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PRZEWODNIK
DLA

KLERYKÓW I MŁODYCH KAPŁANÓW.

U TŁUM ACZA
Zamieszkałego w Seminarium ^Irchidyecezalnem przy ulicy
]{rakowsTiie~cJirz,edmieście [K .r' 48, znajduje się:
1. Praktyczna Gorliwość Kapłana, czyli sposoby uzacnienia i upożytecznienia posłannictwa kapłańskiego, rs. 2, z prze
słaniem pocztą rs. 2 kop. 25.
2. Droga do prawdziwego spokoju sumienia i doskonałości
moralnej. Dzieło to koniecznem jest dla Pasterzy parafij, K a
techetów i, Spowiedników; dla Rodziców, W ychowańców mło
dzieży, i w ogóle dla wszystkich dorosłych, rs. 2 kop. 50,
z przesłaniem pocztą rs. 2 kop. 75. , \
3. Tego samego' dzieła wydanie mniejsze, dla niezamo
żnych, rs. 1 kop. 6 0 ,'a z przesłaniem pocztą rs. 1 kop. 85.
4. Popularne przysposobienie dzieci do pierwszej spowie
d zi i komunii świętej, kop. 45. Jestto prawie dosłowny wyjątek z Drogi i można go
dzieciom do ,rąk śmiało dać.
Przysyłający pieniądze na 5 egz. któregokolwiek z po
wyższych dzieł, otrzyma takowe franco, a żądający lub bio
rący od razu 10 egz. otrzyma jedenasty w dodatku.

p r z e w o d n ik
DLA

KLERYKÓW
i

CZYLI

G runtow ne w y k a zaû ie potrzeby powołania.
B ożego do stan u kap łańskiego, ja k o też cech
i zgnbności różnych zaniedbanych p rzy w ar,
jak im z w y k le k le r y c y i młodzi kapłani podle
gają, z przydaniem m nóstw a p r z estr ó g i nader
praktycznych, sp osob ów do udoskonalenia
się moralnego,

Dedykowany Dostojnym i Przewielebnym Re
ktorom Seminaryów oraz tychże Wycłiowańcom
przez

X. H. D U B O IS
h. Kanonika i byłego Regensa Sem inaryum dyecezyi de Coutances,
a z drugiego w ydania spolszczony, praw ie o drugie tyle powiększony i uzupełniony
PRZEZ

JŁ . ^N T O N IE G O
K A N O N IK A . K Ó L Ł E G IJ A T Y

y ^ .A ą C I Ń S K I E G O

jb .

T.

Ł O W I C K I E J , B . W jC E -R E K T O R A . B . A K A D E M II

DUCH. RZYM . K A T . W A R.

Nakład X. M ichała T nrczynow icza, h. Kanonika Katedry
Lubelskiej, b. Professora i Regensa Seminaryum w Sejnach, obecnie
Proboszcza Parafii Olwita.

WARSZAWA,
w D r u k a r n i C z e r w i ń s k i e g o i S p ó łk i
ulica Święto-Krzyska N. 1325 (10).

1877 .

Rękopism pod tytułem: Przewodnik dla Kleryków i Młodych
Kapłanów i t. d., przeczytałem i znalazłem w nim naukę zgodną
z zasadami wiary św. katolickiej.
Warszawa d. 1 0 Czerwca 187 7 r.
Ks. K. Ruszkiewicz,

Dr. Ś. T. Cenzor dzieł tr. relig.

N. 1584.
A P P R O B A T U R .
Datum Varsaviae die 2 9 Junii ( i l Julii) a. D/ 187 7.
Praelatus Metropolitanus
Administrator Archidioecesis Varsaviensis
St . Z w o liń s k i.

Secretarius,
Leo Jungowski.

JI,03ii0.'ieH0 IJeHsypoK).
BapiuaBa 12 Itojia 1877 ro^a.

DO

Ich Mości Dostojnych i Przewielebnych
Xięźy Rektorów Seminaryów
ORAZ DO

Dostojni i Przewielebni Xięża Rektorzy Semi
naryów!
t

Przewodnik dla Kleryków i młodych K apłanów, na
pisany przez X . H . Dubois, jest owocem trzydziestole
tnich i głębokich Autora spostrzeżeń, i tak w swoim
rodzaju wybornym, że do czasów ukazania się jego lite
ratura duchowna nic podobnego nie miała, i dla tego
został on z zapałem przyjęty nietylko przez Duchowień
stw o Frąncyi, lecz i narodów innych. Dzieło to nawet
na język łaciński ' przełożone zostało. Jednakże niniejsze
polskie tegoż dzieła wydanie będzie znacznie pożyteczniej szem, ponieważ zostało dopełnione nader ważnym tra
ktatem o Potrzebie powołania do stanu kapłańskiego ’),
’) Autorem tego traktatu jest, X. Dubois Saint-Sevrin, były
regens seminaryum de St. Brieuc.
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oraz ważnemi z różnych dzieł w yjątkam i.’). Z takich
powodów dzieło X . H. Dubois musiało w polskiem w y
daniu zająć część drugą Przewodnika niniejszego. A na
wet i treść dzieła X . H. Dubois w miejscach niektó
rych rozszerzoną została. Nareszcie Przewodnik nasz zo
stał uzupełniony Ogólnym porządkiem życia kapłana,
oraz obszernym katalogiem najlepszych dzieł we wszy
stkich nauki duchownej przedmiotach i tym sposobem
stało się to dzieło w całem znaczeniu godnem tytułu
powyższego. Przez takie z naszej strony dopełnienie,
zasługa X . H . Dubois nic nie ucierpiała,— onby sam to
pochwalił— a Czytelnicy nasi sami uznają, iż Przewodnik
jego, bez poczynionych przez nas dodatków, byłby po
został wielce niekompletnym.
Tak opracowany Przewodnik, najpierwiej i najpo
korniej ofiarujemy Tym , których Boska Opatrzność na
Przewodników młodzieży seminaryjskiej i kształcicieli jej
na kapłanów powołała. Jeżeli zatem Wy, Dostojni i Prze
wielebni Przewodnicy, uznacie to dzieło za odpowiednie
celowi, dla którego napisane i spolszczone zostało, to
zalecane przez Was do czytania i żywem z Waszej stro
ny słowem poparte, sprawi ono, przy łasce Boga, nie
zmiernie wiele pożytku, duchownego.
Znam ja, a W y, Dostojni i Przewielebni Przewo
dnicy, jeszcze lepiej znacie'to, co w Waszych młodych
wychowańcach najbardziej niepokoi Was: są to właśnie
wady i przywary, z jakiemi oni przybyli do seminaryum, a z których na nieszczęście nie zawsze tam się
poprawiają! przywary często z pięknemi zdolnościami
*) Mianowicie z dziełka X. Malou, Biskupa dyecezÿi de Bru
ges: Règles pour le choix d’un état, z dzieł XX. Schmida i Saettlera.-
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połączone, a które jednakże przywarami być nie prze
stają i w* czasie późniejszym— w kapłaństwie— smutne
owoce wydają. W róg wszelkiego dobra zbyt często, nie
stety! ukrywa przed nami to właśnie, co te wady mają
w sobie najzgubniejszego; i dla tego młodzież nie zna
jąc smutnych skutków złego w tych się wadach ukry
wającego, wcale się nie trosztzy o zniweczenie-przyczyny
jego. Takie smutne młodzieży zaślepienie, zniewoliło X .
H. Dubois do napisania Przewodnika dla niej, a mnie
do spolszczenia go. Oby Bóg raczył dać, aby ta praca
nasza zrodziła w sercach Czytelników owoc stokrotny!
Wszakże wzrost i obfitość owocu z dzieła tego, Dostojni
i Przewielebni Przełożeni, zależy bardziej od Was aniżeli
od nas. Cóż bowiem po żyzności gruntu, jeżeli go nikt
nie uprawia i nie obsiewa? Tak samo co za pożytek
z książek chociażby najpiękniejszych, gdy są nieznane,
niezalecane i nieczytane? Nescienti nulla cupido. A więc
i to dzieło - pozostałoby bez owocu, jeśliby nie zostało
tak przyjętem, jak na to zdaniem naszem zasługuje, albo
jeśliby ono dowolnemu tylko Alumnów czytaniu pozo
stawione było.
A co się tyczy Was, Kochani i Młodzi Lewici,
Was, wybrana cząstko owczarni Chrystusowej, radosna
nadziejo Kościoła, który nie zadługo ma W am to po
wierzyć, co ma najdroższego, chętnie przyj mcie i pilnie
ten Przewodnik czytujcie, abyście idąc za wskazówkami
jego pozbyli się różnych wad, a nabyli nieodzownie
potrzebnej W am doskonałości: Estote ergo vos perfecti,
sicut et Pater vester coelestis perfectus est (Mat. 5, 48);
Sancti estote, quia ego sanctus sum (Lev. 11, 44). Są
to Wasi Ojcowie duchowni, którzy z miłością do W as
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na tych stronnicach mówią. Oparci na swojem własnem
długoletniem i całych wieków doświadczeniu, dają Wam
rady zdrowe i bezpieczne. Przyjmijcie tedy, Młodzi Przy
jaciele, a przyjmijcie chętnie te nader zbawienne ich uwa
gi i rady, pamiętając na tę świętą prawdę: że kapłan
bez ugruntowania się we wszystkich cnotach, bez mo
ralnego i ascetycznego wyrobienia się, różni się od reszty
wiernych tylko suknią i charakterem. Wprawdzie wiele
znaczy, gdy nie ma grzechów i nałogów ciężkich i ha
niebnych; ale gdy brakuje mu łagodności, cierpliwości,
cichości, umartwienia zmysłów, pracowitości pokory
i t. p. cnót, to nie jest kapłanem tak dobrym, jakimby
mógł i powinien być, a więc i nie tyle dobrego robi,
ileby go mógł zrobić, bo mu brakuje większej łaski Bożej.
Nie dosyć chrześcijaninem a tembardziej kapłanem
być cnotliwym pod jednym tylko względem jakimbądź;
lecz są mu bezwarunkowo potrzebne wszystkie cnoty
razem wzięte. A jak żołnierz nie dopiero się mustry
i taktyki wojennej uczy, gdy już do boju trąbią; tak
podobnie i alumn nie dopiero po przyjęciu święceń ka
płańskich ma życie ze wszechmiar cnotliwe rozpocząć.
Cóż by to był za rozum wprzódy obsiać pole,- a potem
użyźniać je, zorywać i bronować? Zupełnie podobnie
robi alumn, który bez wyrobienia się moralnego, bez
ugruntowania się w cnotach, będąc zupełnym surowcem
pod względem życia duchownego, ciśnie się do święceń
kapłańskich i w końcu kapłanem zostaje. Alumn tedy
Surowiec jest niegodnym kapłaństwa. Dzień przyję
cia kapłaństwa nie jest i nie może być epoką nagiego
i bezèladowego pozbycia się nałogów zastarzałych; 'lecz
ma być ja w n ym i uroczystym dowodem dawnego ugrun
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towania się jego we wszystkich cnotach kapłanowi po
trzebnych.
Ale jak wszelki zysk i wszelka nauka, tak podobnie
żadna cnota nie nabywa się bez pracy. Również i to
wiadomo, że nikt sam przez się, bez niczyjej pomocy,
nie staje się ani bogatym, ani uczonym, ani cnotliwym;
i jak dla nabycia nauki trzeba mieć dobrych przewo
dników, tak zupełnie podobnie żeby cnotliwym zostać,
trzeba mieć również dobrego przewodnika, oraz wiele
i długo pracować nad wykorzenieniem wad a nabyciem
cnót tymże wadom przeciwnych. W łaśnie Przewodnik
niniejszy jest wybornym w tej pracy pomocnikiem: w y
kazuje bowiem najprzód konieczność Bożego powołania
do stanu kapłańskiego, i podaje sposoby do poznania
tegoż powołania; potem w ykrywa różne przywary serca,
wykazuje ich smutne i straszne skutki, podaje sposoby
do pozbycia się tychże przywar, a nabycia cnót po
trzebnych, abyście kapłanami dóskonałemi, świętemi zo
stali. Uważajcie dobrze: abyście kapłanam i doskonałemi,
świętemi zostali, a nie dobremi tylko, którzy nie są tak
dalece żarliwi, aby wszystkie ich czynności doskonałemi
były. Właśnie w miarę zmniejszania się liczby kapłanów
świętobliwych, zawsze prawie tuż, jak ciemność za uby
waniem światła, następowało i następuje jużto miejsco
we, jużto powszechne i coraz większe zepsucie obycza
jów, niedowiarstwo i bezbożność. Źli i oziębli księża są
toratorami dróg dlęi niedowiarstwa, bezbożności, szatanizmu i Antychrysta. Nigdyby nie były różnemi czasy
następowały różne i straszne— religijne i polityczne— prze
wroty w świecie chrześcijańskim, gdyby przemagająca
liczba księży złych i oziębłych nie była powoli i zawczasu

