystych rąk suknię wzięli.
I dobrze nam w tej barwie, bo tych piekło nie zarwie, 
Co skaplerzem jak puklerzem są uzbrojeni.

Ale za te tak bogate orderu znaki
Cóż Ci damy? gdy nie mamy, ziemskie żebraki,
Tylko duszę i ciało, weźże i to choć mało,
A tak będzie, głośno wszędzie, żeśmy poddani.

Niechże radzi o czeladzi Twoja opieka,
Wszak w tej sukni cierpiącego poznasz człowieka. 
Niechaj z czysca wyrwani, Twoi będą poddani,
A co prędzej, po tej nędzy na wolność wyjdą.

P I E Ś Ń  V.



W tym orderze, kto go bierze, znak ma zbawienia,
Że nie zginie, owszem minie pieklą płomienia;
Nawet z czysca tarasu ratujesz tych zawczasu 
Można Pani, co w otchłani z Skaplerzem siedzą.

W liberyi od Maryi zadatek wieczny,
Że w wolności każdy gości i jest bespieczny;
Przed ognistym piorunem zasłonisz go tym runem, 
Niema szkody z ognia, z wody, kto tę tarcz nosi.

Nie tak zbrojny podczas wojny żołnierz w szyszaku,
Jak w zbawiennym dwu ramiennym Maryi znaku; 
Jeszcze kula nie była, by tę suknię przeszyła,
I granaty od tej szaty odpadać zwykły.

Więc tej Pannie nieustannie śpiewajmy dzięki,
Żeśmy wzięli znak przyjęli z Jej świętej ręki;
Skaplerza się trzymajmy, a Maryi wzywajmy;
Z jej opieki żyć na wieki z Bogiem będziemy.

Prosim tedy, wtenczas, kiedy trzeba się stawić
Przed Sędziego straszliwego, wszystko wyjawić;
Niech nain będzie obroną, Skaplerz . grzechów zasłoną, 
A tak śmieli i weseli wnijdziem do Nieba. Amen.

P I E Ś Ń
O Najświętszej Maryi Pannie Skaplerznćj.

O Maryo dusz zbawienie—Matko wszelkiej litości,—Z góry 
Karmel łask strumienie—Spuszczasz na te nizkości,—Zdroje te 
niech nas chłodzą—Niech gorycze osłodzą.

Łask Twoich dowody mamy—Z licznego doświadczenia,—Bo 
gdy Skaplerz odbieramy—Nosimy znak zbawienia,—I w ostate
cznym zgonie^-Ma nas niebo w obronie.

Piorun, miecz, ognie i wody—Skaplerzem przybranemu— 
Nie uczynią żadnej szkody,—Bo Marya takiemu—Zawsze jest ku 
pomocy—I broni od przemocy.

Ginie rycerz uzbrojony,—I raniony umiera,—A Skaplerzem 
umocniony—Stoi, bije, naciera-^—Świętej Skaplerznej szaty—Nie 
rażą i armaty.

Kiedy zaraza morowa—Ludzkie wycieńcza siły,—Iju ż  moty
ka grobowa—Ciała kładzie w mogiły:—Skaplerz życie ocala—
I zarazę oddala.

Złe sumienie myśli miesza,—Grzesznik jęczy i stęka.—W  roz
pacz wpadłszy już się miesza,—Wiecznej kary się lęka:—Lecz 
Skaplerzem przybrany—Bwie piekielne kajdany.

Zdobi dusze, zdobi ciała—Skaplerz w swojem odzieniu,—I 
szczęśliwość tam s i ę  stała,—Gdzie Skaplerz w poważaniu—Kto 
ten święty znakbierze,—Wchodzi z Niebem w przymierze.
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r os
W  zgonie życia ma otuchę dobrą,—Skaplerznoszący;—Szcze

rą  mujMarya skruchę jedna,—I konający—W  tymże znaku zni
szczenia—Ujdzie piekła, potępienia.

A gdy w czyscowym tarasie—Cierpi za grzechy mękę,—Ma
rya go w prędkim czasie—Bierze na swą porękę,—Z męki go 
oswobadza—I do Nieba wprowadza.

O tarczo nieprzełamana!—Tobie piekielne siły—I moc czarta 
'wyuzdana—Dotychczas nie szkodziły;—Bo od Skaplerznej bar- 
wy-^Pierzchają piekielne larwy.

O szato błogosławiona!—Przewyższasz wszelkie mody.—Tobą 
dusza ozdobiona—Wchodzi na wieczne gody,—-I z Maryi opie
k i—Boga widzi na wieki.

O suknio! która nagoty duszy naszej -44 Troskliwie pokry
wasz w święte cnoty—Przyozdabiasz szczęśliwie:—Niech w tę su
knię przybrani—Ujdziem piekła,otchłani.
. Czyńmy więc Maryi dzięki,—Świadczmy affekt dozgonny,— 

Żeśmy z tej szacownej ręki—Wzięli znak tak obronny,—A 
w tym znaku gdy trwoga—Mamy pomoc od Boga.

