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Nauka św. Tomasza z Akwinu o Najśw.
Eucharystyi.
(Ciąg dalszy).

Pięciorako bowiem można zrozumieć to pytanie: „Który
ze Sakramentów jest najważniejszy8, uczy nas Anielski Doktor
w 4 księdze swoich objaśnień do Sumy Mistrza Lombarda
[D. VII. Q. I. A. I. 9. 3 a]. Po pierwsze, gdy pytamy: Który
Sakrament jest najważniejszy, można zrozumieć pod względem
skutku jaki on sprawia, i tak najważniejszym jest Sakrament
Chrztu św. Powtóre pod względem rzeczy, która się ukrywa
pod znakiem widzialnym Sakramentu, i tak najzacniejszym jest
Sakrament Eucharystyi, bo w nim ukrywa się pod postaciami
zewnętrznymi sam Zbawca Bóg-Człowiek. Po trzecie pod wzglę
dem godności, jakiej dostępuje przyjmujący Sakrament, i tak
najważniejszym jest Sakrament Kapłaństwa. Po czwarte bierze
św. Tomasz na uwagę godność szafarza Sakramentu, i tak uznaje
za najważniejsze Sakramenta Kapłaństwo i Bierzmowanie, bo
tych sam biskup tylko udzielać może. Nakoniec pod względem
Tajemnicy, którą sam Sakrament mistycznie przedstawia, przy
znaje Sakramentowi Małżeństwa pierwszeństwo, ten bowiem
przedstawia wedle nauki Ojców i dawnych. scholastyków, a na
wet i św. Pawła, Poślubienie Chrystusa Pana ze swoją Oblubie
nicą Kościołem, lub również poślubienie dwóch natur, boskiej
i ludzkiej w jednej osobie Zbawiciela świata. Z tych jednak
wszystkich punktów widzenia jest najważniejszym drugi, ten
bowiem samej natury i istoty Sakramentu dosięga, a takie py
tania zawsze są najważniejsze. I dlatego to św. Doktor wszystkie
te punkty przechodząc, wypowiada stanowczo:
Że jeżeli się pytamy, który ze Sakramentów pod wzglę
dem istoty swojej jest najważniejszym, musimy odpowiedzieć:
Najśw. Eucharystya!

Simpliciter loquendo Sacramentum Eucharistiae est po
tissimum inter alia Sacramenta [III. Q. LXV. A. III.].
Przejdźmy dowody, jakie stawia św. Tomasz na poparcie
zdania swojego.
Trzy podaje nam w Summie teol. św. Doktor.
Pierwszy to najgłębszy, wypływa on z istoty Sakramentu.
Co jest Sakrament? Signum rei sacrae sanctificantis nos
[F. III. Q. LX. A. II.]. Niewidomej łaski znak widomy, do na
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szego usprawiedliwienia postanowiony. [Katech. rzymsk. Cz. II.
R. I. §. 4, tłómacz. wyd. X. Krukowskiego]. Z tej odpowiedzi
jasno, że najważniejszą w Sakramencie rzeczą jest nie znak
widzialny, ale łaska niewidzialna, ta tak zwana res contenta
lub res et sacramentum u scholastyków.
We wszystkich innych Sakramentach jest to siła pewna,
którą Sakramenta mają od Chrystusa Pana, aby były jako
instrum enta, przez .które spływa łaska na nas, członki misty-cznego Ciała Chrystusa, z Jego świętego Człowieczeństwa, jako
.głowy Kościoła niewidzialnej. [III. Q. LXII. A. IV. et alibi
passim.^ Ale Sakrament Eucharystyi stanowi wielki i ważny
^wyjątek, który mu daje stanowisko. niezmiernie wyższe po nad
inne Sakramenta. Tu pod widzialnym znakiem ukrywa się już
nie siła lub moc z Boskiego Odkupiciela spływająca; ale On
sam raczy zostawać pod znakami zewnętrznymi! Inne Sakra
menta są święte ze względu na łaskę, jakiej udzielają. Eucharystya jest świętą sama w sobie, bo zawiera samą świętość
T3oga-Człowieka. Inne są tajemnicami, bo zawierają rozum
ludzki przechodzące dzieło Boże, łaskę, Eucharystya samego
-dawcę łaski ukrywa.
I dlatego to mówi św. Sobór Trydencki: Commune hoc

■quidem est sanctissimae Eucharistiae cum caeteris Sacramen
tis, symbolum esse rei sacrae, et invisibilis gratiae formam
visibilem; verum illud in ea excellens et singulare reperitur,
■quod reliqua sacramenta tunc prim um sanctificandi vim ha
bent, cum quis illis utitur; at in Eucharistia ipse Sanctitatis
auctor ante usum est! [Sess. XIII. c. III.]
Tę prawdę miał przed oczami św. Synod, kiedy w sesyi 7
Kanonie 4 mówi: Si quisdixerit, haec septem sacramenta ita