usposobiła ludów do tego '). Niechaj tedy nikt z Was,
Młodzi Przyjaciele, nie poważa się powiększyć liczbę
księży złych i oziębłych. Kapłan zły zdolnym jest do najpodlejszych zdrad; i dla tego pozostanie prawdą, że gdzie
diabeł czego sam przez się dokazać nie może, tam od
czasów Judasza— zawsze złych księży pomocy używa.
Można tedy śmiało powiedzieć, że fere omnis iniquitas
a domO Dei.
Jednakże nie dosyć tylko wiedzieć do czego ten
Przewodnik służy; lecz trzeba koniecznie z młodzieńczym
zapałem zabrać się do pracy w celu wykorzenienia
z siebie zastarzałych nałogów î różnych wad, jako sprze
ciwiających się nabyciu świętości kapłańskiej. Niechaj
Was nie przeraża trudność reformy takiej. I bez kapłań
stw a trzeba stare złe nałogi albo zwyciężyć, albo zginąć.
Pamiętajcie, że ten jest niegodnym kapłaństwa, kto się
cofa przed trudnościami, jakich pokonania wymaga: cnota,
Bóg i zbawienie bliźnich: Nem o— respiciens retro, aptus
est regno D ei (Luc. 9, 62). Zresztą nie pozostaniecie
w tej walce sami tylko; dopomoże Wam Bóg Swoją
mocną prawicą i dla tego każdy z'W as może z Apo
stołem śmiało powiedzieć: Omnia possum in Eo qui me
confortat... S i Deus pro nobis, quis contra nos?
Kończę tę przedmowę słowami X . Biskupa dyecezyi de Coutances, który approbując dzieło X . H . Dubois
') Non crediderunt reges terrae, et universi habitatores orbis...
propter peccata prophetarum ejus, et iniquitates sacerdotum ejus
(Threni. 4, 1 2 , 13); Sed et Levitae,. qui longe recesserant a me
in errore filiorum Israël... et facti sunt domui Israël in offendicu
lum iniquitatis (Ezech. 44, 10— 12); Sicut populus sic sacerdos
(Osee 4); Si sal infatuatum fuerit—ad nihilum valet ultra, nisi ut
mittatur foras, et conculcetur ab hominibus (Mat. 5, 1 3).
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powiedział: że nietylko klerycy, lecz i kapłani, i paste
rze parafij znajdą w niem skarb mądrych rad, podykto
wanych przez światłą żarliwość i wyrażonych językiem
tchnącym żywą pobożnością i namaszczeniem. Jedyną
dla dzieła tego krzywdą będzie, jeżeli tłumaczenie moje
nie zupełnie jego wartości odpowie.

Wasz, Dostojni i Przewielebni Rektorzy, oraz

Kochana Młodzieży Seminaryjska

najniższy i pokorny sługa

X. A. M arciński.

1. Niechaj każdy Alumn dobrze pamięta, że
jest taki Stolicy Apostolskiej dekret: Si quis baptizaverit, aut aliquod divinum officium exercuerit, non
ordinatus, propter temeritatem abjiciatur de Ecclesia,
et nunquam ordinetur. (Zob. Ferraris. Irregularitas,
Articulus I. Quinto...; Craisson, Manuale totius J u 
ris Canonici, n. 1798).
Żaden przeto kleryk nie może odprawić np.
Nieszporów, Jutrzni, odśpiewać konduktu, grzebać
umarłych, chociażby go jaki X. wikary albo X. pro
boszcz upoważniał do tego, bo takie czynności na
leżą do urzędu kapłańskiego (Manuale Compen
dium Juris Canonici, auctore Lequeux, editio 3a
tom. III, pag. 351. Regula Secunda usque ad n. 519).
2. Diaconus baptizans solemniter sine commissio
ne, sive in necessitate sive extra, incurrit irregularitatem, si illud faciat ex temeritate et cum scientia.
(Craisson, Manuale Juris Canonici, n. 1703;Leqùeux,
t. I pag. 548. n. 453.

XIV

Quoad Eucharistiae administrationem... „in ne
cessitate extrema, absente sacerdote, diaconus po
terit et tenebitur Viaticum ministrare sine com
missione.
„Cum Commissione vero sufficit necessitas gra
vis, nempe cum nullus adsit sacerdos, qui commode
possit ministrare.11 Craisson n. 1704 et 1801.
3. Niechaj Diakon pamięta, że mu nie wolno
odbywać wywodu, ani żadnych innych benedykcyj,
chociażby mu jaki proboszcz kazał nawet, ponieważ
te czynności są kapłańskiemi, i prawo mówi wyr
raźnie: Diaconus non benedicit, nèque benedictionem
dat, Solus sacerdos est (benedictionum) adaequatus
minister. (Ferraris V° Benedicere. Craisson, n. 3281).
4. W żadnym razie nie wolno diakonowi uży
wać stóły po kapłańsku.

CZĘŚĆ PIERWSZA.
O P O W O Ł A N IU D O S T A N U D U C H O W N E G O .

ROZDZIAŁ 1'
O potrzebie p ow ołan ia w ogólności do każdego stanu.

Lubo zamierzamy pisać jedynie o potrzebie powołania
do stanu duchownego, i przemawiać do młodzieńców przy
byłych już do seminaryum, aby oni przez czytanie i rozwa
żanie prawd jakie się im w tejn dziełku przedstawią, mogli
siebie zawczasu zbadać, poznać, przekonać się: Czy są do
obranego sobie stanu duchownego powołani albo nie, a więc
czy mają w seminaryum nadal pozostać, albo je natychmiast
opuścić,, to jednakże wypada najprzód w ogólności pomówić
o potrzebie powołania do każdego stanu, a nawet do każde
go na świecie stanowiska >), jakie człowiek zamierza obrać
sobie. Ten ogólny rzut oka przywiedzie nam na pamięć pra
wdy zbyt często zapominane, a które właściwie mówiąc
tylko rozwiniemy, zastosujemy' do praktyki i wykażemy ich
następstwa.
Cała ważność pytania o powołaniu zależy na bezstronnem zbadaniu i przekonaniu się: Czyli Bóg, stworzywszy nas