Nośmy Skaplerz z niewinnością—Bez Maryi urazy,—Chwal
my Boga z gorliwością—strzegąc się grzechu skazy,—Tak żyjąc 
Boże Ciebie—Wielbić będziemy w Niebie. Amen.

P I E Ś Ń
do Najświętszej Maryi Panny

w kościele XX. Karmelitów w Warszawie na Lesznie, 
cudami słynącćj.

(na tę nótę, jak : , , Zawitaj ukriy iow any).

Zawitaj Panno Najświętsza,—Nad samych Aniołów czystsza,
— Niech wznosi pienie, wszystko stworzenie,—Głosząc dziś 
Twe pozdrowienie.

Szczęśliwe miasto Warszawa,—Bo dwieście lat jak tu sława 
Maryi głośna, — dla nas radośna,—Że dla grzesznych jest ła 
skawa

Idź na Leszno, tam w kościele—Masz Maryą, do Niej śmiele 
—W  k ażdej potrzebie, wspomoże Ciebie—Twe prośby usłyszy 
w Niebie.

Panno od Boga wybrana,—Za Matkę Synowi dana,—Weź nas 
pod swoją świętą obronę,—Oddal Boski gniew na stronę.

Nieszczęśliwi niech się cieszą—I po ratunek niech śpieszą,—■ 
Bo słynąć chciałaś w tym tu obrazie—Dając pomoc w każdym 
razie.

Niezliczone tłumy ludu—Doznali tu Twego cudu;—Dopo
móż i mnie, daj dobre mienie,—Po śmierci duszne zbawienie.
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O Panienko nad Pannami!—Racz się modlić dziś za nami,— 
Do Syna Twego najmilszego,—Jezusa Pana naszego.

O ulubiona od Boga!—Ty dla nas bądź prosta droga,—Dotąd, 
gdzie żywot jest doskonały,—Wprowadź nas do wiecznej chwały.

Niecn bez czasu nie giniemy,—Twej łasce się oddajemy,— 
Niech nasze winy, Syn Twój jedyny—Odpuści z Twojej przy
czyny. Amen.

P I E Ś Ń
do Najświętszej Ul ary i Panny.

w kościele Księży Karmelitów w Kłodawie cudami słynwcij.
(na tę  nótę jak : „Bądź pozdrowiona).

Łaskawa Matko, wielowładna Pani!
Padamy wierni do nóg Twych poddani.
Tyś Matką Boga, czegóż więcej trzeba;
Na Twe wstawienie pomoc pewna z nieba.

Tobie w Krakowie na Piasku w Karmelu,
Gdzie łaski Twoje słyną od lat wielu,
Lud okoliczny pokłon swój oddaje,
Ucieczką grzesznych pokornie uznaje.

W  Łęczyckiej ziemi ku Maryi sławie,
Tenże sam obraz zasłynął w Kłodawie;
Tu miłosierdzia tron sobie obrała,
Ry na głos cierpień śpieszną pomoc słała.

Dziewico Święta! co Boga piastujesz,
Co nasze serca ku Niemu kierujesz;
Wstaw się zanami do Chrystusa Pana,
Zbaw dziatki Twoje, Matko ukochana.

Ty Panią świata i Nieba królową:
Dla nas ziemianów masz pomoc gotową;
Opieka Twoja żebrzących nie minie,
Ro miłosierdzie Twoje wszędzie słynie.

Eljasz święty widząc Cię w obłoku,
Łatwo uprosił deszcz czwartego roku, 
Zjednaiże i nam łaskawe Niebiosa,
Niech Boskich darów spadnie na nas rosa. 

Panno! z Twej Szymon przyjął Skaplerz ręki,
Tarcz najpewniejszą od piekielnej męki;
Niech ta sukienka zdobi me ramiona,
Bo w niej szczęśliwość wieczna zapewniona.

Tyś Aniołowi (l)im ie  to nadała,
W  poczet Karmelu synów zapisała,

(1) Ś. Anioł Męczennik, Karmelita.
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Ilu nas widzisz, bijemy Ci czołem,
Chciej z nas każdego uczynić Aniołem.

Od Ciebie Korsyn (1) przy pierwszej ofierze, 
Niebiańską ręką tkany ornat bierze.
Niech wielbieni Boga w szczęśliwej wieczności,

; Prosim Cię o to Panno łaskawości!
Jezus Aniołów jedyna pociecha,
Z Twej łaski w ręce oddany Wojciecha; (2) 
Bacz Go dać i nam przy ostatnim zgonie, 
Którzy nadzieję w Twej mamy obronie.

Tyś na niewinną głowę Magdaleny, (3)
W łożyła welum'niewymo'Wnej ceny;
Zasłońże i nas gdy będą padały.
Gniewu Boskiego wytężone strzały.