esse inter se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius,
■anathema sit ! J)
I z tej to prawdy wypływa, że Sakramentowi temu odda
je m y cześć, jaka się tylko samemu Bogu należy, uwielbienie,
o czem wyraźnie uczy nas Konsylium Tryd. sesya XTTT. A . 5.
') Chociaż nie byJo w myśli Synodu tę właśnie naszą prawdę za dogmat
•ogłosić, ponieważ Kanon jest przeciw' Luterowi, który ogłosił, iż wszystkie
"Sakramenta są równe co do godności, z czego wypływa że Kanon tylko ogla-:
« z a jako prawdę wiary, iż niektóre Sakram enta są wyższe od innych; że zaś
E ucharystya jest w yższą od innych, jest wnioskiem teologicznym. Porównaj
Pallavicini, Historiae Concilii Tridentinii L. IX. C. VlI.0l0Dae 717, Ctii,olE di
'T. II. pag. 13. i Suarez de Euch. disp. XXXIX sect. III.]
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I tu jeszcze zauważyć musimy w wyżej przytoczonych sło
wach Konsylium Trydenckiego, że Sakrament ten jest wyższy od
innych dlatego, że zawsze zawiera Chrystusa Pana. Mógłby
bowiem Zbawiciel był istność swoją pod postaciami tego Sakra
mentu tylko w sposób przemijający ustanowić, i wtedy już przy
najmniej w chwili jego przebłogosławionej obecności, byłby Sa
krament ten wyższy od innych, lecz miłość Jego spowodowała
go, że zawsze jest w Eucharystyi obecnym, co wyrażamy teolo
gicznie, non in usu solum, sed modo permanenti. I dlatego
zawsze jest on wśród nas obficnym, zawsze goduy najwyższego
uwielbienia. Inne Sakramenta tylko wtenczas zawierają w sobie
łaskę i są jej niejako kanałami, kiedy się sprawują. Woda
Chrztu św. tylko w czasie Chrztu jest przewodnikiem, przez,
który łaska spływa, Eucharystya zawsze święta, zawsze godna
uwielbienia.
Nie mogę tu miły bracie zrobić głębszego wniosku, jak ten
który zrobił sławny teolog Contenson: Permanet Christus in