) Stany życia są tylko Cztery; jako to: małżeiistwo, kapłaństwo, stan
zakonny i stan dozgonnej czystości; wszelkie zaś inne stany ja k n p . stan
wojskowy, adwokacki, lekarski, nauczycielski, rzem ieślniczy, kupiecki,
i t. p. są stanam i przechodnie mi i służy im nazwa profcsy i. A stan na
zywany uotnym—rozumie się od małżeństwa albo dozgonnej czystości,
jeżeli kto nie żyje m oralnie ja k Pan Bóg przykazuje, ,jest rozwiązłością,
rozpustą, a nie stanem : inaczej bowiem musielibyśmy i złodziei, i lichw ia
rzy, i zbójców, także stanam i nazywać.
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z niczego, rzucił nas na ten świat na los szczęścia i przy
padku, pozostając zupełnie obojętnym na to, jakie kto z nas
ma zajmować tu stanowisko, 'czy też istotnie dla każdego
z nas przeznaczył stan pewny, oznaczony, stan taki a nie
inny? Idzie o to czy Bóg stworzył nas podług planu ozna
czonego, a więc czy miał zamiar każdemu z nas przeznaczyć
pewne, określone stanowisko, i zobowiązać nas do pełnienia
pewnych powinności odpowiednio do przedwiecznych wyro
ków swoich?
Że Bóg stwarzając nas, wyznaczył dla każdego z nas
i stan pewny i określony, i że odpowiednio do szczególnego
przeznaczenia obdarzył nas przymiotami i zdolnościami, oraz
przygotował pomoce i łaski potrzebne do o^iągnienia zamie
rzonego przez siebie celu: to jest prawdą naszej wiary zasa
dniczą, prawdą opartą na Piśmie Świętem, prawdą, której
bez obalenia wiary zaprzeczyć nie'podobna. Jestto jedna
z głównych prawd, na których opiera się Teologija i nauka
Doktorów Świętych, jako na fundamenęie wzruszyć się nie
dającym.
I w rzeczy samej, z którejkolwiek strony obranemu
przypatrzymy się stanowi, zawsze przekonam y się, że on
Bogu obojętnym być nie może; że wskazanie nam stanu na
leży do Boga; i że jest niepodobieństwo,' aby sprawa tego
rodzaju była dowolności naszych namiętności pozostawioną.
Kilka i bardzo prostych uwag wystarczy do jasnego tej
prawdy wykazania.
Ï. Bo tylko uważmy: Stan obrany obejmuje całe życie
i określa naturę jego obowiązków w ogóle i w szczegółach,
jakie pełnić mamy. A więc jak można przypuścić, aby Bóg
stworzywszy nas tylko dla siebie i swojej służby, nie chciał
w tak ważnej sprawie żadnego brać udziału, Bóg, który chce
abyśmy wszystko bez wyjątku dla Jego chwały czynili, któ
ry z każdego słowa próżnego zażąda rachunku '), jak, mó
*) Chociaż tedy jecie, choć pijecie, choć co innego czynicie: wszystko ku chuale
JBężej czyńcie (I Cor. 10, 31).— Wszystko cokolwiek czynicie w słowie albo
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wię, można przypuścić, aby to Bóg losowi szczęścia pozosta
wił, co stanowi, podstawę i los życia naszego?
2. Jakżeby Bóg, którego Opatrzność nad wszystkiem
się rozciąga, który czuwa nad ptakiem latającym po powie
trzu, nadał przeznaczenie najdrobniejszemu robaczkowi, • po
liczył wszystkie włosy głowy naszej, bez którego wiedzy
żaden z głowy naszej włos nie spada: jakżeby T en Bóg, miał
w swojej mądrości nieskończonej pozostawić ludzi samopas
co do wyboru sobie stanu, ludzi przeznaczonych do królo
wania z Nim w wieczności?
3. Cała nadzieja zbawienia naszego zależy od wykony
wania przywiązanych do obranego stanu obowiązków. Z dru
giej zaś strony, prawie wszystkie przeszkody do zbawienia
powstają z różnych trudności i pokus, jakie są od stanu przy
jętego nieodłączne. A skoro tak jest, ja k tego nas doświad
czenie i wiara uczy, to 'niepodobieństwo aby Bóg, pragnąc
przedewszystkiem naszego zbawienia, pozostał obojętnym
względem wyboru przez nas stanu i żeby niczego pod tym
względem Jego m ądrość nie postanowiła.
,
4. Azatem obrać sobie stan bez porady Boga, n iejestżeto wyłamać się z pod Jego panowania i zaprzeczyć Mu
nad sobą władzy? Czyli garncarz nie jest panem .garnka swe
go, mówi On przez usta proroka? Ale i garncarz miękką
ziemią gniotąc, pracowicie każde naczynie lepi'ku Używaniu na
szemu, i z tejże gliny lepi naczynia, które są czyste do używa
nia, i takie które tym są przeciwne: a tego naczyniu jakie jest
używanie, rozsądza garncarz (Ks. Mądr. 15, 7).—Azali lepiarz
gliny w mocy nie ma, aby z tejże bryły uczynił jedno naczynie
ku uczciwości, a drugie ku zelżywościf (Rzym. 9-, 21). Z asto
sowanie tych słów Pisma Świętego do przedmiotu, o jakim
tu mowa, jest bardzo proste i łatwe.
Podobnie i *Bóg stworzywszy człowieka pierwszego,
w uczynku, wszystko w /mię Pana Jezusa Chrystusa (Kol. 3, 17). A powiadam
wam, iż z każdego słowa próżnego któreby wyrzekli ludzie, dadzą liczbę w dzień są
dny (Mat. 12, 36).
Przewodnik.
,
"
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wskazał mu zaraz i obowiązki. Umieścił go w Raju ziem
skim, aby go sprawował i strzegł, ja k mówi Pismo Święte: ut
operaretur et custodiret illum, jakby dla pokazania wszystkim
jego potomkom, że dla każdego z nich przeznaczać miejsce
na ziemi i rodzaj zatrudnień, do Boga należy.
5. W dzieciństwie naszem, przy rozpoczęciu nauki Re
ligii powtarzano nam, że Bóg na to stworzył nas, abyśmy
Go znali i Jemu służyli. A więc w rzeczy samej jesteśmy
sługami Boga. A skoro tak, to do kogo należy wskazywać
sługom miejsce i obowiązki do pełnienia w domu Pana? Czy
do sług? Czyżby nie było istotniem wywróceniem porządku,
istotniem zamieszaniem, gdyby każdy ze sług chciał obie
rać sobie miejsce i rodzaj pracy bez zapytania pana swego
i wbrew jego woli?
6. W edług słów S. Pawła Apostoła i nauki Kościoła,
wszyscy składam y jedno moralne ciało, którego głową jest
Jezus Chrystus, a my członkami Jego. Jako w jednern ciele
wiele członków mamy, a wszystkie członki jedną sprawę mają:
tak wiele nas jednem ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy zosoin a jeden drugiego członkami (Rzym. 12, 4, 5).—Albowiemja
ko ciało jedno jest, a członków ma wiele: a wszystkie członki cia
ła choć icli wiele jest, wszakże są jednem ciałem: talćżeć i Chry
stus (I Cor. 12, 12). Chrystus jest głową Kościoła (Efez. 5,
23). Lecz w każdem ciele każdy członek ma właściwe sobie
przeznaczenie; ciało nasze bez rozmaitości członków niemogłoby naw et istnieć.
Azatem, uważajmy dobrze na następne świętego Apo
stoła słowa: A teraz Bóg położył członki, każdy z nich w ciele
jako chciał (I Cor. 12, 18).
Przytoczone tu prawdy opierają się na wierze i pocho
dzą z rozporządzenia Opatrzności Boga, jak o P ana wszystkich
stworzeń.
Ktokolwiek tedy chociaż trochę zastanawia się nad
niemi, ten łatwo pomiarkuje, że co do wyboru sobie stanu
trzeba przedewszystkiem radzić się Boga i prosić Go, aby
raczył nam swoją wolę objawić i wskazać stan od wieków
przeznaczony; a z naszej strony ta k powinniśmy się zacho
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wywać, abyśmy zasłużyli na tę łaskę, przez którąby wskazał
nam drogę, na jakiej mamy służyć Mu i bezpiecznie nad własnem zbawieniem pracow ać.
Opierając się na zasadach dopiero co przywiedzionych,
można do każdego człow ieka powiedzieć: Spojrzyj na to mnó
stwo różnych stanów, z których się składa ludzka społeczność!
Z pomiędzy tych wszystkich tylko jedno stanow iska jest prze
znaczone dla ciebie. Nigdzie indziej nie będziesz na miejscu
swojem; usuwając się zaś od wskazanego ci stanowiska, wy
łamiesz się z pod rozporządzenia Opatrzności Boga, wywró
cisz Jego zamiary, a wdzierając się na miejsce według twego
własnego upodobania, na wielkie swoje zbawienie niebezpie
czeństwo narazisz.
Każdy bowiem stan ma swoje i sobie tylko właściwe
obowiązki, swoje trudności, swoje niebezpieczeństwa i swoje
szczególne przeszkody do cnoty i do zbawienia; azatém Bóg
przeznaczając kogo do stanu pewnego, jednocześnie przygotował
także wszystkie potrzebne mu łaski aby szczęśliwym był.
Obdarzył cię takiemi zdolnościami i talentami, tak ą siłą, takiem światłem, jakich twoje stanowisko wymaga; zachował
dla ciebie wszelką pomoc potrzebną według wymagań ok o 
liczności rozmaitych. T e właśnie pomoce nazywają się ła
skami do stanu przywiązanemi, ponieważ one są właściwe
szczególnemu stanowi, do którego ciebie Opatrzność powo
łuje. W zamiarach i dziełach Boga wszystko następuje k o 
lejno i z sobą się wiąże; Jego m ądrość przewidziała wszystko
i obmyśliła wszystkie środki do celu zamierzonego prowadzące.
Ale gdy zbaczasz od planu nakreślonego ci przez Bo
ga; gdy się Mu z wolą swoją narzucasz; to w takim razie
nie masz praw a rachow ać na pomoc Jego w zatrudnieniach,
jakich tobie powierzyć nie chciał. Nie spodziewaj się od
Niego pomocy w pokusach, na jakie się wbrew Jego woli
narażasz; nie doczekasz się od Niego ratunku w niebezpie
czeństwach, których unikać On sam ci nakazywał. Duch.
Święty nie myśli kaprysom naszym dogadzać; rozdaje swoje
dary według obranego przez siebie porządku, a nie podług
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naszych marzeń: Ordine suo, non nostro arbitrio, virtus Spiri
tus Sancti ministratur, mówi S. Cypryan.
A więc obranie sobie stanu jest jedną z rzeczy najwa
żniejszych. Kto na miejscy swojem jest, temu wszystko staje
się łatwem, przyjemnem i słodkiem; temu wszelkie przeszko
dy znikają, a niebezpieczeństwa nawet największe służą tyl
ko do ujawnienia boskiej nad nim opieki, która mu towa
rzyszy i przez całe jego życie we wszystkich czynnościach
jego nie opuszcza go. Gdy zaś kto przeciwnie, nie na swo
jem. znajduje się miejscu, to się zdaje że trudności i niebez
pieczeństwa z pod ziemi wyrastają - i pomnażają się na ka
żdym kroku; wszystko dla takiego staje się okazyą do błędów
i grzechów, i całe jego życie jest nieprzerwanem pasmem
wykroczeń.
Zuchwały wybór stanu pociąga za sobą nietylko nie
bezpieczeństwo zbawienia wiecznego; lecz i w tem życiu
sprowadza na siebie karę Boga. Przyczynę tego łatwo pojąć.
Jak bowiem każdy z członków ciała naszego ma odpowiedni
sobie ksżtałt i własność, wyznaczone sobie miejsce i funkcyę;
tak podobnie Bóg obdarza każdego człowieka przymiotami
i zdolnościami odpowiedniemi do przeznaczonego mu stano
wiska. Gdy więc kto sobie przywłaszcza inne stanowisko,
różne od przeznaczonego mu, ten staje się podobnym do wywychniętego ze stawu członka, który przez to stał się nie
zdolnym do niczego i całego człowieka chorym czyni. Każde
jego poruszenie wielką i nieznośną boleść sprawia.
W łaśnie ztąd pochodzi nieład, który trapi całe społe
czeństwa; ztądto tylu niezadowolonych z losu swego; ztądto
zazdrość pomiędzy stanami i profesyami; ztądto tylu na swój
stan narzekających. Dla czegóż to się ta k dzieje? Bo wiel
kie mnóstwo ludzi nie na swojem znajduje^ się miejscu; bo
przed obraniem sobie stanu radzili się tylko siebie samych
i namiętności swoich, a przy takich doradcach uniknąć błę
du niepodobna było.
Przypatrzmy się tylko jakto zwykle ludzie obierają so
bie stan. Jakżeto i jakiemi drogami ten i ów obrał sobie
stan taki albo owaki? Może dla tego, że myślał iż go Boc

/
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do takiego rodzaju życia powołuje? Może dla tego że w tym
à nie w innym stanie spodziewał się znaleźć większą pomoc
boską? Może dla tego, że uważając na swoje usposobienie,
na swój charakter, na swoje skłonności, mniej tam aniżeli
gdzieindziej napotka niebezpieczeństw? Może dla tego że go
łaska bóska pociągała i zniewalała przyjąć ten a nie inny
stan? Może, jednem słowem, dla tego, że wszystko wobec
Boga rozważywszy uznał, iż w tym a nie w innym stanie
będzie daleko pewniejszym zbawienia swego?...
T en oto zabrał się do handlu: ale czy miał w sobie
charakter rzetelności, sprawiedliwości, czy się poczuwał do
takiej sumienia delikatności, jąk a od siebie wszystko odpycha,
co trąci złą wiarą i niesprawiedliwością? A bez takiego hartu
duszy jakże oprzeć się tylu pokusom codzień się nastręcza
jącym? Jakże on się oprze tym wszystkim niegodziwym do
zysku ponętom, co Bóg potępia a co zwyczaj uprawnił, i co
tylu przykładów usprawiedliwia?
Ten oto drugi sposobi się na urzędnika; jego m ajątko
wy stan, familijne stosunki, silne rekom endacye i protekcye,
słowem, wszystko zapewnia mu otrzymanie posady upragnio
nej. Ale czy ma tyle zdolności i nauki, ile takow a posada
wymaga? A nade wszystko czy m a tę moc duszy, której żadne
względy, żadne proźby nie sprowadzają z drogi sprawiedli
wości? Jeżeli nie czuje w sobie hartu takiego, to niech się
do urzędniczego krzesła nie posuwa, bo go tam Bóg nie po
wołuje; widocznie m iejsce to nie dla niego: Nie staraj się
abyś był sędzią, ażbyś mógł mocą przełamać nieprawości: byś
się snać nie uląkł osoby możnego, i nie uczynił zgorszenia w spra
wiedliwości twojej (Ekklezyastyk 7, 6).
Inny myśli o zabraniu się do stanu małżeńskiego. Ileż
tu bywa namysłu przed zdecydowaniem się ostatecznem! Ale
jakieżto zwykle i powszechnie skłaniają do tego stanu po
budki? Oto zwykle i powszechnie dziś albo chuć cielesna,
albo żądza pieniędzy, albo ambicya: Pożądliwość ciała, pożą
dliwość oczu, i pycha żywota. Jakże mało, zabierając się do
małżeństwa, myśli o przypodobaniu się Bogu i o ułatwieniu
sobie zbawienia duszy! Ileżto więc małżeństw nieszczęśliwych,
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ponieważ nie były według Boga zawarte! A któż może wszy
stkie takich małżeństw obrachować skutki?
NiC przeto nie ma ważniejszego ja k radzić się Boga
względem obioru stanu. Jestto jedyny sposób uniknienia kro
ku fałszywego, którego złe następstw a są niepodobne do
obrachowania i nader często niczem powetować się nie dają.
Trzeba się tedy Boga radzić; i można powiedzieć, że
wszystko od tej porady zależy. Bo tylko Bóg może nam swo
ją myśl, swoje zamiary wskazać; żaden zaś rozum ludzki nic
pod tym względem nie zdoła nas objaśnić: ludzkie środki są
tu tylko o tyle pożyteczne, o ile one dopomagają nam do
poznania woli bożej.
Myśleć o obraniu sobie stanu a radzić się tylko siebie
samego, tylko namiętności swoich, to znaczy rozmyślnie przy
gotowywać się do popełnienia błędu grubego i oczywistego.
Nie znasz dobrze ani ,siebie, ani stanu, który myślisz obrać
sobie; ani natury, ani rozciągłości przywiązanych do niego
obowiązków; ani pokus, ani towarzyszących mu niebezpie
czeństw; ani w końcu wiesz ja k wiele Bóg przeznaczył tobie
łask, abyś zbawienie otrzymać mógł.
Z resztą samowolnie postępując, nie możesz uniknąć po
chodzącego z twoich namiętności złudzenia, które bez twojej
nawet wiedzy wprowadza cię w błąd, ponieważ nie ma
środka na nie: bo skoro nie bożem światłem się rządzisz, to
musisz koniecznie iść za przewodnictwem roztropności i mą
drości ludzkiej, którą Jezus Chrystus potępia bezwarunkowo,
a która tylko do błędu prowadzi. Gdy się nie rządzisz Bo
żym Duchem, wtedy idziesz za popędem albo pychy i ambicyi, albo jakiegoś interesu, chciwości, lub zmysłowości:
ponieważ z tej potrójnej namiętności wypływa wszystka tego
świata roztropność i mądrość. A więc rzecz oczywista, że
pod takim wpływem pozostając, musisz błądzić koniecznie.
Otóż teraz, mój bracie, jasno pokazuje się, że potrzeba
gorliwie radzić się Boga względem obioru stanu. Proś Go
tedy zawczasu, a proś gorąco i wytrwale o światło do po
znania woli Jego względem obioru stanu; a uważnie to dzieło
czytając, pilnie i bezstronnie badaj usposobienie swego ser
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ca i umysłu,' jakoteż pobudki, które cię skłoniły do przy
wdziania tej sukienki duchownej. Pilnfe o to radź się Boga:
czy masz w tym obranym stanie pozostać, albo też opuścić
go dla poszukania sobie innego?
Ale żeby taka proźba dobry skutek miała, to trzeba
ją z czystem sercem, po odprawieniu dobrej i z całego życia
spowiedzi, zanosić do Boga: inaczej bowiem próżną pozosta
nie: Jeźełibym patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłu
cha Pan (Pś. 65, 18).— A wiemy iż grzesznych Bóg nie wysłu
chuje (Jan. 9, 31). Kto zatem chowa jak ą nieprawość w ser
cu swojem, . albo w jakim występnym nałogu trwa, takie
go modlitwa daremną jest.
Kilkakrotnie i z wielką, uwagą odczytaj: Przestrogi i Rady
tyczące się dobrego wyboru w Ćwiczeniach duchownych S. Ignacego.