Widząc przed sobą dowody łask wielu,
Któreś świadczyła synom swym w Karmelu, 
Mamy nadzieję Maryo łaskawa,
Że dozna Twojej opieki Kłodawa,

W  której Twe imie chcemy w każdym razie,
Przy tym cudownym wysławiać obrazie.
Przybądź z ratunkiem każdemu grzesznemu, 
Przedstaw Twe dziatki Synowi Bożemu.

Spojrzyj Maryo na*lud Twój jedyny,
Uproś u Boga, by odpuścił winy,
W szakżeś nam Matką? mamy prawo z tego, 
Byś przebłagała gniew Syna Twojego.

Dla próśb swej Matki Bóg odpuści winy,
Bo cóż odmówi Matce Syn jedyny.
Tak więc w opiece Twej żyjąc bezpiecznie,
W ielbić Cię będziem t.u i w Niebie wiecznie. Amen,

P I E Ś Ń
O Najświętszej Maryi Pannie Bulesnej.

w kościele księży Karmelitów w Oborach, w ziemi 
Dobrzyńskiej, cudami stynącij.
Na nutę jak : „Serdeczna M atko."

Bolesna Matko w Oborskim kościele,
W  ziemi Dobrzyńskiej cudami wsławiona;
Ty dla strapionych przynosisz wesele.
Bądź od nas Panno święta pochwalona!

Bogarodzico, Tyś świadkiem mej doli;
W  boleści serca, ze łzami Cię proszę:

(1) S. Andrzej Korsyn, W yznawca, Karmelita, Biskup. (2) S. Wojciech 
W yznawca, Karmelita. (3) S, Marya Magdalena de Pazis, Karmelitanka.

90
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Daj mi cierpliwość uledz Boskiej woli,
Ach smutek ciężki niech go mężnie znoszę.

Nieraz już Twojej doznałem opieki,
Pociechy w smutku i wsparcia w potrzebie;
Maryo! podnieś łaskawe powieki,
Rzuć Twe spojrzenie, kiedy błagam Ciebie.

Wszak znasz-co boleść o Matko jedyna!
Ty siedm mieczów miała w swojem łonie,
Kiedyś na krzyżu zobaczyła Syna.
Chciejże mi w smutku stanąć ku obronie. 

Wejrzyj o Matko na żal, nie na winę,
W ejrzyj na serce smutkiem uciśnione;
Dopomóż dzisiaj, i w śmierci godzinę,
By me nadzieje były uiszczone.

Zachowaj łaskę i zbaw duszę moją,
Pod Twą opieką niech żyję bespiecznie.
Podziel o Matko ze mną boleść Twoją,
Bym mógł się z Tobą cieszyć w Niebie wiecznie. A.

P I E Ś Ń  II.
Na nutę jak : „Kiedy ranne w stają iorze“

O Ty, której imie czczone!—Ty, która słyniesz cudami!— 
Przyjm nas pod Twą obronę.—Maryo, módl się za nami!

Grzesznych ucieczko jedyna,—Grzeszni Cię proszą ze łzami* 
—Przemów za nami do Syna,—Maryo, módl się za nami!

Tyś dla nas świętym przykładem,—Kieruj naszemi krokami* 
—Byśmy poszli Twoim śladem,—Maryo, módl się za nami!

Tyś cnót zostawiła wzory,—Żyłaś Boskiemi prawami,—Naucz 
nas Twojej pokory,—Maryo, Módl się za nami!

Naucz gdy serce zaboli,—Gdy boleść walczy z siłami,—Podda
nia się Boskiej woli,—Naucz i módl się za nami!
• Byśmy bliźnim w każdej dobie,—Nieśli pomoc usługatni,— 
Nie myśląc nigdy o sobie,—Naucz i módl się za nami!

Jak żyć pracą użyteczną,—Jak chwalić Boga czynami,—Jak 
zyskać szczęśliwość wieczną,—Naucz i módl się za nami!

Imie Twe dobrocią słynie,—Nie gardź naszemi prośbami,— 
Teraz i w śmierci godzinie,—Maryo! módl się za nami. Amen.

P I E Ś Ń  III.
O Gospodzie uwielbiona!—Nad niebiosa wywyższona;—Stwór- 

cęś swego porodziła,—Miekiemeś Go swem karmiła.
Co Ewa smętna straciła,—Tyś przez Syna naprawiła;—Oknem 

się stałaś do nieba,—Smucić się nam nie potrzeba.
Drzwiamiś Króla Niebieskiego, — I fórtą Baju świętego;— 

Wszyscy jej ludzie śpiewajcie,—Bo przez Nią zbawienie macie.
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Maryo, Matko miłości—Matko wszelakiej litościl—Broń nas 
od skonania złego,—-I od czarta przeklętego.