Eucharistia ergo inibi permanenter et si fieri posset inde
sinenter adorandus foret. [De Euch. diss. 2 c. I. reflexio].
Drugi dowód św. Tomasza brzm i: „Prawda ta wypływa,
również z stosunku Sakramentów nawzajem, wszystkie bowiem
Sakramenta odnoszą się do tego Sakramentu jako końca swo
jego".
Głęboka myśl i wielce głęboka, wypływa ona z pierwszego'
dowodu, bo jeżeli Chrystus Pan jest obecny w tym SacramencieT
to tem samem i inne Sakramenta dążą do Eucharystyi, jako da
swojego celu.
Gdzież jednak jest podstawa do takiego wniosku?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy myślą wrócić sie
do artyk. 1 tej Kwestyi 65, gdzie św. Tomasz rozwija przed
oczyma naszymi całą harmonię Sakramentów św. Podwójny jest
cel Sakramentów św., raz aby siły człowieka wzmocnić do odda
nia Bogu należnego hołdu i służby, powtóre i to jest cel wa
żniejszy, aby uzdrowić zepsutą naturę jego z ran, które jej
zadał grzech pierwszego rodzica.
I tak obejmuje Chrystus Pan w Kościele całe życie naszeduchowne, z jednej strony naprawiając zepsutą naturę, z dru
giej zaś dodając nam sił i łask do spełnienia obowiązków
naszych. Te dwie jednak drogi dążą do jednego celu, uświęcenia
naszego, zjednoczenia nas z Chrystusem, do tej wielkiej taje
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mnicy uświęcenia duszy naszej przez łaskę, co Ojcowie św. tak
pięknie nazywali, Małżeństwem duchownem.
Zjednoczenie to odbywa się przez łaskę, do której nabycia
zwyczajną drogą jest przyjęcie Sakramentów św. Życie jednak
łaski ma zupełne podobieństwo do życia naturalnego — wielkie
to zdanie w nauce o Łasce, nadzwyczaj wielkie znaczenie ma
jące, często od św. Doktora wspominane. Gratia non destruit
naturam! I dlatego to życie duchowne możemy ku naszemu
zrozumieniu przedstawić sobie na wzór naturalnego życia.
Zycie nasze duchowne na narodziny swoje, kiedy to po
xaz pierwszy przez polanie wody chrztu św. zlewa się na nas
łaska poświęcająca i dusze z umarłej czyni żywą w życiu łaski.
£Por. List do Rzymu VI. 4]. Narodzone tak dziecię Boże, po
dwójną drogą dochodzi do dojrzałości męża Bożego, jakiem to
słowem Apostoł oznacza doskonałego chrześcijanina. Najpierw
powiększają się siły jego same w sobie, wiara jego staje się
silną i gotową do „zdania sprawy wierze naszej” parati ad
satisfactionem [I. Petr. III. 15] i to działa umocnienie, jakie
otrzymujemy przez Sakrament Bierzmowania. Lecz tak jak
w życiu naturalnem potrzebujemy siły nasze utrzymywać poży
wieniem, tak samo w życiu duchownem mamy pokarm boski,
który utrzymuje i zwiększa siły nasze, gdzie połączeni już nie
aktem woli lecz rzeczywiście ze Zbawicielem naszym i to tak
ściśle, że Ciało jego i Krew do siebie przyjmujemy, żyjemy
Jego życiem niejako, my członki mistycznego Jego Ciała. Ma
życie duchowne swoje choroby, ale ma i lekarstwo, Sakrament
Pokuty, który maże grzechy nasze i Sakrament Olejem św. Po
mazania, gdzie ostatki grzechów w nas pozostałe, niszczy Łaską
Bożą i do ostatniej walki z piekłem posila. A że Kościół Chry
stusowy jest społecznością, więc i w nim mamy Sakrament
Małżeństwa, który uświęca i podnosi związek naturalny i łask
udziela do wychowywania nowych dzieci Kościoła. Ma on i swój
duchowny rząd, gdzie niewidzialna głowa Chrystus rządzi dzieci
swoje przez widzialnego zastępcę i jego pomocników Kapłanów.
To jest pokrótce uporządkowanie wszystkich Sakramen
tów św., uważauych w życiu duchownem Kościoła naszego. Lecz
jakim sposobem są one podporządkowane wszystkie najśw.
Eucharystyi ?
Już wyżej wspomniałem, że cel cały życia duchownego jest
połączenie nasze duchowne z Chrystusem Panem tu na ziemi,
abyśmy jako jego członki mogli dostąpić w życiu przyszłem
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chwały wiecznej — oglądania Pana nad Pany twarzą w twarzWszystkie więc Sakramenta św., chociaż każdy ma swój cel
pojedynczy, dążą do .tego celu i dlatego istotę Sakramentu,
tworzy to pojęcie, uświęcenia nas przez znak zewnętrzny. Gdzie
więc uświęcenie to w najoczywistszy sposób się okazuje, gdzie
ono najwięcej przychodzi do skutku, to ten Sakrament jest naj
ważniejszym ze wszystkich. Ze takim Sakramentem jest Najśw.
Eucharystya, leży jak na dłoni — tu bowiem przyjmujemy
samego Zbawiciela, tu łączymy się z Nim fizycznie, tu połącze
nie duszy naszej z Nim dostępuje najwyższego stopnia. I dlatego
to w katolickiej teologii wcale nie błądzimy, jeżeli nazwiemy
ten Sakrament ze Scholastykami: Gonsumatio vitae spiritualis.
Jest to czynnik najważniejszy w życiu duchownem. Nie potrze
buję dodawać, że to co powiedziałem, odnosi się do Sakramentu
Eucharystyi samego w sobie, może bowiem być, że ktoś przy
stępując z lepszem przygotowaniem do innego Sakramentu, wię
cej łaski otrzyma, jak ktoś inny komunikując, mniej przygoto
wany — to jednak jest pewnem, że caeteris paribus NajśwEucharystya największem jest możliwem połączeniem duszy
naszej ze Zbawicielem.
Z tej myśli wychodząc grupuje tak św. Tomasz inne Sa
kramenta koło Eucharystyi. Sakrament Chrztu św. przygotowuje
nas, abyśmy przyjąć mogli Komunię św. i oczyszcza od grzechu
pierworodnego — Pokuta zaś od osobistych grzechów.
Bierzmowanie daje nam łaskę, abyśmy zwyciężali trudności
jakie mogą powstać lub z słabej wiary naszej lub z okoliczności