ROZDZIAŁ II.
O potrzebie podołania, do stan u duchow nego.

Ponieważ prawda, że każdy stan wymaga powołania
szczególnego; ponieważ prawda, że byłoby zuchwalstwem wdzie
rać się do jakiegobądź stanu bez woli Boga: cóż dopiero
myśleć o podobnem wdzieraniu się do stanu duchownego?
W łaśnie tego stanu obiór bez woli Boga, pociąga za sobą
skutki najzgubniejsze.
A jednakże trzeba wyznać, że dosyć wielu, czyto przez
lekkomyślność, czy też dla braku potrzebnych w tym wzglę
dzie wiadomości, zabiera się do tego stany bez należytego
nad nim zastanowienia się i poznania go.
Jedni nie pomyśliwszy nawet o potrzebie poradzenia się
Boga, rozpoczynają nauki swoje jedynie w celu zostania k a
płanami, do czego w swojem dzieciństwie nabrali chęci,
w której potem z powodu różnych okoliczności utrzymywali
się i utwierdzali, nigdy nie starając się zbadać jej pobudek,
ani źródła tychże pobudek: od Boga-li o n e czy też z pychy
lub chciwości pochodzą? D ążą do celu raz powziętego bez
żadnego nad nim się zastanowienia, w końcu podwajają swoje
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zabiegi, i bez żadnego namysłu takich podejmują się obo
wiązków, nad jakich ważnością ani też nad ich skutkami
nigdy się na serjo nie zastanawiali.
Drudzy wprawdzie radzą się Boga, lecz tylko dla formy
i dla zagłuszenia sumienia swego, ponieważ co do wyboru
swego są już od dawna i stanowczo zdecydowani. A gdy ci, 4
do których należy ostatecznie o powołaniu zawyrokować po- «
wiadają im, że ich do winnicy swojej Bóg nie powołuje,
zamiast powolności takiemu wyrokowi, do wszelkich uciekają
się środków dla przełamania przeszkody takiej. Mają zawsze
mnóstwo mniej lub więcej pozornych dowodów w celu oba
lenia decyzyi niweczącej wszystkie ich dotychczasowe projekta. Częstokroć nie w ahają się żebrać protekcyi u ludzi
nawet świeckich, dla uchylenia wyroku na nich w imieniu
Boga wyrzeczonego.
Jakże się to czasy odmieniły! Dawniej prawdziwie Świę
tych ludzi, trzeba było gwałtem ciągnąć dó ołtarza; a dzisiaj
przeciwnie, bardzo często trzeba niegodnych kapłaństwa ztamtąd gwałtem odrywać! Grzegorze z Nazyanzu, Atanazowie,
Ambrożowie, Augustyny, Chryzostomy, Grzegorze Wielcy
i mnóstwo innych tym podobnych, drżało na sam widok ka
płaństwa, uciekali, kryli się, używali wszelkich sposobów dla
uchronienia się tej godności, bo się poczytywali do jej pia
stowania za niegodnych i niezdolnych. Niektórzy sami siebie,
ze zbytecznej pokory, zniesławiali, z czego może ich uniewin
nić ich w iara tylko dobra. Nawet i tacy byli, którzy kaleczyli
siebie, aby się tylko, jako niegodni, od kapłaństw a uchronili.
Zapewne że żaden z ty ch ,, o których tu mówimy, nie
chciałby wbrew wyraźnej woli Boga i z krw ią zim ną kapła
nem zostać; jednakże nie będzie bez pożytku pomówić o tem
obszerniej, ponieważ we własnej sprawie łatwo się mylimy
i zwodzimy, jak to ś. Grzegorz powiedział: Nam saepe sibi de
se mens ipsa mentitur, et fingit se de bono opere amare quod non
amat; de mundi autem gloria non amare quod amat *). Gdy bo
wiem wola nasza jest raz na co zdecydowaną, wtedy bardzo
trudno nie stać się igraszką uprzedzenia i skłonności. Z re 

*) Pasto, 1 p. c. 9.

sztą i diabeł nie zaniedbuje swoich na nas sideł zastawiać,
wie on bowiem, że niezmiernie wiele skorzysta ze zw iedzio
nych do kapłaństwa, ponieważ takich łatw o przeciw K ościo
łowi użyć potrafi: bo ja k nie ma nieszczęśliwszych i opłaka
nia godniejszych, mówi Koncylium Trydenckie, tak nie ma
nad tego rodzaju ludzi zgubniejszych dla Kościoła: Quo qui
dem hominum genere nihil infelicius ac miserius, nihil Ecclesiae
calamitosius esse potest
A więc, Młodzieńcze, zabierający się do stanu kapłań
stwa, bądź głęboko przekonanym, że tu idzie o r?ecz wagi
największej, i że zbawienie duszy- twojej zależy od twojej
woli Boga powolności: A vocatione pendet aeternitas. Bądź
przekonanym, że wdzierając się do kapłaństwa zuchwale bez
pow ołania bożego, narażasz się na oczywiste niebezpieczeń
stwo zbawienia.
1° Jużeśmy wyżej powiedzieli, że wyznaczenie sługom
obowiązków, należy do gospodarza czyli pana domu. My zaś jako
kapłani, jesteśmy czemś więcej aniżeli prostemi sługami Boga.
Kapłan, według Pisma Świętego i Doktorów SS., jest
Ministrem, _ przyjacielem i powiernikiem Jezusa Chrystusa:
J u t was nie będę zwał sługami: bo sługa nie wie co czyni Pan
jego. - Lecz was nazwałem przyjacioły (Jan 15, 15). Tak niechaj
człowiek o nas rozumie jako o sługach Chrystusowych, i szafa
rzach tajemnic Bożych (1 Cor. 4, 1). Jest on Jego posłem i re
prezentantem na ziemi : Miasto (zamiast) Chrystusa poselstwo
sprawujemy, mówi Paweł Święty (2 Cor. 5, 20); jest on depozytaryuszem Jego władzy i szafarzem dobrodziejstw Jego:
Jako mię posłał Ojciec, i ja was posyłam. Których odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone; a których zatrzymacie, są zatrzyma
ne (Jan 20. 21—23). Jest on pośrednikiem między Bogiem
a ludźmi— braćmi swemi. A więc, czyż do poddanego nale
ży królowi swemu narzucać się na ministra, na szafarza jego
łask i dobrodziejstw? Czyż wolno mu bez wezwania wdzierać
się do sekretów i tajnych rad króla, narzucać się mu na re 
prezentanta, mianować się jego posłem do traktow ania o wszy') Catech. Con. T rid ., 2 p ., de Ord. 8acr. n. 3 .
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stkich jego państwa interesach? Jakież może mieć prawo
do zasiadania w przybytku sprawiedliwości dla rozpoznawa
nia tam spraw i wydawania wyroków? I po takiem nare
szcie zuchwalstwie, po rozgniewaniu monarchy tylu zniewa
gami, ja k on może poważyć się przyjąć rolę pośrednika mię
dzy tymże m onarchą a winowajcami? Sam zamiar podobnej
tyuntowniczości oburza, a cóż dopiero myśleć gdy doko
nanym zostanie!
A ty, nieszczęsny młodzieńcze, czyż nie tak samo postępujesz? Czyż to nie twoja historya, gdy się ośmielasz
przywłaszczyć sobie' kapłaństwo bez upewnienia się o swojem do niego powołaniu? Unde tantus praelationis ardor?
mówi S. Bernard? Unde impudentia tanta? Unde vesania tanta '
praesumptionis humanae? Audeatur aliquis vestrum terreni cujuslibet reguli, non praecipiente, aut prohibente eo, occupare mi
nisteria, praeripere beneficia, negotia dispensare? Nec tu Deum
putes, quae in magna domo sua a vasis irae aptis in interitum
sustinet, approbare *).
2° W ielkość niebezpieczeństwa zbawienia, na które się
oczywiście narażasz przyjmując kapłaństwo bez powołania,
pokazuje się ztąd, że pozostaniesz w ciągłem przeciwieństwie
z zamiarami Boga. Tylko się zastanów, ale z taką uwagą
jakiej tej prawdy ważność wymaga.
Mówię tedy, że przyjmując kapłaństwo bez powołania,
przyjmujesz stan wbrew woli Boga i zamiarom Jego.
I w rzeczy samej, przyjmując kapłańskie święcenia, na
zawsze opuszczasz tę drogę, ja k a dla ciebie od wieków prze
znaczoną była; z czego oczywiście wypada, że nigdy nie bę
dziesz tego czynił, czego się Bóg po tobie spodziewał, i co
właśnie miało ciebie uświętobliwić i zbawić.
Bóg stwarzając nas, każdemu z nas i obowiązki jedno
cześnie przeznaczył. Na to On stworzył nas wszystkich,
abyśmy Mu wszyscy służyli; ale nie wszystkich nas do je
dnych i tych samych czynności przeznaczył. Ciebie zaś Bóg
przeznaczył do jednego . ze świeckich stanów; to jest: albo
‘) S. B ernardus; de Convers. ad Cleri, o. 27.
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na rolnika, albo na urzędnika, albo na kupca, albo na żoł
nierza, albo na rzemieślnika i t. p.; posuwając się zatem do
kapłaństwa, zagrodzisz sobie, i to na zawsze, drogę do k a 
żdego stanu świeckiego, ponieważ twoje zobowiązanie się
nieodwołalnem będzie.
Każdy inny stan czasowy można opuścić, zmienić, gdy
się pokaże żeś tam nieodpowiedni. W prawdzie kosztuje
wycofanie się; jednakże w końcu można wziąść się do cze
goś innego, i z manowców wydostać się na drogę prawdzi
wą. Tu zaś przeciwnie, już nie .ma ratunku, bo cofnąć się
niepodobną: kapłaństwo bowiem jest stanem ustalonym na
zawsze, na wieki nieskończone.
A nietylko na zawsze oderwanym jesteś- od zatrudnień,
jakiemi przez całe życie zajmować się miałeś ; lecz będziesz
musiał takim ustawicznie oddawać się posługom, do jakich
nie jesteś przeznaczony, i które Bóg ma zamiar komu inne
mu powierzyć. W szystkie twoje czynności będą nieprzerw a
nym ciągiem twego nieposłuszeństwa i pewnym rodzajem
nowego do nich wdzierania się, ponieważ ciebie wola Boża
wyłącza od nich, a następnie nie będziesz mógł pochlubić się,
że sprawując takow e staniesz się miłym w oczac h Jego.
W praw dzie duchowne posługi są święte sam e przez się;
jednakże każda dobra i święta czynność tylko się o tyle
Bogu podoba, o ile się ona zgadza z wolą Jego, jak o nie
zmienną wszelkiej sprawiedliwości regułą. A zatem te po
sługi przez ciebie jak o niepowołanego wykonywane, będą
sprzeczne z zamiarami Boga; i można powiedzieć, że caie
twoje życie będzie ciągłem pasmem wykroczeń, które w koń
cu sprowadzą na ciebie to tak częste w Starym Zakonie po
w tarzane przekleństwo : A ktoby obcy przystąpił, zabit będzie
(Num. 1, 51).' Obcy, któryby ku posługiwaniu przystąpił, umrze
(Ib. 3, 10). Jeśli kto obcy przystąpi, zabit będzie (Ib. 18, 7).
I właśnie dla tego Teologija mówi, że kto przyjmuje
kapłaństwo bez powołańia, ten się w ystępku podwójnego
dopuszcza; to jest: w ystępku opuszczenia, omissionis, ponieważ
opuszcza stan, który jest dla niego przeznaczony, a przywła
szcza sobie taki stan, do którego nie jest powołany; dopu
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szcza się powtóre występku dopuszczenia się, commissionis, po
nieważ przywłaszcza sobie obowiązki, do których żadnego
prawa nie ma.
Jesteś przeto podobnym do owego sługi, który lekce
ważąc rozkazy pana swego, opuszcza obowiązki wskazane,
a oddaje się zupełnie czemuś innemu, co mu wyraźnie zaka
zane i co dla kogo innego przeznaczone było.
3° Kto przyjmuje kapłaństwo bez powołania, o takim
z moralną pewnością powiedzieć mbżna, że przywiązanych
do niego obowiązków nigdy nie wypełni dobrze.
Dosyćby było, dla dowiedzenia tej prawdy powiedzieć,
że Bóg zawsze odpowiednio do swoich działając celów, ka
żdego obdarza przymiotami i zdolnościami odpowiedniemi
powołaniu, jakie dla kogo przeznaczył. Żaden np. z człon
ków ciała nie ma ani tego samego kształtu, ani tejże samej
własności; lecz każdy z nich ma przeznaczoną i sobie tylko
właściwą funkcyę. Oko nie może zastąpić ucha ani ręki,
ponieważ nie na to jest ono ' przeznaczone. A więc z tego
prostego i przez Pawła Sw. użytego porównania, można ła
two ■zrozum ieć, że Bóg nie przeznaczywszy ciebie do ka
płaństwa, nie dał ci odpowiednich przymiotów i zdolności
do sprawowania jego obowiązków, a więc do tychże peł
nienia niezdolnym jesteś. Ale pomijam ten dowód porówna
wczy, chociaż on jest ważnym i gruntownym, a przechodzę
do innych uwag.
Z którejkolwiek strony przypatrzysz się kapłaństwu, to
każda z nich rpokaże ci konieczność szczególniejszej łaski
1 opieki Boga w każdej chwili. A chociażbyś posiadał wszel
kie przyrodzone talenta, to i w takim razie nié miałbyś pra
wa do niego, ani bez szczególniejszej pomocy Nieba mógłbyś'
dobrze jego obowiązki sprawować: jest ono bowiem stanem
nadnaturalnym. W ymaga ono takiej doskc>nałości, jakiej
własną siłą nikt osięgnąć nie może; naraża ono na nieprze
liczone niebezpieczeństwa, w których żadną miarą upadków
się nie uchronisz, jeżeli cię ręka Boga podtrzymywać nie
będzie: bo te niebezpieczeństwa rodzą się nawet z najwa
żniejszych i najświętszych czynności kapłana. W trybunale
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Pokuty cały czas przepędzisz na poruszaniu tego wszystkie
go, co ludzkie serce ma w sobie najbardziej zepsutego i nę
dznego; na poznawaniu go dla zastosowani^ lekarstw a na
rany jego najobrzydliwsze i najzaraźliwsze : czyż więc nie
czujesz, że dla zachow ania tam czystości b e r plamy, potrze
ba takiego cudu łaski, jaka trzech młodzieńców zachowała
od ognia w piecu babilońskim? Co zrobisz, jeżeli D uch Święty
nie da ci światła i nie natchnie ciebie swemi radami i roz
tropnością, gdy będziesz obowiązany do kierownictwa dusz,
do tej tak trudnej i zarazem ta k niebezpiecznej sztuki, a do
której ludzka mądrość jest zupełnie niezdolną? A jakież bę
dziesz miał prawo do tych wszystkich łask, skoro sam wdzie
rasz się do stanu tak trudnego? Jak możesz ufać, że Bóg
będzie krokam i twemi kierował na drodze, na którą ci wstą
pić zabrania? Jak możesz myśleć, że On twoim pobłogo
sławi trudom, które właśnie odrzuca i potępia? Jak możesz
przypuścić, aby się tobą opiekował w niebezpieczeństwach,
których sam wbrew Jego woli_ szukasz?
O! gdybyś wszedł drzwiami, jak Jezus Chrystus mówi,
gdybyś wszedł do stanu duchownego, będąc od samego Boga
wezwanym, gdybyś w głębi serca swego słyszał głos, jaki się
wezwanym słyszeć daje: W nijdź, błogosławiony Pański; dla
czego na dworze stoisz (Gen. 24, 31)? gdyby tak było, tobyś
miał wszystkie łaski zapewnione sobie! One bowiem są ko
niecznym powołania skutkiem; one są wynikiem planu Boga,
który powołuje nas. Onby cię otoczył swoją opieką jakoby
tarczą, a w razie potrzeby, jeszczeby te łaski swoje pomno
żył. W tenczas bezpieczniebyś wchodził i wychodził, we
dług wyrażenia Pisma Świętego; nicby tobie nie zawadzało
ani przeszkadzało; wszelkie trudności znikałyby przed tobą.
Pan błogosławiłby twoim usiłowaniom; w twoje usta w kła
dałby słowa żywota i miałbyś serca powolne, pokorne i ule
głe: Deus qui... subdis populos sub me (Ps. 17, 48). Protector
meus, et in ipso speravi: qui subdit populum meum sub me (Ps.
143, 2). Gdybyś przyjął kapłaństwo wezwany jak o Aaron,
wtedybyś mógł ja k on z kadzielnicą w ręku bez obawy przy
stępować do ołtarza dla ułagodzenia gniewu i zastawienia się
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karom Jego. Gdybyś był wybrany jak Paweł do ogłaszania
Ewangelii narodom, toby i tobie tak samo ja k jemu, łaska
Boga towarzyszyła w pośród niebezpieczeństw, a wtenczas
wsparty wszechmocną prawicą Jego, mógłbyś we wszelkich
okolicznościach utwierdzać braci swoich i naukę Chrystusa
Pana wszędzie skutecznie roznosić!
Ale ty, młodzieńcze, obrałeś sobie stan duchowny bez
powołania do niego;- a więc te łaski nie dla ciebie są prze
znaczone i nie masz do nich prawa żadnego: a bez ioh po
mocy, czy będziesz mógł być dobrym kapłanem i dusz pa
sterzem? Czy więc nie będziesz najemnikiem tylko, który
trzodę swoją zaniedbuje i wtenczas opuszcza, kiedy obowią
zany bronić? Najemnik i który nie jest pasterzem, gdy widzi
•wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa
i rozpłasza owce (Jan. 10, 12). C harakter kapłański jest wła
śnie owczą skórą, którą się drapieżny wilk przyodziewa.
Zamiast być solą ziemi, która chroni rzeczy od zepsucia,
będziesz solą zwietrzałą i do niczego nie przydatną, według
słów Samego Chrystusa, a więc w artą do wyrzucenia i pode
ptania. Zamiast być światłem świata, będziesz tylko lampą
przygasłą i wydającą z siebie dym smrodliwy i zaraźliwy.
Zamiast być Aniołem Pana, staniesz się dla wiernych kamie
niem obrazy i zgorszenia, powodem do upadku tym, którym
się będzie zdawało, że w tobie znaleźli drogę do zbawienia.
Do czegożto bowiem zwykle prowadzi wdarcie się do ka
płaństwa? Prowadzi do występków, które zawsze sprowa
dzają hańbę dla Religji i wielkie zgorszenie dla wiernych.
Złe następstwo pochodzi z pierwszego kroku błędnego:
Trudno, mówi S. Leon, aby to szło dobrze, co się źle zaczęło:
Difficile est ut bono propagantur exitu, quae malo sunt inchoata
principio *). Trudno i prawie niepodobna, mówi Sw. Bernard,
żeby z gorzkiego ambicyi korzenia, powstał słodki owoc miłoici:
Difficile fortassis et impossibile est, ut ex amara radice ambitio
nis, suavis fructus prodeat cliaritatis 2). T ak więc Doktorowie
Święci brak powołania poczytują za główną przyczynę ze*) Epist. 85.