Maryo, Panno nad Panny!—Niech Twój Syn przez Cię błagany, 
— Wszystkie winy nam odpuści,—A do laski swej przypuści.

Przez Syna Panno Twojego;—Ojca i Ducha świętego,—Przy
bądź na nasze skonanie,—A daj dobre dokonanie.

Chwała bądź Panu naszemu!—Z Dziewicy narodzonemu—I 
Ojcu Jego wiecznemu,—Także Duchowi świętemu. Amen.

P I E Ś Ń IV.
Gwiazdo morza! któraś Pana—Mlekiem swojem karmiła;—Tyś 

śmjerci szczep, który wszczepił—Pierwszy rodzic, skruszyła.
Śliczna gwiazdo! racz nam teraz—Uskromić niebo srogie,— 

Które trapi ciężkim morem—Zewsząd ludzie ubogie.:
O lekarko chrześcijańska!—Racz nas chorób pozbawić,—Co 

nie zdoła ludzka siła,—Bacz nam u Syna sprawić.
Odwróć od nas głód, mór ciężki,—Zachowaj krwawej wojny; 

—Użycz zdrowia i żyznych lat,—Bacz nam dać wiek spokojny.
Wysłuchaj nas, gdyż Tobie Syn—Odmówić nic nie może.— 

Zbaw nas dla prośby Matki Twej,—O Jezu, wieczny Boże!
A my Ciebie z Bogiem Ojcem,—Z Duchenrświętym spółecznie, 

—Chwalić i Twą Matkę sławić—Będziem na wieki wieczne. Am,
Pieśni o  iwifiych l’ań»Uiclu

P I E Ś Ń  I. 
O świętym, Józefie.

Szczęśliwy, kto sobie Patrona—Józefa ma za Opiekuna;—Nie' 
chaj się niczego nie boi,—Gdy święty Józef przy nim stoi,—Nie 
zginie.

Idźcie precz marności światowe,-—Boście wy do zguby goto
we;—Już ja mam nad kanar słodszego,—Józefa, Opiekuna mego,- 
—Przy sobie.

Ustąpcie szatańskie najazdy.—Przyzna to zemną człowiek każ
dy,—Ze choćby i samo powstało,—Piekło się na mnie zbunto
wało,—Nie zginę.

Gdy mi jest Józef ulubiony,—Obrońca od każdej złej strony; 
—Onci mnie ze swojej opieki—Nie puści, i zginąć na wieki— 
Nie mogę.

Przeto Cię upraszam serdecznie—Józefie święty! bym bespie- 
cznis—Mógł mieć zgon i lekkie skonanie,—I grzechów moich 
skasowanie,—Po śmierci.

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego,—Stawić się wielce stra
szliwego;—Bądźże mi Józefie przy sądzie,—Kiedy mnie Bóg 
sądzić zasiędzie,—P atronem .!



Odpędzaj precz nieprzyjaciela—Duszy mej, spraw oskarżycie
la ;—Kiedy mnie skarżyć, prześladować—Będzie chciał, cbciejże 
mnie ratować,—O święty!

Józefie! _ oddal czarta złego.A Boga mnie zagniewanego,— 
Przejednaj; o co Cię serdecznie—Upraszam, bym mógł z Tobą 
wiecznie—Królować. Amen.

P I E Ś Ń  I I .

W  każdem utrapieniu.
Do Ciebie Panie pokornie wołamy,—Łzy wylewając serdecz

nie wzdychamy.—Racz na nas wejrzeć z Nieba wysokiego,—A 
racz pocieszyć człowieka grzesznego.

Któregoś Panie zbytnie umiłował,—I krwi najświętszej prze
lać nie litował.—Acz miecz Twój srogi bardzo się rozszerzył,— 
By złości nasze swą srogością zburzył.

Lecz nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy,—Jednakże 
Panie ku Tobie wołamy:—Byś złości nasze łaskawie przebaczył, 
—A gniew swój srogi pohamować raczył.

Użycz nam łaski Twej ku upamiętańiu,'—Daj serce prawe ku 
Twemu wzywaniu;—Abyśmy zawsze w pobożności żyli,—Ciebie
2 Świętymi na wieki chwalili. Amen.

P I E Ś Ń  H f .

Zawierająca akt skruchy.

Boże w dobroci nigdy nieprzebrany!—Żadnym językiem nie
wypowiedziany;—Ty jesteś godzien wszelakiej miłości,—Posza
nowania, chwały, uczciwości.

Ciebie chcę, pragną i ważę samego,—Nad wszystkie dobra 
Tyś u serca mego;—Najwyższe dobro, Tyś w największej cenie, 
—Sam jetten u mnie nad wszystko stworzenie.

Choćbyś mnie nigdy za grzechy mój Panie!—Nie karał, prze
cież żałowałbym za nie;—A żałowałbym dla tego samego,—Żem 
Cię obraził Pana tak dobrego.