zewnętrznych, abyśmy zawsze byli mężnymi i nigdy nie wsty
dzili się przyjmowania tego Sakramentu. Małżeństwo św. z jednej,
strony przedstawia obrazowo połączenie Chrystusa Pana z Ko
ściołem, Sacramentum magnum in Christo et Ecclesia
[Eph. V. 31] z drugiej zaś wedle pewnych teologów i ascetów
daje łaskę małżonkom, aby nie zbyt panowała nad nimi pożą
dliwość ciała, lecz żeby również mogli się w skupieniu i modli
twie przygotować do tego Sakramentu. Jest to bowiem pewną
nauką Kościoła, jak to później obaczymy, że Sakrament Eucha
rystyi zmniejsza więzy pożądliwości ciała, i ztąd jest nazwanym
ten Sakrament: Vinum germinans Virgines. W jaki sposób
Ostatnie Olejem św. Pomazanie przygotowuje nas do przyjęcia
tego Sakramentu, tłumaczy nam sławny Komentator św. Toma
sza Kard. Tomasz de Vio z Gaety, zwykle Kajetanem zwany
u teologów, w ten sposób, że Sakrament ten niszcząc ostatki
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grzechów, przygotowuje umierającego do połączenia się dosko
nalszego z Chrystusem Panem, co następuje w Komunii św.
Myśli tej odpowiada obrządek Kościoła, daje się bowiem cho
remu Komunię św. po Sakramencie Ostatn. Pomazania. Dlatego
to w i księdze Lombarda, mówi św. Tom asz: Sacramentum
hoc est perfectio omnium Sacramentorum. [D. VIII. Q. I. A.
I. q. 1, sol. 1 a].
Trzeci dowód św. Tomasza brzm i: „Po trzecie wypływa ta
prawda z obrzędów tych Sakramentów. Wszystkie bowiem inne
Sakramenta udzielane bywają razem z tym Sakramentem, jak
to widzimy przy kapłaństwie, że wszyscy wyświęceni przyjmują
Komunię św.“ Tu porusza Doktor św. to wielkie zdanie, że
obrzędy Kościoła są oznaką wiary Kościoła. Quidquid Eccle
sia facit, rite facit. Jeżeli więc Kościół Chrystusowy udziela
Sakramentów innych i z ich obrządkiem właściwym łączy przy
jęcie Komunii św., to wskazuje nam na to, że musi być pomię
dzy tym Sakramentem Eucharystyi a innymi związek jakiś
który je łączy. Pominąwszy Sakrament Pokuty św., którego
związek z Komunią św. jest jasny, stanowi on bowiem zwykłe
przygotowanie potrzebne dla znajdującego się w stanie grzechu
śmiertelnego, a pożyteczne dla znajdującego się w stanie łaskir
możemy prawdę tę i na innych Sakramentach obaczyć. I tak
kto przyjmuje Chrzest św. dorosły, przyjmuje potem i Komu
nię św., na znak iż już należy do ciała mistycznego Chrystusa
Pana. Tak samo Sakrament Małżeństwa i Bierzmowania zwykle
przyjmuje się razem z Komunią św. a to dla tego, aby przyj
mujący był pewnym stanu łaski i zarazem większą otrzymał
łaskę. Ostatnie Olejem św. Pomazanie zwykle udziela się z Wijatykiem, skoro tylko chory może przyjąć Komunię św. Dlaczego
zaś św. Tomasz wspomina wyraźnie tylko o przyjmujących Sa
krament Kapłaństwa, dzieje się to dla dwóch przyczyn. Raz że
uważa ten Sakrament za najważniejszy po Eucharystyi, co wy
raźnie w 4 księdze Sentencyi twierdzi, powtóre że Sakrament
ten ma ścisły związek z Eucharystyą, że jest ustanowiony dla
tego, aby Ofiara Najświętsza a przy niej byt tego Sakramentu
zawsze w Kościele katolickim istniał. Przez ten bowiem Sakra
ment otrzymuje nowo wyświęcony władzę nad prąwdziwym Cia
łem Pana naszego.
Do tych trzech dowodów św. Tomasza można dodać i inne,
i tak np. Oswald, [hlg. Sacramente Bd. I. 4 Th. §. 1] zwraca
uwagę na to, że Sakrament ten jako Ofiara przewyższa inne
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Sakramenta. W Ofierze bowiem leży niejako i punkt środkowy
religii naszej ' — a Ofiarą tą jest Eucharystya! Żaden inny
Sakrament nie jest ofiarą, żaden inny do takiej godności nie
jest wyniesiony.
Tak więc jest Eucharystya środkiem i ogniskiem życia
sakramentalnego, życia łaski w Kościele, bo koło niej skupiają
się wszelkie inne Sakramenta, jest ona początkiem zarazem
życia łaski, bo jako pokarm utrzymuje to życie, — jest końcem
ho do połączenia duszy z Chrystusem dążą wszelkie Sakramenta,
'a w niej połączenie to, o ile na ziemi jest możliwem, szczytu
dostępuje. Jest ona więcej jak sercem w organiźmie Ciała misty
cznego Chrystusa, bo serce wytwarza tylko z przyjętego już
pokarmu w organiźmie naszym krew, Eucharystya zaś jest
i pokarmem samym. Lecz całą wielkość tej tajet^yiicy poznamy
dopiero wtedy, kiedy przyjdziemy do rozbierania skutków, jakie
ona w nas sprawia.
Tak więc jest to pewną nauką, że Eucharystya jest środ
kiem najpotężniejszym do utrzymania naszego życia duchownego.
Ale czy jest nim dla nas? Czy można dziś p'owiedzieć, że koło
tego Sakramentu, jak koło ogniska swojego skupia się życie
nasze ? Gdyby to było prawdą, możebyśmy więcej znaleźli czasu
do przestawania z Tym, który jest tak blisko nas obecnym.
Codzień sprawujemy tę ofiarę i można zapłakać, kiedy się
u wielu widzi, jak sprawowanie jej jest jakoby podrzędną rze
czą w życiu domowym. Nie tak czynią święci kapłani. U tych
rano jest to dziękczynienie po odprawionej ofierze św., wszelkie
czynności służą im do tego, oni niby zajęci czem innym, ale
wśród wszystkich zajęć myślą często zwracają się do tego, który
tak blisko nich przebywa a popołudniu to myślą już o dniu
następnym o nowej ofierze — z tą myślą zasypiają, z tą się
budzą.
I wśród takiego życia czyż dziwno, że życie ich jest ży
ciem ciągłej Ofiary?
Lecz przejdźmy w rozważaniu naszem i obaczmy, jaki
związek zachodzi między Eucharystyą a innymi Tajemnicami
Wiary naszej.