2) De Convers. ad Cler. o. 21.
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psucia duchowieństwa, a doświadczenie od dawna przekony
w a nas, że jest on także główną przyczyną wszelkich klęsk
dla Kos'cioła i społeczeństwa. Kapłan bez powołania należy
do rzędu ludzi najgorszych. Bo i czego w rzeczy samej mo
żna spodziewać się od tego, kto ukradkiem albo też gwałtem
wcisnął się do owczarni Chrystusowej? Rozplasza i zabija, bo
tylko po to przyszedł, mówi S. Bernard: Facit ad quod venit: ut
mactet utique, et disperdat.
Ale przypuśćmy, że Bóg przez wzgląd na swój Kościół
zachowa ciebie od upadków haniebnych i gorszących dla braci
twoich; to wszelako nie staniesz się przezto kapłanem mniej
niewiernym, i twój urząd nie mniej jałowym będzie. Może
będziesz gorliwie pracow ał około zbawienia braci swoich;
lecz twoja praca pozostanie bez pożytku: ponieważ Bóg nie
udzieli jej błogosławieństwa swego. Może nawet będziesz
bardzo wiele pracował, a jednakże po wszystkich twoich usi
łowaniach będzie można i o tobie tak samo powiedzieć, ja k
Duch Sw. o Józefie i Azaryaszu z czasów M achabejskich po
wiedział. Nie brakow ało im zapału, odwagi ani męztwa,
a jednakże haniebną ponieśli porażkę. Dobrze przeto zacho
waj w pamięci tę przyczynę, której Duch Święty ich niepo
wodzenie przypisuje, mówiąc: Nie byli oni z nasienia tych mę
żów, przez których stato- się. zbawienie w Izraelu (1. Mach. 5,
62). Nie byli oni od Boga do tego dzieła przeznaczeni, nie
mieli posłannictwa, a więc i przedsięwzięcie ich nie powio
dło im się.
Strzeż się więc pilnie wdzierać się zuchwale do przy
bytku Pańskiego; n ie chciej być jednym z tych proroków,
którzy z siebie prorokują, a których Bóg potępia, ponieważ
nie On ich posyła.
A gdyby jeszcze więcej dowodów potrzeba było, tobym
ci z Jezusem Chrystusem powiedział : „Czytaj, badaj ' Pismo
Święte", a tam znajdziesz w bardzo wielu miejscach potwier
dzenie tej prawdy, któ rą tu czytasz.
Przypatrz się postępowaniu Jezusa Chrystusa: Otóż wła
śnie On sam, z woli swojej, tych powołał do siebie, których
obrał; On sam z pomiędzy uczniów swoich wybrał dwunastu*
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których Apostołami nazwał: Vocavit ad se quos voluit ipse; et
venerunt ad eum. E t fecit ut essent duodecim cum illo.- et ut
mitteret eos praedicare. Vocavit discipulos suos: et elegit duode
cim ex ipsis, quos et apostolos nominavit *).
Również On sam, w innéj okoliczności, wybrał siedmdziesiąt dwóch uczniów i posłał ich przed sobą dla przyspo
sobienia ludzi do przyjęcia nau k r Jego: Post haec autem desi
gnavit Dominus alios septuagintk duos: et misit illos binos ante
faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus 2).
Innym razem powiedział do Apostołów swoich: Nie wyście mnie
obrali: alem ja was obrał ®). Gdy szło o naznaczenie Głowy
Kościołowi, także On sam na tę godność wybrał Piotra, który
o tem nigdy nie pomyślał; On to postanowił go, depozytaryuszem władzy swojej i uczynił niewzruszonym fundamentem
tej budowli, która ma się wszelkim burzom opierać 4).
T akże gdy po W niebowstąpieniu Pańskiem szło o wy
branie następcy Judasza zdrajcy, żaden z Apostołów, chociaż
wszyscy mieli w Kościele wielką powagę, nie poważył się
sam przez się przystąpić do wyboru; lecz całe zgromadzenie
wiernych udało się na modlitwę i gorąco błagało Boga, aby
raczył wskazać, kogo sobie obiera: A modląc się mówili: Ty,
Pa/nie, który znasz serca wszystkich, okaż któregoś obrał z tych
dwu jednego (Acta 1, 24). Dobrze rozważ' znaczenie tych
słów. Nie proszą o łaskę do uczynienia dobrego wyboru, lecz
wiedząc dobrze, iż wybór ten jest w \vyrokach JBoga zdecy
dowany od wieków, proszą Go tylko o wskazanie im tego,
kogo On sam wybrał: Okaż, któregoś obrał.
Ale znajduje się dowód jeszcze mocniejszy od tych
wszystkich, któreśmy dotąd przytoczyli, a którym jest wła
śnie przykład Samego Jezusa Chrystusa. I któż może w rze
czy samej poważyć się wdzierać do sprawowania kapłaństwa,
skoro Sam Jezus Chrystus, według uwagi Pawła Świętego,
nie przywłaszczył sobie tego honoru, ale spełnił tylko wolę
Ojca swego: Chrystus nie sam siebie wsławił że się stał Naj>) Maro. 3, 13, 14; Luc. 6, 13.- 2) Luc. 10, 1.
>) M at. 16, 18, 19; Jan. 21, 15 i następne.