W ięc o mój Boże i teraz żałuję,—Dla tego, że Cię nad wszyst
ko miłuję;—I to u siebie statecznie stanowię,—Że grzechów 
moich nigdynie ponowię.

Mam mocną wolę spowiadać się szczerze,—I zawsze trzymać
2 Tobą to przymierze:—Co gdy uczynię, spodziewam się Ciebie 
—Widzieć z radością, i żyć z Tobą w niebie.

O Boże dobry! Boże litościwy!—Bacz być mej duszy nędznej 
miłościwy;—Jakoś ją  stworzył, pomóż do zbawienia,—Użycz 
Twej łaski, broń od potępienia. Amen.

710
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Pokutującego grzesznika.
Straszliwego Majestatu Panie!—Za me,grzechy płakać łez nie 

stanie:—Jam stworzenie Twe wyrodne,—Świętych oczu Twych 
niegodne,—Twój Majestat nieskończny,—Przed którym klękają 
trony,—Obraziłem.

Nie śmiem oczu podnieść z publikanem,—Ale sprawa z bar
dzo dobrym Panemj-p-Skoro w oczach łzy obaczy,—Wszystko 
mi darować raczy;—Lecz ztąd w sercu większa rana,—Żem tak 
łaskawego Pana—Śmiał obrazić.

Kto da.oczom łez obfite rzeki!—Trzeba bowiem płakać cale 
wieki,—Żem wiecznego Boga mego—Za moment czegoś marne
go,—Ja grzesznik zapamiętały,—Pana wiekuistej chwały,—• 
Śmiał znieważyć.

Nędzny prochu! na cóś się odważył?—Stwórceś swego hanie
bnie znieważył;—Wieszli, co jest grzech przeklęty?—Słuchaj, 
co rzekł Paweł święty:—Każde przestępstwo mandatu,—Jest 
zniewagą Majestatu—Najwyższego!

Bym był zepchnion na bezdno piekielne,—I tam gorzał za 
grzechy śmiertelne,—Całą wieczność gorząc srodze—Już tej 
krzywdy nie nagrodzę.—Chyba, że m i sam daruje,—Na wieki 
nie powetuję—Tej zniewagi.'

O! nad wieczności ogień piekielny,—Straszliwszyś mi jest grze
chu śmiertelny!—Zadość Tobie nie uczynię,—W onej ognistej 
dolinie,—Chyba dla krwi Syna swego,—Odpuści dług grzechu 
mego—Bóg łaskawy!

Jakoż ufam, że mój grzech wyznany,—Przez najświętsze Jezu 
Twoje rany,—Zgładzisz z dobroci Twej wiecznie,—Gdy za nie
go, ach serdecznie!—Płakać będę z wielkim wstydem,—Mówiąc 
pokornie z Dawidem:—Ach zgrzeszyłem! Amen.

P I E Ś Ń  V.

O Opatrzności Boskiój,
Kto się w opiekę poda Panu swemu,—A całem sercem Szcze

rze ufa Jemu;—Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,—Nie 
przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

Ciebie On z łowczych odzieży wyzuje,—I w zaraźliwem po
wietrzu ratuje,—W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecz
nie,—Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego, tarcz i puklerz mocny,—Za którym stojąc, 
na żaden strach nocny,—Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, 
—Któremi sieje przygoda w dzień biały. -

Stąd wedle ciebie tysiąc głów poleże,—Stad drusri tysiąc cie

P I E Ś Ń  IV.
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bie nie dosięże—Miecz nieuchronny, a ty przecie swemi—Oczy
ma ujrzysz pomstę nad grzesznemi.

lżeś rzeki Panu: Tyś nadzieja moja!— li  Bóg najwyższy jest o- 
brona twoja;—Nie dostąpi Cię żadna zła przygoda,—Ani się znaj
dzie w domu Twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,—Gdziekolwiek stąpisz, 
którzy cię piastować—Na ręku będą, abyś idąc drogą,—Na ostry 
kamień nie ugodził nogą.

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych—I po padalcach 
deptał niecierpliwych.—Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz, 
—X na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słuchaj co_ mówi Pan: Kto mię miłuje,—A ze mną sobie szcze
rze postępuje,—Ja go tćż także w jego każdą trwogę,—Nie zapa
miętam, i owszem wspomogę.

Glos jego u mnie nie będzie wzgardzony,—Ja z nim w przy
godzie, odemnie obrony—Niech pewien będzie, pewien i zacno
ści,—I lat sędziwych, i mej życzliwości. Amen.

P I E Ś Ń  VI.
Trójca: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch święty;—W Trójcy 

Bóg jeden nigdy niepojęty.—Bóg Ojciec przed wieki z siebie Sy
na rodzi,—Bóg Duch od Ojca i Syna pochodzi.

Syn Boży stał się człowiekiem dla ciebie,—W ziął duszę, cia
ło, abyś ty był w niebie,—Począł się z Ducha świętego bez mę
ża;—Zrodziła Panna, starłszy głowę węża.