X. A. G. Z. K.
(Ciąg dalszy nast.)
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Marya i kapłan.
W spom ożenie wiernych.

—

A u x iliu m Christianorum.

I. Uwielbienie.
Marya jest Monstrancyą Zbawiciela. Kapłan jest Jego
Stróżem i Szafarzem. Uwielbiajmy na sercu tej Bożej Matki
Wszechmocnego, który dla zbawienia świata uczynił wielkie
rzeczy najpierw w Niej, a potem w ńas kapłanach.
Podczas tego miesiąca Różańcowego, wśród błagań wzno
szących się do Maryi, pod spojrzeniem Jej Syna wystawionego
w Hostyi, zrozumiejmy, kapłani, adoratorowie, że te ćwiczenia
Adoracyi * codziennej, nakazanej przez Namiestnika Chrystuso
wego, mają moc oświecającą, dla nas a pomoc dla chwiejącego
się społeczeństwa. Różaniec w połączeniu z Adoracyą, wskazuje
od razu uderzający stosuntk, który Pan Jezus ustanowił między
Maryą a kapłanem, aby z tych dwóch arcydzieł Serca Swego
uczynić niezwyciężoną pomoc Kościołowi i społeczeństwu.
Kapłani Jezusa, uwielbiajmy Tego, który stworzył niebo,
ziemię i Kościół. U stóp Twoich o Jezu, Kapłanie wieczny, po
czątku wszystkich rzeczy, Dawco bytu i Zmartwychwstanie
wszelkiego żywota, wielbimy nieskończoną wielkość, Majestat
najwyższy i niezależność Twego Bóstwa. Tu solus Dominus.
Innego Pana niema. Magnus Dominus (Ps. XLII). Tyś sam
wielki. Stworzenia, ulegając Tobie, nie przyczyniają się w niczem
do powiększenia wielkości Twojej. Ty osiągasz ją bez wysiłku.
Ty nad stworzeniem Twojem panujesz najwyższym bytem Twoim,
a żadna istota nigdy nie może się usunąć z pod władzy Twojej.
Adoramus Te... Wielbimy Cię. Do nas to, adoratorów z powo
łania, należy przed innymi uwielbiać w Tobie utajony w Prze
najświętszej Eucharystyi Boże, zamiary Twego miłosierdzia
względem człowieka. Aby się stać Jego Zbawcą, stworzyłeś,
przyozdobiłeś M aryą; aby zaś człowiekowi do końca wieków
zapewnić trwanie ofiary, stworzyłeś, przyozdobiłeś kapłaństwo.
Niepokalane Poczęcie, aby dać człowiekowi Krew Twoją i Matkę
Kapłana, aby zapewnić człowiekowi ustawiczne rozdawanie Twej
Krwi i Ciała Twego. Bez Maryi Kalwaryi by nie było; bez
kapłana nie byłoby chleba żywota. Tyś umiłował człowieka ta k :
Sic dilexit... tak, że te arcydzieła tak po Bożemu wybrane, tak
mądrze przygotowane stworzyłeś. Arcydzieła, w których natura
Adama znajduje przepaście chwały i powstania w upadku, roz
kosz i nadzieję, dary stracone przechodzącą, przez fale miło
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sierdzia płynąc. Marya ancilla Domini! Kapłan non servus sed
amicus, pomocnik Boga w największych dziełach Jego! Lauda
mus Te... glorificamus Te... Hostia sacra!

II. Dziękczynienie.
Dla Kościoła to i dla dusz ustanowił Wszechmocny ka
płanów. Od wieków umyślił On w Swem miłosierdziu uczynić
nas książętami swej Świątyni. Tak Marya była wybraną na
pierwsze Tabernakulum. Już w początkach po owym strasznym
upadku, zagroził Bóg kusicielowi, cieszącemu się zwycięstwem
nad Ewą. 'Ipsa conteret capuf tuum (Ks. Rodz. III 15). Zwy
cięstwo zupełne przyjdzie; niewiasta doskonała ciebie upokorzy.
Zuchwała głowa twoja zostanie skruszona pod stop^ nienaru
szonej dziewicy... Ecce virgo (Izajasz. VII. 14) Femina circum
dabit virum (Jerem. XXXI. 21). Każdy z nas kapłanów musiał
być przyobiecanym Kościołowi, jako Jego obrona, zapowiedzia
nym szatanowi jako jego pogromca, wskazanym społeczeństwu
jako jego ten, który ma pośredniczyć między człowiekiem a Bo
giem. Ecce servus meus (Isaj. YLI I). Pro salute... misit me
deus ante vos (Ks. rodz. XLV. 5).
Tu puer Propheta Altissimi vocaberis, praebis... parare
vias ejus, ad dandam scientiam salutis plebi ejus... (Łuc. 1,
76—-77). Tak to powołani, tak to ustanowieni jesteśmy, prze
znaczeni do współdziałania z Kościołem, w zbawieniu ludzkości.
Nasza Matka, Kościół święty, przez władzę najwyższego ka
płana, który nas poświęcił, bez zasłony myśl Bożą nam przed
łożył: Tales esse studeatis ut in adjutorinm Moisi et duodecim
apostolorum, Episcoporum catholicorum, digne per gratiam Dei
eligi valeatis... Sit doctrina vestra spiritualis medicina populo
Dei... Odor vitae vestrae delectamentum Ecclesiae Christi... ut...
aedificetis dbmnm, id est familiam Dei. (Pontifica) Sint providi
procuratores... (Ib.) Ofiarować — błogosławić — uświęcać...
Hostyo Przenajświętsza! jakież dzięki złożyć Ci jest
w stanie kapłan za tak niewysłowione dary ? za prawie Boską
godność? Majores regibus, etiam angelis digniores? (J. Chry
zostom : O kapłaństwie Ks. III. VI). Jakież może Ci złożyć
dzięki za te pomoce tak liczne, tak wielkie, przygotowane
światu, społeczeństwu? Homo Dei (I. Tym. VI) Miles Christi
(II. Tym. II 3) Muri Jeruzalem (Apoe., XXI 17; Rupert.) •
Maria Virgo sacerdos. Kapłan, aby zatrzymać Zbawcę na
ziemi, uwięzić Go w obecności Sakramentalnej, utrwalić rozle
wanie Jego miłości.
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Dziękujmy z uniesieniem rozpoczynającem się upokorze
niem,' dochodzącem do zachwytu: O sacerdos nihil et omnia...
Gratias agimus Tibi, Christe, propter magnam Gloriam Tuam.