3; j an 15> 16.
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wyższym Kaptanem, ale który do Niego mówił: Syn mój jesteś
Ty, jam Ciebie dziś urodził (Żyd. 5, 5). Z czego Paw eł Sw.
wnioskuje, że nikomu nie wolno wdzierać się do kapłaństwa,
jeżeli nie jest wybrany i wezwany od Boga jako Aaron.
A jakżeby mogło być inaczej co do kapłaństw a EwanÏ gelicznego, które jest ta k wielkie i tak święte, skoro w Sta1 rym Zakonie, który był tylko cieniem i figurą pierwszego,
5 tak się niem Bóg sam interesował, że do sprawowania jego
przeznaczył tylko A arona i potomków jego, a wyłączył od
• niego całą resztę Izraelskich pokoleń? A ja k urząd kapłańt stwa był przeznaczony dla samych potomków A arona, tak
t i najdrobniejsza około Przybytku Pańskiego posługa, była
E przywiązana tylko do Lewiego pokolenia; mieszać się do niej
: komu innemu nie było wolno pod k arą śmierci.
A wiadomo, że ta groźba nie próżną była. I w rzeczy,
samej Pismo S. zachowało nam straszne przykłady, które świad
czą, że Bóg nikogo za żaden występek nie ukarał ta k rychło
i zarazem tak surowo, ja k za świętokradzkie przywłaszcze
nie kapłaństwa. I tak: Kore, D athan i Abiron, żywcem za
padli się w ziemię w obec ludu całego, za przywłaszczenie
sobie urzędów kapłaństwa, do których nie mieli praw a ża
dnego; ale i bracia ich razem z nimi poginęli, za przyjęcie
t udziału w przestępstwie V).
Któż nie zna smutnej historyi nieszczęśliwego Saula,
który od Boga odrzuconym został za samowolne złożenie ofiary
w .takich okolicznościach, w jakich zdawało się, że go
wszystko do takiego czynu upoważnia 2)?
T akże wiadomo o nagłej śmierci Ozy lewity, za wyciągnienie tylko ręki ku Arce przymierza, w celu jej powstrzy
mania od wywrócenia: Wyciągnął Oza ręką ku skrzyni bożej
i zadzierżał ją ; bo wierzgały woły i nachyliły ją były. I roz
gniewał się •poruszeniem Pan na Ozę, i zabił go za śmiałość,
który tam um arł przy skrzyni bożej 3).
Nareszcie król Ozyasz został zarażony trądem i na za
wsze z pośród ludu wyłączony za to, że się poważył sprawo-

'

■) 1 Num. 16, 35 etc.—2) 1 Keg. 15t 23.— 3) II Reg. 6, 6, 7.
Przewodnik.

■

3
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wać urząd kapłański i ofiarować kadzidło wbrew wyraźne
mu zakazowi: I rozgniewawszy się Ozyasz, trzymając w ręku ka
dzielnicę aby palił kadzenie, groził kapłanom. I wnet wystąpił
trąd na czoło jego przed kapłany w domu Pańskim.... B y ł tedy
Ozyasz król trędowaty aż do dnia śmierci swej, i mieszkał w do
mu osobnym pełen trądu *)•
*
Chciej tedy, Młodzieńcze, na prawdę zastanowić się nad
kapłaństwem Nowegó Zakonu, do którego się zabierasz. Za
stanów się nad temi strasznemi przykładami, jakie nam Pismo
Św. przekazało. Skoro Bóg tak surowym okazywał się prze
ciwko przywłaszczycielom urzędu powierzonego Aaronowi
i potomkom jego, czegóż nie powinien się ten obawiać,
kto zuchwale posuwa się do sprawowania kapłaństwa Chry
stusowego, które nieskończenie s'więtszem jest od Starego?
Zastanawiając się nad temi przykładami również pa
miętaj, że! Stary Z akon był tylko figurą Nowego Zakonu;
a więc i natychmiastowe kary, przez które Bóg rzucał zba
wienny postrach pomiędzy lud swój, są również tylko' cie
niem k ar niewidzialnych, jakie On zachowuje dla przywłaszczycieli kapłaństw a Chrystusowego.

RO ZDZIAŁ III.
Ciąg d alszy o potrzebie pow ołania do stanu
duchow nego.