Trzydzieści trzy lat żył na świecie z nami,—Okrutnie na krzyż 
przybity gwoździami:—Umarł, pogrzebion i do piekłów zstą
pił,—Wstał z martwych, potem na niebiosa wstąpił.

A stamtąd przyjdzie na sąd ostateczny,—Dobrym da niebo, 
złym zaś ogień wieczny.—A że zły człowiek łamie przykazanie, 
—W chorobie, w szkodzie, w czarach ma ufanie;

A Bóg rozkazał: wierz w Boga jednego,—Drugie, Imienia nie 
biera darmo Jego;—Trzecie, pamiętaj, byś święeit dni moje;— 
Czwarte zaś, szanuj ojca, matkę Twoję.

Piąte,^ nie zabijaj;—Szóste nie cudzołóż;—Siódme, nie kra
dnij— Ósme, fałszu nie mnóż;—Dziewiąte, żony nie żądaj bliź
niego;—Dziesiąte, ani żadnej rzeczy jego.

Pięć kościelnego znamy przykazania.— Dni święte święcić 
z dawnego podania;—Słuchaj mszy świętej w dni święte uczci
wie,—Zachowaj posty, jedząc wstrzemięźliwie.

Czyń spowiedź szczerą, blisko wielkiejnocy,—Weź ciało Pań
skie dla duszy pomocy.—Siedm Sakramentów: Chrzest i bierz
mowanie,—Ciała, krwi Pańskiej także przyjmowanie;
■ Spowiedź, kapłaństwo i małżeństwo święte;—I namaszczenie 
przed śmiercią przyjęte.—I tac przyczyna Boskiego karania,—•
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Że cztowiek łamie Jego przykazania.
Aby się dusza dostała do nieba,—Zostawać w wierze katolic- 

skiej trzeba.—Có Kościół Rzymski daje do wierzenia,—‘Trzymaj 
statecznie, a pewnyś zbawienia.

Jeden Bóg Wszędzie, jeden chrzest przyjęty,—I jedna wiara, 
mówi Paweł święty.—Piotr z następcami jest głową w kościele; 
—Ta wiara sama, innych chociaż wiele

W iar się rachuje, w nich żaden zbawiony—Cztowiek nie bę
dzie, ale potępiony.—Bóg to objawił swym wiernym dla tego,— 
Iż nieomylna prawda święta Jego.

Straszliwa trwoga na świecie powstanie—Wtenczas, gdy wszj- 
stkich ciato zmartwychwstanie.—Zaćmi się stonce, księżyc, 
wszystkie gwiazdy—Na ziemię spadną, aż struchleje każdy.

Strach niesłychany będzie grzesznych ludzi,—Gdy ich Aniel
ska Trąba z grobów wzbudzi.—On dzieńostatni i niebieskie siły 
—Poruszy, oraz odstoni mogiły.

Przegnite ciato i skruszone kości,—Zarówno przyjdą do swo
jej catości:—W róci się dusza do swojego ciata,—Aby z spraw 
swoich rachunek oddała.

Na Jozafata staniemy dolinie,—Tam się obaczym wraz wszy
scy w godzinie.—Lecz niezadługo odmiana nastanie,—Zważ, co 
świat kochasz! zważcie chrześcijanie!

Matce od córki odtączyć się trzeba,—Córka do piekła, a mat
ka do nieba:—Alboteż córka pójdzie ze Świętymi,—Nieszczęsna 
matka wraz z potępionymi.

Brat z bratem, ojciec z synem się rozstanie,—Jedno do nieba, 
drugie w piekle stanie,—I mąż od zony weźmie rozłączenie,— 
Jedno na męki, drugie na zbawienie.

Potem Bóg Sędzia na tronie zasiędzie,—Ogłosi wyrok: co tam 
za ptacz będzie,—Gdy tam obaczą szystkie swoje sprawy,—My
śli, złe mowy i sprośne zabawy.

Bóg sprawiedliwy wsze dzieła poznaje,—Kto jak zasłuży, tak 
zapłatę daje.—Rzecze do dobrych: pójdźcie ze Świętymi,—Zli 
zaś na wieki idźcie z przeklętymi,

Szczęśliwy, który w niebo się dostanie,—Ach biada temu, co 
w piekle zostanie.—Żałuj grzeszniku za twe wszystkie złości, 
— Poprzestań grzeszyć, będziesz w szczęśliwości.

Łaskawy Pan Bóg nie gubi człowieka,—Gorzkich łez jego i 
spowiedzi czeka;—Jeżeli nie chcesz żałować serdecznie,—Bę
dziesz przeklęty i zaginiesz wiecznie. Amen.

SALYE REGINA.

Salye Regina, zawitaj Królowa,
Pani Aniołów, Matko Chrystusowa!
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Przed Tobą słusznie swe kolano zgina,
Kto Cię czci pieniem: Salve Regina!