III. Wynagrodzenie.
Marya jest Matką miłosierdzia, Matką życia. Mater mise
ricordiae, vita... Kapłan jest także życiem i sercem ludu. Bez
wątpienia chwalebnem jest, koniecznem nawet, rozmyślać przed
naszym Panem utajonym o naszem posłannictwie i godności na
szej. Najwyższej wdzięczności uczucia budzą się na myśl
o skarbach złożonych w ręce nasze kapłańskie. Niema pewnie
ani jednego pośród nas, któryby nie pragnął widzieć się takim,
jakim go uczynił Bóg w jednym dniu, opływającym w łaski
powołania. Bez tego możnaby się obawiać słusznie, by nie
przyjść do machinalnego pełnienia czynności naszych, z której
wyrasta nieczułość lub nie mniej występne łączenie pięknych
myśli z życiem bezczynnem i omdleniem ducha. Nie zawsze
idziemy jednak za pociągiem łask najwyższych. Obfite bogactwa
duchowne nie obroniły ludu Bożego od uszczerbku, może wsku
tek tego, żeśmy marnowali łaski Boże. Czyż łatwo policzyć
nasze błędy, a może nawet ciężkie upadki ?
Ileż lat z tych dziesięciu, dwudziestu, czterdziestu prze
żytych w Świątyni, policzyć można jako I^ta prawdziwej po
bożności, prawdziwej apostolskiej gorliwości? Anioł Apokalipsy,
dni nasze ważąc, coby o nas zapisał, czy pochwałę, czy ubole
wanie? Lenistwo duchowe, które stłumiło uniesienia pierwszej
naszego kapłaństwa młodości; lenistwo ciała, starania wygóro
wane o zdrowie wydelikacone; obawa, aby nie zaszkodzić sobie,
która talenta nasze zniszczyła, nauki powstrzymała, modlitwę
powstrzymała i w końcu człowieka Bożego, Homo Dei, zamie
niła na człowieka podług świata.
Opuszczanie zbawiennych rekolekcyi, odbywanie machi
nalne, z przyzwyczajenia świętych czynności, mniejszy szacunek
tak publicznie, jak prywatnie okazywany Przenajświętszemu
Sakramentowi. Sumienie zamącone oskarżające w wielu spra
wach brak świętego powołania; czystość intencyi niniejsza, miłość
własna wznosząca się coraz więcej. Dusze zaniedbane, mało
prowadzone, mało zachęcane w drodze duchownej, po której
Bóg chciał, aby postępowały. A z tych uchybień jakie żniwo?
nędzne bardzo —\ rok nieurodzaju dla nas i dla dusz naszej
pieczy powierzonych. Jaka to strata dla chwały Bożej, strata
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prośmy Przenajświętszą Hostyę o światło potrzebne do pozna
nia naszych wad i błędów, prośmy o łaskę wyrzutu sumienia,
który podnosi; o żal, który o miłości świadczy; o pokutę spra
wiedliwości i miłości; o pokutę wynagradzającą, która oczyszcza,
oświeca i przemienia Ecce quem amas infirmatur. (Jan XI. 13)
Dic animae meae ; Salus tua ego sum (Ps. XXXIV.) i stańmy
się znów pomocnikami godnymi Boga i wsparciem chrześcijań
skiego społeczeństwa.

IV. Błaganie.
Zycie modlitwy jest niezbędnie potrzebnem pracownikowi
w Kościele. Kapłanowi powinno być jakby powietrzem, którem
oddycha. To skłoniło właśnie świętego Wincentego a Paulo do
wyrzeczenia tych słów : Dajcie mi kapłana modlitwy, a cuda
czynić będzie.
Szczególniejszego charakteru jest modlitwa kapłana adora
tora. Modlitwa ta, utrzymując go ciągle w myślach, w jakich
żyć powinien adorator, uczyni go świętym współpracownikiem
w dziełach Bożych, a będzie onym współpracownikiem tem go
dniejszym, ćzem więcej modlitwa łączyć Go będzie z Przenaj
świętszą Eucharystyą. Charakterem i cechą modlitwy adoratora
ma być skupienie modlitwy eucharystycznej Zbawiciela. Taką
była modlitwa Maryi w Wieczerniku, taką jest modlitwa czci
cieli Przenajświętszego Sakramentu. Ona to stanowi życie we
wnętrzne dzieci Ojca Eymarda. Nie mówimy tu nic nadzwyczaj
nego, jest to myśl panująca Ojca, dyktująca mu przepisy dla
Stowarzyszenia Kapłanów: „Kapłani, członkowie Stowarzyszenia
żyć będą życiem eucharystycznem Pana Jezusa. Pamiętać będą,
że pierwszym ich obowiązkiem jest osobista adoracya, podczas
której w modlitwie zapewnić sobie mają skutek swego posłan
nictwa. Schodzić będą do ludu jak Mojżesz z góry Synai, jak
Apostołowie z Wieczernika". Adoracya, modlitwa w połączeniu
z modlitwą ofiarującego się Zbawiciela, oto tajemnica posłan
nictwa apostolskiego. *
Marya jest w modlitwie wszechmocną: Omui potentia
suplex. Mówi o tem Kościół, wiedzą o tem dusze. Mater Dei,
ora pro nobis. Kapłan jest pośrednikiem ludzi u Boga. Modląc
się, jest niejako posłańcem ludu do Boga, aby się wstawiał za
ludem, aby przebłagał Boga. Kapłan w modlitwie jest wpływem
którego Bóg nieraz obawiać się zdawał, gdy chodziło o wymię-
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rżenie sprawiedliwości. Dimitte me ut irascatur furor meus.
(Ex. XXXII. 10). Tu ergo noli orare pro populo hoc (Jerem.
VII. 16). Czegóż więc nie dokona modlitwa kapłana, połączona
z zwycięzką modlitwą naszego Zbawiciela ? Czegóż nie wyjedna
u Boga zagniewanego? Jego to błagania, wstawiania się, szla
chetna śmiałość apostolska, spuści źródła miłosierdzia na te
grzeszne Sodomy, na te serca zbłąkane, na dusze prawdziwiechrześcijańskie. Hostyo św ięta! Ty otwierasz wstęp do n ieb a:
Quae coeli pandis ostium. Oto my, słudzy Twoi, pracownicy
apostolscy, otoczeni jesteśmy strasznymi nieprzyjaciółmi na
szymi i dusz: Bella premunt. Uczyń Twych kapłanów walelecznymi, niezwyciężonymi w walkach: Da robur, fer auxilium.
Królowo Apostołów módl się za nami. Dziewico niepoka
lana, Pani nasza od Przenajświętszego Sakramentu strzeż te
tysiące kapłanów adoratorów, rozrzuconych po świecie. Niech
się stają coraz lepszymi żołnierzami Chrystusa, ludźmi Bożymi,,
i wraz z Maryą, wspomożeniem wiernych Chrześcian.