.Co się w rozdziale poprzednim powiedziało, to zupełnie
wystarcza do przekonania o potrzebie powołania do stanu
duchownego. Ale że pod tym względem łatwo się omylić
i na straszne skutki narazić, dla tego poczytujemy sobie za
obowiązek jeszcze tę praw dę'lepiej rozwinąć. W tym celu
nieco głębiej rozbierzemy niektóre wyżej przytoczone teksta
Pisma Świętego, a prawda niezawodńie jeszcze jaśniej za
błyśnie.
I tak: 1° Paweł Sw. w piątym rozdziale swego listu do
Żydów, mówi o tej prawdzie tak jasno i tak dobitnie, że nic
') 2 Paralip. 26, 19, 21.
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do życzenia nie pozostaje: A żaden sobie czci nie bierze: •jedno
który bywa wezwań od Boga, jako Aaron. Tak i Chrystus nie
sam siebie wsławił że się stał Najwyższym Kapłanem: ale który
do niego mówił: Syn mój jesteś ty, jam ciebie dziś urodził. Jako
i na inszem miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki, wedle
•porządku Melchisedechowego.
Trzeba tu dobrze zastanowić się nad temi Apostoła sło
wami, dla poznania ich znaczenia. Żaden, to jest, nikt z lu
dzi, ktobykolwiek on był, bez różnicy urodzenia i bez wyjątku.
Choćbyś tedy był obdarzony wszelkiemi talentami i posiadał
wszystkie nauki; choćbyś miał czystość anielską i pałał gor
liwością Elijasza i prowadził życie tak surowe ja k S. Jan
Chrzciciel; choćbyś był człowiekiem cudownym: to wszelako
nicby z tego wszystkiego nie dało ci praw a wdzierać się do
kapłaństwa i do sprawowania urzędu jego, jeśli Bóg, ze swo
ich niezbadanych wyroków, nie przeznaczył cię do tego sta
nu świętego: bo kapłanów czyni wola boża, mówi S. Cypryan:
Sacerdotes facit Dei voluntas (Ep. 52). Łaska niebieska według
własnej woli rodzi kapłanów: Dignatio coelestis gratiae gignit
antistites, mówi S. Leon ').
I jakoby się obawiając Apostoł, aby zwyczajnych przy
kładów nie było za mało do powstrzymania suchwalstwa
wdzierających się do Świątyni Pana, nie poprzestaje na przy
pomnieniu powołania Aarona,, którego Bóg Sam wyraźnie
wskazał; lecz dla pokazania że prawo jest niezmienne, i że
nie podlega żadnemu złagodzeniu, przydaje: Tak i Chrystus
nie Sam siebie wsławił, że się stał Najwyższym Kapłanem: ale
Ten, który do Niego mówił: Tyś jest Kapłanem na wieki.
Uważaj dobrze, że Sam Jezus Chrystus, Syn Boga, i bę
dąc Bogiem ja k i Ojciec; Jezus Chrystus, pełen łaski i pra
wdy, ja k mówi Janr S.; Ten, w którym ukryte są skarby m ą
drości i wiadomości, który posiada pełność bóstwa, według
wyrażenia Paw ła Świętego; Tenże Jezus Chrystus nie inaczej
stał się kapłanem , ja k tylko z woli Boga: Non semetipsum
clarificavit...; Sed qui locutus est ad Eum. Czy się teraz ośmie
*) Serm. 2, in d ie Assumpt. suae.
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lisz powiedzieć, że to prawo jest niewyraźne i niedobitne,
i że można sobie pochlebiać, iż nie ma ścisłego obowiązku
stosować się do niego?
Zresztą co tu Paweł Ś. o Jezusie Chrystusie powiedział,
toż samo Zbawiciel w Ewangelii Sam o sobie twierdzi przy
każdej sposobności. I tak np. w swoich mowach przez Jana
Św. w rozd. 5, 6 i 7 przytoczonych, pow tarza około trzy
dzieści razy, że nie sam od siebie przyszedł, lecz że na ten
świat od swego Ojca przysłanym został: Ipsa opera quae facio,
testimonium perhibent, quia P a te r m i s i t me. Descendi de coelo,
non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus Q u i mi si t
me.— A m e i p s o n o n veni, sed est verus Q u i m i s i t me etc.1).
A więc jeszcze raz powiadam, że tylko do Boga na
leży tych wybierać, którzy m ają w Kościele rozmaite godno
ści piastować; tylko z Boga bierze początek to powołanie i to
posłannictwo, które każdemu człowiekowi właściwe stano
wisko przeznacza. On to, mówi Paweł Święty, niektórych
ustanowił Apostołami, innych prorokam i, innych pasterzami
i doktoram i 2). On jest samowładnym darów swoich panem
i takowe podług upodobania swego rozdaje; On to każdemu
z nas, jako swoim duchownym członkom naznacza miejsce
i obowiązki, jakie mamy pełnić w tem ciele mistycznem, do
którego mamy szczęście należeć: Nunc autem posuit Deus
membra, unumquodque eorum, sicut voluit 3).
2° Tejże samej prawdy również jasno i wiele innych
miejsc Pisma Świętego dowodzi. Ale poprzestaniemy na sło
wach Jezusa Chrystusa u Ś. Jana w rozd. 10 zapisanych,
gdzie On opisuje charakter pasterza prawdziwego i fałszywego.
„Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto nie wchodzi
drzwiami do owczarni owiec, ale wchodzi inędy, ten jest zło
dziejem i zbójcą. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest
owiec... Jam jest drzwiami, mówi dalej. Jeźli kto przezemnie
wnijdzie, zbawion będzie: i wnijdzie i wynijdzie, i pastwiska
znajdzie."
>) Joan. 5, 36, 37, 38; 6, 38, 39; 7, 28, eto.— 2) Efez. 4, 11,—
3j I Cor. 12, 18.
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Otóż Jezus Chrystus je st drzwiami, przez które trzeba
do owczarni wejść. A więc nie ciała, ani krwi trzeba się ra 
dzić. A więc zabierając się do stanu duchownego nie wolno
powodować się ani ambicyą, ani próżnością, ani materyalnym interesem, ani żadnym ludzkim względem. Nie ma tam
drogi torować ani opieka, ani łaska ludzka. W tym razie
trzeba się radzić samego tylko Jezusa Chrystusa. Tylko na
wezwanie i rozkazanie Jezusa Chrystusa wolno wyżej nam
się posuwać. K to zaś nie temi drzwiami wchodzi, ale się
inędy wdziera, ten jest złodziejem i zbójcą. I właśnie dla tego
Koncylium Trydenckie, opierając się na słowach Jezusa Chry
stusa, niepowołanych odrzuca od kapłaństwa jako niegodnych,
mówiąc: Docet... Sacrosancta Synodus... eos, qui ministeria pro
pria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiae ministros, sed
fures et latrones, per ostium non ingressos, habendos esse *).
A trzeba pamiętać, że tu nazwa złodziej i zbójca, nie
luźnie, nie na oznaczenie pogardy i wstrętu, lecz we właściwem znaczeniu jest użytą. Kto bowiem przywłaszcza sobie
kapłaństwo albo urząd jego, ten w rzeczy sainej dopuszcza
się kradzieży i łupieztwa, ten sobie przyznaje dobro cudze
wbrew wyraźnej woli Boga, który tylko sam jeden ma pra
wo rozporządzać niem.
Lecz kradzieżto niezwyczajna; jestto kradzież połączo
na z największem świętokradztwem, której celem jest łaska
Boga, ja k mówi S. Anzelm: Qui enim se ingerit, et propriam
gloriam quaerit, gratiae Dei rapinam facit 2). I co w rzeczy
samej może być świętszego nad Kapłaństwo, które jest k a 
nałem łask wszelkich? Bez Kapłaństwa Chrystusowego całyby
świat spoganiał i stałby się placem wzajemnożerstwa ludów.
Brzydzimy się bezbożnością, która godzi na rzeczy po
święcone i przeznaczone do czci boskiej. Skradzenie świętych
naczyń wywołuje oburzenie każdego prawego człowieka: nie
tyle sama kradzież ile wyrządzona zniewaga, oburza nasze
uczucie religijne. W szakże kielich albo cyboryum nic w sobie
świętego nie mają. One dopiero przez poświęcenie i użycie
*) Sess. 23, c. 4.— *) In 5 c. ad Haeb.
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do tego, do czego są przeznaczone, nabierają świętości. Nie
tak się to dzieje z Kapłaństwem, które jest świętem samo
przez się, i jest źródłem wszelkiej innej świętości. Ono to
poświęca wszelkie rzeczy. Jakież tedy świętokradztwo może
być porównane ze samozwańczem wdarciem się do jego pia
stowania i sprawowania czynności do niego przywiązanych?
Nie zapominajmy o tem nigdy, że tylko Jezus Chrystus
jest drzwiami do owczarni swojej. Jeżeli więc tam przez Nie
go wejdziesz, to znajdziesz zbawienie dla siebie; będziesz
poczynał i działał z ufnością, i wszystko ci się powiedzie,
ponieważ On sam będzie tobą się opiekował i bronił cię.
Będziesz tedy mógł ze S. Leonem mówić: Qui mihi honoris
est auctor, ipse milii fiet administrationis adjutor: et, ne sub ma
gnitudine gratiae succumbat infirmitas, dabit virtutem, qui con
tulit dignitatem *). Będziesz mógł i ze świętym prorokiem
powiedzieć: Pan mną rządzi, a na niczem mi schodzić nie bę
dzie.— Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogoż się będę bał?
Pan obrońca żywota mego, kogoż się będę lękał?... Choćby stanęły
przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje. Choćby
powstała przeciwko mnie bitwa, ,w tym ja nadzieję pokładać będę 2).
T akto mocno stoi prawdziwy pasterz, którego sobie
Bóg obrał, i. który, według słów Jezusa Chrystusa, wszedł do
owczarni drzwiami. Znajdując się w zdarzeniach trudnychi niebezpiecznych, może on z pewnością na pomoc Nieba
rachować. R ęka boska podtrzyma go i upaść mu nie dozwoli.
Wnidzie i wynidzie, mówi Jezus Chrystus; nic kroków jego
nie powstrzyma, nic jego urzędowania owoców nie zniweczy.
A co ważniejsza to to, że on w śwojem powołaniu znajduje
niezawodną rękojmię dla zbawienia swego: Per me si quis
introieritsalvabitur.
Ale zupełnie inaczej dzieje się z tym, kto sam wdarł
się do czynności świętych. T aki bowiem jest pozostawiony
samemu sobie wpośród trudności i niebezpieczeństw, które, że
tak powiem, z pod jego nóg wyrastają; niecierpliwi się i zra
ża krępującemi go we wszystkich zam iarach przeszkodami,
') S. Leo, Sermo 1, in die Assum pt. suae.— 5) Ps. 26, 1, 3.
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ponieważ owce za cudzym głosem nie idą, jak mówi Jezus Chry
stus, lecz uciekają od niego, bo głosu obcych nie znają; więc
ja k w trudach swoich bez pomocy, tak w swoich zmartwie
niach bez pociechy p ozostaje;'a ile razy zwraca się do su
mienia swego, tyle razy odnawiają się zgryzoty jego, więc
i tej słodkiej nie ma pociechy aby mógł sobie powiedzieć,
żę jego praca i cierpienia wieczną mu kiedyś nagrodę zje
dnają: oto ja k smutny stan duszy kapłana bez powołania bo
żego! Chociażby on cudów dokazywał, to jednakże co do
wieczności nie będzie miał nadziei gruntownej: ponieważ wie
0 tem bardzo dobrze, że cała wartość czynów naszych od
ich z bożą wolą zgodności zależy, a on tymczasem nie na
wskazanej od Boga drodze się znajduje. Wiele ich rzecze dnia
onego: Panie, Panie, izaliimy w Imię twoje nie prorokowali,
1 w Imię twoje czartów nie wyganiali,- i w Imię twoje wiele cu
dów nie czynili?. A tedy wyznam im, żem was nigdy nie znał.
Tylko ten wejdzie do królestwa niebieskiego, k to czyni wolę
Ojca mego, który jest w niebiesiech 1).
3° Możnaby tę prawdę wielu jeszcze innemi Pisma Świę
tego słowami poprzeć; lecz dosyć będzie przytoczyć tu taki
fakt, który sam jeden wystarczy do stwierdzenia tego wszy
stkiego, co. się dotąd powiedziało o powołaniu i o towarzy
szących mu ze .strony Boga darach i łaskach, i o szczegól
nej Boga opiece nad tym, kogo On powołał, jakoteż opu
szczeniu tego, kogo O n odrzucił. Jedno i drugie dziwnie
przedstawia sję w powołaniu Saula.i Dawida. A chociaż tu
mówimy o innem powołaniu, aniżeli było Saula i Dawida, to
jednakże wyprowadzona ztąd nauka nie mniej do przedmio
tu naszego służy.
Bóg w przedwiecznych w yrokach swoich, przeznaczył
Saula na wodza i króla dla ludu Izraelskiego; a gdy ten czas
nadszedł, wtedy swemu prorokowi sam wskazał go jak o wy
brańca swego. Powołanie Saula było pewne i jawne; to też
Samuel nie zważając na- opór jego, pomazał go na króla, we
dług porządku przepisanego.
') S. Mat. 7, 21.
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Bóg powołując go na króla, obdarzył go zarazem różnemi, ciała i umysłu przymiotami, odpowiedniemi przezna
czonej misyi dla niego. Pismo Sw. mówi o Saulu, że był oka
zały pod każdym względem, i że nie było męża z synów Izraelowych lepszego nadeń; od ramienia i wyżej był wyższy niż wszy
stek lud l). A gdy na króla namaszczonym został, zaraz Bóg
do naturalnych przymiotów jego przydał szczególną łaskę,
która mu towarzyszyć i przewodniczyć miała: Bóg odmienił
mu serce insze, mówi Pismo Święte; P rzypadł Duch Pański na
niego i odmienił się w męża innego ®). To też Saul pod prze
wodnictwem tego Ducha Pańskiego rządził mądrze ludem,
oswobodził go od Filistynów i udawały się jemu wszelkie
przedsięwzięcia, dopóki Boga swoją pychą i nieposłuszeń
stwem nie obraził, za co odrzuconym i łask pozbawionym
został: Za to żeś odrzttcił mowę Pańską, rzekł Samuel do
niego, odrzucił cię Bóg, abyś nie był królem 3). Uważ tedy
dobrze co z tego wynikło. Oto Duch Pański odstąpił od Saula, a miotał go duch zły od Pana 4). I od tej -właśnie chwili,
gdy go Duch Pański opuścił, cała reszta życia jego stała się
pasmem popełnianych przezeń głupstw i występków, które
zakończył haniebnem na górach Gelboe samobójstwem.
Bóg odrzuciwszy Śaula obrał Dawida na następcę jego,
i rozkazał Samuelowi udać się do Betlejem dla namaszczenia
go tam na króla wpośród braci jego. Zaledwo prorok to
zlecenie uskutecznił, a natychm iast Duch Pański zstąpił na
Dawida i pozostał z nim na zawsze s), przewodniczył mu w wiel
kiej jego misyi, był dla niego światłem, mocą, radą, podporą
i obroną wpośród wszystkich niebezpieczeństw, w których
byłby tysiąc razy zginął, i w końcu wyniósł go nad wszystkiemi nieprzyjaciółmi jego.
Dłużej nad temi faktami rozszerzać się byłoby rzeczą
niepożyteczną zupełnie. Dowodzą one jasno i dostatecznie
praw Boga do obioru stanu. On to sam wybiera kogo chce,
a wybiera zupełnie samowładnie. W ybrał Saula, gdy ten nie
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mógł ani pomyśleć o godności dla niego przeznaczonej. P ro 
wadził go tak dalece prostą i zarazem tajemniczą drogą, iż
on żadną m iarą nie mógł się domyśleć, że go wiedzie do pro
roka mającego mu oznajmić wyrok przedwieczny; a gdy pó
źniej o jego przed ludem ogłoszenie chodziło, to napróżno
był się ukrył: bo Bóg wskazał kryjówkę jego *), i sam przez
Samuela wyniósł go na przeznaczone dla niego stanowisko.
Powołanie Dawida nie mniej uderzającem jest i Bóg wy
niósł go na tron sposobami cudownemi.
Ale co nas nadewszystko zastanowić i o koniecznej
powołania potrzebie przekonać powinno, to to, żd od niego
zależy całe powodzenie nasze, i że jego brak jest źródłem
wszystkich nieszczęść naszych. Historya Saula i Dawida jest
uderzającym tej prawdy dowodem. Bóg powołuje Saula a Duch
Pański wstępuje w niego i przemienia go w inszego człowieka,
i wszystko się mu szykuje, wszystko się udaje. Później przeniewierza się powołaniu swemu i Duch Pański zaraz opuszcza
go, a zły duch napada go; i odtąd życie jego upływa w cięż
kich zgryzotach i w ciągłych nieszczęściach.—Jak tylko D a 
wid na następcę jego wybranym został, zaraz Duch Pański
opuścił Saula, a wstąpił w Dawida, i tenże Duch opiekował
się nim we wszystkich jego nieszczęściach i z których go
zawsze wybawiał.
Któż więc teraz może jeszcze powątpiewać o potrzebie
powołania pochodzącego od Boga, a nie z jakiej tam materyalnej i doczesnej rachuby? O! dałby to Bóg, aby ta prawda
do rozumu i serca Czytelników tej książki trafiła! Dałbyto
Bóg, aby się nikt do Kapłaństwa nie wciskał wbrew gło
sowi sumienia swego i wbrew światłu brak powołania wyty
kającemu!

‘) I Reg. 10, 21, 22.
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ROZDZIAŁ IV.
J e sz c z e o potrzebie pow ołania do stanu du
chow nego.

,

(W edług X . Malou, Biskupa dyecezyi Bruges).

Mam y jawne dowody, że powołanie do stanu duchownego od
Boga pochodzi.

„Bóg, który moralny i fizyczny porządek utrzymuje, po
dobnie i wszelkiem, według woli swojej, powołaniem rozrzą
dza; ale co się tyczy stanu duchownego, to wyłącznie sobie
zachował 'praw o do wyboru. Nie poprzestając na ustanowie
niu Kapłaństwa, jak o godności świętej, jako urzędu świętego,
od którego zależy istnienie i praktykowanie Religii prawdzi
wej, we wszystkich czasach On Sam jednych do piastowania
tej godności przeznaczał, a innych od niej odsuwał. Pod pra
wem natury i pod prawem pisanem jakoteż i pod prawem
Ewangelii, Bóg Sam sobie obierał i powoływał ministrów do
służby swojej oraz do umoralnienia i zbawienia ludu swego.
Dla przekonania się o tej prawdzie dosyć rzucić okiem
na 'te trzy dopiero co wspomnione epoki czasu; to jest: od
Adama do Mojżesza, od Mojżesza ąż do Jezusa Chrystusa,
i w końcu zastanowić się nad naturą ustanowionego na osta
tniej wieczerzy Kapłaństwa, które aż do końca wieków trwać
będzie.
Pod prawem natury, każdy syn pierworodny sprawował
w rodzinie zarazem i godność kapłańską, składał Bogu ofia
rę, modlił- się za lud i w imieniu ludu. O takiej Boga ustawie
świadczy wiele pomników znakomitych. I tak: Izaak patryarcha dla tego, podług Józefa Flawijusza, posłał swego star
szego syna Ezawa na polowanie, aby ten dał swojej syno
wskiej miłości dowód i zasłużył na ojcowskie błogosławień
stwo, przez które miał na niego przelać kapłaństwo: ponie
waż Izaak z powodu starości swojej nie mógł już nadal bo
żej służby pełnić *). Ale że on prawa pierworodztwa a więc
i kapłaństwo za garść soczewicy sprzedał, przeto stał się nie’) Joseph. Flav. Antiguit. Jud. !. 1. o. 18, p. 48. Edit. Haverc.
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godnym kapłaństw a i dla tego Paweł S, nazywa go profanem
czyli bezbożnym ł). S. Izydor z Sewilli 2) domyśla się, we
dług S. Eucheryusza 3), że owe woniejące szaty, któremi się
Jakub dla otrzymania przeznaczonego dla Ezawa błogosła
wieństwa przyodział, byłyto właśnie rodzinnego kapłaństw a
szaty. Uczony T ostat 4), opierając się na powadze staroży
tnych uważa, że najstarszy syn Ja k u b a , Ruben, z powodu
wyrządzonej ojcu zniewagi, utracił kapłaństwo, które z woli
patryarchy przeszło na Judę, czwartego syna jego.
Mojżesz, zstąpiwszy z góry Synai, kazał u jej stóp
zbudować ołtarz i przez pierworodńych złożyć ofiarę Panu,
jak o tem chaldejska tekstu parafraza nadmienia 5). - A gdy
ten wielki prorok, z rozkazu Boga przeniósł kapłaństwo na
synów i potomków Aarona, wtenczas Jetro, kapłan Madyanitów, wyrzucał mu to, że tej godności pierworodnym, we
dług dawnej tradycyi, nie zachował 6). Żydowscy uczeni jednozgodnie w tym względzie twierdzą, że przed zbudowaniem
Arki przymierza, używanie ołtarzy było powszechnie dozwo
lone, i że w każdej rodzinie syn ' pierworodny sprawował
ofiarę za nią T). S. Paweł powołuje się na taki zwyczaj, dla
objaśnienia sposobu, jakim Jezus Chrystus Zbawiciel nasz, jest
Głową Kościoła i Najwyższym wiernego ludu Kapłanem, cho
ciaż nie pochodzi z pokolenia Lewiego, lecz z pokolenia Judy 8).
Pośrednikiem, mówi on, jest Najwyższy Kapłan, jako pierwo
rodny wszego stworzenia, na mocy kapłańskiego prawa, jakie
przed ogłoszeniem Zakonu pisanego istniało, a które to pra
wo Apostoł nazywa według porządku Melchisedechowego 9); to
jest: według porządku tego kapłana, którego pod prawem
natury Melchisedech był kapłanem Boga.