Tyś pełna łaski, świętości i chwały, u 
Ty życie, słodkość; czuje to świat cały:
W Tobie po Bogu nadzieja jedyna,

< 'W itaj więc, witaj, SalyeRegina!
Nad wszystkie twory Tyś najświętsza sama,
Ty szczęściem darzysz potomków Adama,
Tyś porodziła nam Bożego Syna,
W itaj więc, witaj, Salye Regina!

Matko litości! Ciebie my wzywamy,
U stóp Twych wsparcia,”ratunku szukamy:
Niech nas wspomoże Twa święta przyczyna,
Gdy Ci śpiewamy; Salve Regina!

Na ten świat nędzny z raju wypędzeni,
Jęcząc i płacząc wzdychamy strapieni,
Pociesz nas w troskach! a ziemska dolina,
Z radością rzeknie: Salve Regina!

O wejrzyj na nas Matko wszystkich ludzi!
Niech głos Twych dziatek w Tobie litość budzi! 
Ukaż nam w skonie łaskawego Syna,
Za słodkie pienie: Salye Regina!

Broń nas przy śmierci Panno nad Pannami!
Wspieraj opieką, prośbą, zasługami!
A gdy ostatnia wybije godzina,
Daj śpiewać w niebie: Salye Begina!

Dusze też w czyseu srodze udręczone,
Niech przez Cię będą z mąk swych wybawione!
A gdy zgładzoną zostanie ich wina,
Zabrzmią wesoło: Sa4ve Regina! Amen.

Pieśni za umarłych.

P I Ś Ń I.
do Najświętszej Panny Maryi.

Przez czyscowe upalenia,—Którzy znoszą przewinienia—Łzy 
lejąc bez pocieszenia,—Żebrzą Twego użalenia, o Maryo!

Tyś źródło grzechy czyszczące,— Wszystkim zdrowie przyno
szące,—Posilaj umierające,—Ratuj męki ponoszące, o Maryo!

K’Tobie umarli wzdychają,—W Tobie ufność pokładają— 
Niech twarz macierzyńską znają,—Niech przez Cię nieba dosta
ją , o Maryo!

Kluczu do nieba zrządzony!—Więzień w czyscu utrapiony,— 
Pragnie przez Cię być puszczony—Z więzienia w niebieskie 
strony, o Maryo!
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Sprawiedliwych oświecenie,—Nadziei grzesznych wzmocnie
n ie.—Niecfc przez Twoje przyczynienie—Gasną czyscowe pło
mienie, o Maryo!

Twe zasługi, Twe przyczyny,—Popłaciwszy grzetfhów winy;— 
Niech wprowadzą ludzkie syny—Z mąk, do niebieskiej krainy! o  
Maryo! Amen.

Pieśń przy grzebaniu umartych.
Zmarły człowieczel z Tobą się żegnamy,—Przyjmij dar smu

tny, który ci składamy;—Trochę na grób twój porzuconej gliny* 
—Od Twych przyjaciół, sąsiadów, rodziny.

Powracasz w ziemię, co matką twą byjfa,—Teraz cię strawi, 
niedawno żywiła;—Tak droga każda, którą nas świat wodzi,—■ 
Na ten ubity gościniec wychodzi.

Niedługo bracie (siostro) z tobą się ujrzymy,—Jużeś tam do
szedł, my jeszcze idziemy,—Trzeba ci było odpocząć po biegu; 
—Ty wstaniesz, boś tu tylko na noclegu.

Boże! ten zmarły w domu Twym przebywał,—U stołu Twego 
jadał, Ciebie wzywał,—Na Twej litości polegał bespieczny:— 
Daj duszy jego odpoczynek wieczny. Amen.
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snego serca N. Panny Maryi
i siedmiu Jój boleści. 447.

114. Litania do N. Matki Bolesnej 450.
115. Modlitwy w ielkotygodniow e.452.
116. Pozdrowienie wszystkich 

członków Pana Jezusa. 462.
117. Nabożeństwo podczas Rezu- 

rekcyi. 463.
118. Zaczęcie processyi w czasie 

wielkanocnym . 464.
119. Nabożeństwo 9Iajo- 

we. • 4§6.
120. Litania o Duchu świętym. 633.
121. Modlitwa o otrzymanie dw u

nastu owoców Ducha św . 634.
122. Koronka o Trójcy Przenaj

św iętszej. 635.
123. Litania o Trójcy Prze najśw . 639.
124. Hymn za um arłych czcicieli 

Trójcy Przenajśw iętszej. 641.
125. Pieśń do Trójcy Przenajśw . 641.
126. Modlitwa do Trójcy Przen. 642.
127. P rocessya w uroczystość Bo

żego Ciała. 643.
128. Litania o Przem. Pańskiem . 649.
129. Processye na dzień zaduszny 652.
130. lfopełnienie modlitw 

w pojedynczycli po
trzebach i położeniach:

Modlitwa przed krucyfixem. 655.
131. W zywanie ratunku Boskiego

•w każdej potrzebie. 656,
Modlitwy.