Auxilium Christianorum.

Korespondencye.

Z Kalwaryi Zebrzydowskiej.
Na południowy wschód od Krakowa, w odległości drogą że
lazną 48 kliu. leży miasto Kalwarya. Tu na wzgórzu zwaneni
Żarek 406 metrów wysokości wśród lasów szpilkowych stoi oka
zały kościół z klasztorem 0 0 . Bernardynów, widoczny w milowym
okręgu. Na przestrzeni między górą Żarek a rzeką Skawiną,
ciągną się piękne aleje z 26 kaplicami, stanowiącemi „drogę;
krzyżową“. Dzieło to ekspijacyjne Mikołaja Zebrzydowskiego,
wojewody krakowskiego, za czasów Zygmunta III.
Cudami słynący obraz matki Boskiej i wyżej wspomniana,
prześliczna droga krzyżowa ściąga tu rocznie do 200-000 pątni
ków, mianowicie w wielki tydzień i 8 września.
Może nie wszyscy Confratres Adoratores mieli sposobnośćzwiedzić te;święte miejsca, niech się co prędzej wybiorą, a ręczę,,
nie pożałują trudów.
Nie naszym jednak zamiarem przez wyczerpujący opis Kal
waryi zachęcić braci do pielgrzymki, nie miejsce na to w „Eu-

«liarystyi“, chcemy tylko czytelników uwiadomić o tern, co w Kal■waryi szczególniejszą zwraca uwagę kapłana - adoratora. Na
korytarzach klasztornych, ozdobionych wielu portretami funda
torów, znajduje się również pięć olbrzymiej wielkości wizerunków
tych ojców kościoła, którzy się najświetniej zasłużyli swemi
przedziwną mądrością natchnionemi pismami, względem Eu
charystyi.
A najpierw św. Hieronim (f 420) przedstawiony jako sta
rzec w ubiorze kardynalskim, u stóp jego lew, symbol życia
pustelniczego, na stole krucyfiks, trupia głowa i kapelusz kardy
nalski. Na karcie- jednej z otwartych ksiąg jego, czytamy słowa:
„Biberunt exeo omnes. Ebrietas-felix, satietas singularis!

Quae quanto copiosius sumitur, tanto sumentibus sobrietatem
abundantius donare dignatur.
(S. Hieron. Sup. Lucam. Gap. 22.)
Sm. Augnstyn, (f 480) biskup, starzec niskiego wzrostu
z długą siwą brodą, w ręce prawej trzyma serce, w lewej pasto
ra ł, do ramienia tuli mu się dziecko-anioł. W jego księdze
■czytamy:

Audeo dicere, quod Deus cum sit omnipotens plus dare
non potuit, cum sit sapientissimus plus dare nescivit ; cum
sit ditissimus plus dare non habuit.
(S. August, tract. 84 inloannem.)
Sw. Ambroży (f 897) klęczy przed krucyfiksem. W otwar
tej księdze przed chwilą zapisał:

„Si tantum valuit servus Eliae, ut ignem de coelo de
posceret, non valebit sermo Christi, ut species elementorum
mutentur ?
( Lib. de Sacram.)
Następuje św. Grzegorz (f 604) papież. Gołąbka z dzióbka
•wpuszcza mu do ucha święte promienie natchnienia.
„ Cibum vitae ex palato cordis (smakiem serca) tangitej

ut probantes eius dulcedinem amare valeatis.
(S. Greg. hom. 26 in Evangelia).
Następują dwaj wielcy teologowie scholastycy: św. Tomasz
z Akwinu , 'i doktor anielski (fl274), przedstawiony jako piękny
młodzieniec dominikanin, na piersiach symbol jego przedziwnej
mądrości słońce.

»Deus in Eucharistia totum quod est et habet, dedit nobis".
( Opusc. 63 Cap. 2.)
Sm. Bonawentura, doktór seraficki (współczesny św. To-
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maszowi), w habicie braci mniejszych, boso, w trepkach, na ra
mionach płaszcz kardynalski. Na stole krucyfiks, księgi. Na jednej
otwartej czytam y:

„Tolle hoc Sacramentum de Ecclesia et quid erit in
mundo nisi error et infidelitas?
(S. Bonav. disc. 1 N. 8).
Oby także w pamięci kapłanów-adoratorów utkwił napis,
który się znajduje w kalwaryjskiem Oratoryum za wielkim oł
tarzem :
Ąnte Deum stantes ,

Ne sitis mente vagantes;
Si cor non orat,
I n vanum lingua laborat.
Deum adorantes, ne simus mente vagantes!
X. Fr. J.

Kongresy eucharystyczne.

L

W dn. 3 i 4 sierpnia b. r. odbył się na Welehradzie w Cze
chach zjazd eucharystyczny księży czeskich adoratorów. Przybyło
na ten zjazd przeszło 130 księży z różnych dyecezyi czeskich —
z Morawy i ze Szląska — dlatego też nazwano ten zjazd czeskosłowiańskim. I z polskich księży, o ile nam wiadomo, był przed
stawiciel
mianowicie był na tym zjeździe we Welehradzie X.
M. Góra wikary w Białej.
Oby i u nas mógł się odbyć eucharystyczny zjazd księży
polskich! ! ?
Kongres eucharystyczny w Orvieto. W dn. 5,6, 7, 8 wrze
śnia odbył się kongres eucharystyczny w Orvieto pod przewodni
ctwem ks. kardynał Parocchi — przy współudziale kilku kardy
nałów i przeszło 30 biskupów i blisko 1000 kapłanów. Ojciec św.
Leon XIII wydał osobne breve do uczestników kongresu i wszyst
kich wiernych, w którem wspominając o znanym cudzie w Orvieto,
udzielił odpustu zupełnego nakształt jubileuszowego wszystkim,
którzy w czasie od 3 sierpnia do końca października b. r. odwie
dzą kościół w Orvieto, w którym cud ten się stał i pomodlą się
na intencyą kościoła pod zwykłemi warunkami.
Wspomniana ta uroczystość, rozpoczęta i zakończona procesyą z Prz. Sakr., połączona była z wystawą eucharystyczną zabytków i przedmiotów sztuki chrzęść, w Orvieto.
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Commendationes ad preces.

,

T

„Et quodcunque petieritis Patrem in nomine meo hoc faciam
ut glorifieetur Pater in Filo. Joan. XIV. 13).

(

W intencyi Ojca św. i Biskupów, zapisanych do Towarz.
O błogosławieństwo Boże w pracy. — Podziękowanie za zdrowie. —
0 wytrwanie w dobrem. — O nawrócenie apostaty pewnego w C. —
Certa persona graviter animo perturbata. — Pro lumine in dubiis. —
Ut in hoc mense finire valeam capellam subtit. B. M. V. de Vi
ctoria. — Pro conversione peccatoris — pro fratre in fide pericli
tante. — Patrem aegrotantem. — Confundantur et revereantur
inimici mei. — O wytrwanie w dobrym zamiarze i błogosławień
stwo w pracy celem ziszczenia tegoż. — Confrutrem graviter de
cumbentem. — Pietas angenda. — Provincia PP. Bernardinorum
(s. Francisci de Obs.) in Galicia, quatenus bonis et religiosis vi
ris aageatur. — O błogosławieństwo w pracy i szczególniejsze
łaski. — O rozszerzenie adoracyi Najśw, Sakr. wśród kapłanów
1 ludu. — Wszystkie intencye adoratorów, polecone na ostatnich
libellach. — Wszystkie intencye, które nie doszły rąk dyrektorów
dyecezyalnych Towarzystwa.

„Adveniat regnum

Tuum Eucharisticum.

“

Uwiadomienie.
W ciągu ubiegłego tygodnia przystąpiło do Towarzystwa 408nowych członków, którzy są w krajach: we Francyi 74, w Austryi
98, w Niemczech 125, w Alzacyi 13, w Belgii 9., w Stanach zje
dnoczonych 135, w Guadelupie 1, w Holandyi 3, w Indyach
Wschodnich 2, w Irlandyi 2, w Lotaryngii 1, w Portugalii 1, w Rosyi 6, w Szwajcaryi 6, w Uraguaj 1, w Wenezueli 1.
Ogółem liczba wpisanych do Tow. członków wynosiła w dnia
8 września br. 44431.
Umarło ogółem 11 członków. R. i p.
Uprasza się członków, którzy są wpisani do Towarzystwa pod.
Nr. 35000—37500 aby zechcieli odprawić Mszę św. roczną w mie
siącu październiku za wszystkich zmarłych członków Towarzystwa.
Odprawienie Mszy św. należy zaznaczyć na libellum adoraitonis dwoma krzyżykami.
W łaściciel, w ydaw ca i re d a k to r odpow iedzialny: Ks. L. Dąbrowski, proboszcz ob. łać
w B ru c k en th al p. Uhnów.
Z d ru k a m i W. A. Szyjkowskiego, w e Lwowie.