132. Za kościół. 657*
133* Powszechna. 657.
134. Za rodziców. 658.
135. Za op iekunow i dobroczyń

ców. 659.
136. Za w szelką drogą sobie o- 

sobę. 659.
137. O łaskę do dopełnienia obo

wiązków stanu, 660.



138 . dla gospodarza lub gospody
ni domu. * 661

139. Dla małżonków. 662.
140. Dla rodziców. 662.
141. Rodziców za dziećmi. 663.
142. Po stracie drogiej osoby. 664.
143. W chorobie. * . 664.

.144- Po powrocie do zdrowia. 666.
145. Z podziękowaniem Panu Bo

gu za doznaną pociechę. 666.
146. Dla osoby, której się w tem 

życiu powodzi v 666
147. Dla osoby, którćj się w tem 

^yciU nie powodzi. 667.
148. S. Augustyna w nieszczęściu.668.
149. O uproszenie cierpliwego zno

szenia przygód i wszelkich 
przykrości życia. 668.

15 0 .0  pok onanio swych nam iętno
ści. 669.

151. przed każdem ważniejszem 
przedsięwzięciem i postano
w ieniem . 670

1 5 2 .0  łaskę stosow ania się do 
woli Boskrej. 670.

153. O uległe z rąk  Boga przyj
mowania dobrego i złego. 671.

154. Przed podróżą, 672.
155. Po podróży. 672.
156. Podczas długiego oddalenia 

od domu i w  przygodach n ie 
szczęśliwych* 673.

157. Podczas powietrza 674-
158. Przeciw szkodom ognia. 674-
159. Podczas burzy i piorunów . 674.
160. O urodzaje. 675.
161. Z podziękowaniem Bogu za 

dane urodzaje. 675.
162. Litania przy konającym . 676.
163. Modlitwa zaraz po skonaniu. 678
164 Przestrogi i Rady ś. Teressy. 678
165. Nieszpory polskie. 680

PIEŚNI NABOŻNE.
166. Wzniesienie myśli do Boga. 6."' 

l ^ i e s n i  z w y k l e  u ż y w a n e  
w  c z a s i e  A d w e n t o w y m :

167. Spuście nam na ziemskie. 686.
168. Zdrowaś bądź Marya. 686.
169. Pó upadku człowieka. 687.

Pieśni o Narodzeniu 
P a ń s k i e m .

170. Bóg się rodzi, 688,
171. Anioł pasterzom mówił, 688.
172. W żłobie leży. 689;
173. Dzieciątko się narodziło, 690.
174. Ach ubogi żłobie. 690.
175. Witaj Jezu nasz kochany. 690.
176. Narodzenie Chrystusowe. 691. 

Pieśni Wielkopostne:
177. Rozmyślajmy dziś. 692.
178. O Duszo wszelka nabożna. 693-
179. Zawitaj ukrzyżowany. 694. 

Pieśni Wielkanocne:
180. Wesoły nam dziś dzień. 695. 
181- 'Przestańcie już  dusze. 695.
Pieśni na 2£ielone kwiatki:

182. Przyjdź Duchu Stworzycielu, 697.
183. Zstąp Duchu'Przenajśw . 697. 

Pieśni na Boże Ciało:
184. Zróbcie mu miejsce. 698.
185. Ecce panis i tłómaczenie 

z łacińskiego. 698.
186. Boże kocham Cię. 699. 

Pieśni o M. M. Pannie:
187. W itaj św ięta i poczęta. 700.
188. Matko niebieskiego Pana. 701. 

j  189. Bądź pozdrowiona. 701.
190. Serdeczna Matko. 702,
191. Zdrowaś Maryo Bogarodzico.703.
192. Witaj Pani my poddani. 703.
193. O Maryo dusz zbawienie. 704.
194. Zawitaj Panno Najświętsza. 705-
195. Łaskawa Matko. 706.
196. Bolesna Matko. 707.
197. O Ty, której imie czczone. 708. 
198 O Gospodzie uwielbiona. 708. 
199. Gwiazdo morza, któraśPana. 709.
Pieśni o świętycli Pańskicli:

|200. Szczęśliwy, kto sobie.
|2 0 l. Do Ciebie Panie pokornie.
202. Boże w  dobroci nigdy.
203. Straszliwgo Majestatu.
204. Kto się w opiekę poda.
205. Trójca: Bóg O jciec.
206. Salve Regina.
I P i e ś n i  z a  u m a r l y c l i i  
]207. Przez czyscowe upalenia,
i 208. Zmarły człowiecze i  Tobą się

żegnamy

709.
710.
710.
711.
711.
712.
713.

714-

715.

KONIEC.
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