■) H ebr. 12, 16. 2) S. Isidor. Hisp. Commen. in Genes. cap. 25.
3) 8. Eucher. Ługd. putatus, Com. in G e n .l. II, c .4 5 . 4) T ostat. Comm.
in L evit, c. XXI. q. 19. e t in P a ra i, o. V. (vid. Gen. 27. 15. e t comm.
in eod.). s) Exod. XXIV. 4. 5. *“) Joseph. Flavius Antiquit Judaeor. 1. IV.
7) „Antequam Tabernaculum constructum esset, alta riu m usus fuit lici
tus, e t sacro munere fungebantur ad ea prim ogeniti.11 Talmud Cod, de Sa
cri/. XIV § 4. 8) Kolos., 1, 15, 18. 9) H ebr. 6, 20.
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Otóż więc na samym początku świata Bóg Sam prze
znaczył kto miał a kto nie miał być kapłanem.
Po ogłoszeniu Zakonu przez Mojżesza, wpływ Boga na
kapłaństwo i jego następstwo stał się widoczniejszym jeszcze.
On Sam pokolenie Lewiego przeznaczył na posługę
Świątyni, chociaż Lewi był trzecim Jakuba synem. W yra
źnie Sam wskazał, co który w tym pokoleniu Ród ma spra
wować, przepisał następstwo i różne stopnie, lata i przymioty
Arcykapłanów i kapłanów, ryt ich poświęcenia oraz sposób,
jakim oni ofiary składać mają; wszystko, jednem słowem,
Bóg Sam, w najdrobniejszych szczegółach przepisał, aby się
wszystko odbywało podług woli Jego.
T ak kapłaństwo trwało aż do przyjścia Jezusa Chrystusa.
Kaifasz rozdarłszy swoję kapłańską w obecności Jezusa C hry
stusa szatę, pokazał, według dawnych doktorów rozumienia,
iż kapłaństwo Mojżeszowe ustało, i że zatem nowe nastało.
■ O ustanowieniu kapłaństw a przez Jezusa Chrystusa, czyta
my w wielu miejscach Ewangelii. Uroczyste Apostołów powo
łanie, należy do najważniejszych z ewangelicznej historyi fa
któw. S. Marek powiada, iż Jezus Chrystus wszedłszy na górę,
wezwał do siebie tych z pomiędzy uczniów swoich, których Sam
chciał: Vocavit ad se quos volüit ipse ,), i że wybrawszy z po
między nich dwunastu, zatrzymał ich przy sobie i do opo
wiadania Ewangelii przeznaczył. A Ś. Ł ukasz przydaje, że
nazwał ich Apostołami 2). Gdy chodząc nad brzegiem morza
ujrzał Szymona i jego brata Andrzeja, zarzucających sieć
w morze, rzekł do nich: JPódźcie za mną: a uczynię was że się
staniecie rybitwami ludzi. A postąpiwszy ztamtąd, ujrzał dru
gich dwu braci, Jakóba Zebedeuszowego i Jana brata jego w ło
d zi z Zebeuszem ojcem ich, poprawiających sieci swoje, i wezwał
ich. A oni natychmiast opuściwszy sieć i ojca, poszli za Nim
Jednych tedy, którzy Go nie szukali, powoływał do apo
stolstwa, innych zaś poodsuwał, chociaż Go prosili aby ich
przyjął 4). Jednych zatem wybierał a drugich oddalał, we>) S. M ar. 3, 13.— J) 6, 12,— 3) S. M at 4, 1 8 -2 3 .-^ * ) 8. Łuk.
9, 57, 58.
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dług swojej własnej mądrości i miłosierdzia. I żeby pod tym
względem nie zachodziła kiedy wątpliwość, to wyraźnie do
swoich uczniów rzekł : Nie wyście mnie obrali: alem ja was
obrał,' i postanowiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, a owocby wasz trwał. Jako mię posłał Ojciec, i ja was posyłam ').
Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody.... nauczając je chować
itszystko com wamkolwiek p rzyka za łi ). W idzieliście mnie spra
wującego ofiarę Nowego Zakonu; to samo i wy czyńcie na pa
miątkę moją ’). Których odpuścicie grzechy fą im odpuszczone:
a których zatrzymacie, są im zatrzymane. Paś baranki moje,
paś owce moje 4). Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do
skończenia świata 5).
Otóż widzimy, że powołanie do apostolstwa, do naucza
nia wiary, władza do pilnowania żeby przykazania boskie
były zachowywane, moc do sprawowania ofiary Nowego Za
konu, do odpuszczania lub zatrzymywania grzechów, paster
ska piecza około zbawienia dusz, ciągłe współpracowanie
z Bogiem, wszystko, jednem słowem, co do kapłaństw a nale
ży, Jezus Chrystus Sam i szczegółowo ustanowił.
I żeby praw Zbawiciela nikt sobie lekce nie ważył,
przeto wyrzekł straszną groźbę na tych, którzyby śmieli Jego
urząd przywłaszczyć sobie. Takich właśnie samozwańców
nazywa On złodziejami i zbójcami, którzy do owczarni Jego
oknem a nie drzwiami powchodzili, a temi drzwiami jest
właśnie On sam a nie kto inny; przyrównywa ich do naje
mników, którzy zamiast bronienia opuszczają owce na widok
wilka 6)! Grozi im swoim gniewem w dniu sądu ostateczne
go, na którym ma im powiedzieć, iż ich nie zna, chociaż oni
teraz w Jego imieniu prorokują i czartów wyganiają 7).
O
tem najwyższem zwierzchnictwie, jakie Bóg sobie, co
do wyboru kapłanów swoich zachował, czytamy w wielu
miejscach Nowego Testamentu. I właśnie dla tego widzimy,
że gdy szło o wybór apostoła dwunastego, na miejsce Judasza,
to go Apostołowie Bogu pozostawili. Otóż podług tego wzo
') S. Ja n 15, 16, 20, 2 1 — 2) g. M at. 28, 19, 20 — 3) S. Łuk. 21,
19.—<) S. J a n 20, 23; 21, 15, 17.— 5) S. Mat. 28, 2 0 — 6) 8. Ja n 1 0 ,1
i dal.— 7) S. Mat. 7, 23.
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ru powinny się odbywać wszystkie wybory! Nie powiedzieli
oni: My obieramy tego albo tamtego; lecz modląc się rzekli:
Okaż, Panie,'któregoś obrał z tych dwóch ■*). Także przed wło
żeniem rąk na Pawła i Barnabę, oczekiwali Apostołowie wy
roku z nieba; i dopiero poszcząc i modląc się włożyli na nich
ręce czyli poświęcili, gdy usłyszeli słowa: Odłączcie mi Szaioła i Sarnabasa ku sprawie, do którejm ich wziął 2).
Podobnie i wybór pierwszych siedmiu dijakonów odbył
się po gorącem w ezwaniu'Ducha Świętego s).
Paweł Sw. w listach swoich z głęboką czcią przyznaje
Bogu zwierzchnictwo co do wyboru sług ołtarza. Powtarza
on wielokrotnie, że swoje apostolstwo od Boga otrzymał; że
go sam Bóg do tego świętego stanu powołał; że jest aposto
łem ze szczególnej łaski Boga 4). Twierdzi on stanowczo, że
nikomu nie wolno własną powagą przywłaszczać sobie ka
płaństwa, lecz powinien być wezwanym od Boga ja k Aaron 5).
Biskupom Efezu i okolic jego Paweł S. 'wyraźnie przypomina,
że Duch Sw. 'postanowił ich rządcami kościołów i pasterzami
owiec 6). A o głosicielach nauki powiada, że bez posłanni
ctwa od Boga, jest niepodobieństwo opowiadać Ewangeliję:
Quomodo praedicabunt nisi mittantur 7)?
Kościół R zym skokatolicki tejże samej trzyma się nauki.
T ak on dalece przekonanym jest, że Bóg Sam lud swój opa
truje pasterzami, iż od niepamiętnych czasów ustanowił S u 
chedniowy czyli kwartalny post i modlitwy, dla uproszenia
sobie z nieba kapłanów dobrych i .świętobliwych : bo wie
że kapłani bez powołania bożego należą do rzędu ludzi
najgorszych i dla społeczeństwa najszkodliwszych. Takim
sposobem wypełnia on przykazanie Zbawiciela: Żniwo wpra
wdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa,
aby wysłał robotniki na żniwo swoje 8).
I doświadczenie i niezmienna praktyka Kościoła po
twierdza słowa Pisma Świętego. Jest bowiem rzecz jawna,

l)
Aot. 1, 24,—J) Ib. 13, 2.— 3) Ib. 16, 5 . —4) Bom. 1: 1; I C
1, 1.—5) Hebr. 5, 4,— 6) Aot. 20, 28,— 7) Rom. 10, 15.— 8) S. Mat. 9,
37 i 38.
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że'gdyby Bóg od ośmnastu ' wieków nie zaludniał Sanctua
rium swego, toby Jego świętej milicyi szeregi były dawno
znikły i kapłaństwo ustało. A tymczasem ani gwałtowność
prześladowań, ani wściekłość herezyj, ani ludzkie nam iętno
ści, ani odstępstwa ludów, ani nawet zdrady niektórych k a 
płanów i biskupów bez powołania, nie zniweczyły ani powo
łań do stanu duchownego, ani z.erwały następstwa kapłaństwa
katolickiego, ani zatamowały źródła gorliwości kapłańskiej,
co w zwyczajnym rzeczy ludzkich biegu byłoby koniecznie
nastąpiło. Ale cóż ja mówię?! im kiedy potrzeby Kościoła
naglejszemi były, tem dobroć boska okazywała się wspanial
szą dla niego. W miarę' pomnażania się trudności, Bóg lu
dowi swemu dawâl i kapłanów zdolniejszych i świętobliwszych. Zawsze w Kościele pojawiali się pasterze zdolni
stawiać c/oło burzom i górujący nad wypadkami współczesnemi; i doktorowie najmędrsi pojawiali się zawsze jednocze
śnie z herezyarchami najpotężniejsźemi. A jeśli się kiedy
zdawało, że Boski Kościoła Sternik drzymie, to bywało tylko
dla ożywienia, zleniwiałej gorliwości naszej, i dla pokazania
większego blasku wszechpotężnej pomocy przy uśmierzaniu
wściekłości rozhukanych morza bałwanów i ułatwienia pra
wym i przez Siebie kierowanym żeglarzom zawinięcia do portu.
Święta Hierarchija zawsze ocalała Kościół w pośród naj
groźniejszych mu niebezpieczeństw; i z takich właśnie wyda
rzeń można się przekonać, że nie ciało i krew, lecz łaska nie
bieska wydaje Arcykapłanów.
Ze same z siebie małe, niekiedy nawet nic nieznaczące
przyczyny decydują o powołaniu do stanu duchownego, to
według mnie, jest trzecim i bardzo przekonywającym bożego
przewodniczenia dowodem, i o czem właśnie w żywotach
świętych czytamy. Oto, np. S. Antoni, będąc bardzo m ło
dym jeszcze, gdy w kościele pewnego razu te Ewangelii słowa
usłyszał: Jeśli chcesz być doskonałym, idź przedaj co masz i daj
ubogim, a będziesz m iał skarb w niebie, a przyjdź, a pójdź za
mną *), tak mocno przejął się niemi, że zaraz pustelnikiem
>) S. Mat. 19, 21.
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został; gdy tymczasem mnóstwo innych przed i po nim tychże
samych słów zawsze obojętnie słuchało i słucha. S. Augu
styn i Ś. Ignacy Lojola nawrócili się przez czytanie, i potem
niezmiernie wiele dobrego sprawili w Kościele. Początek ich
powołania, szczególniej Ś. Ignacego, datuje się jakby od przy
padkowej i prawie nic nieznaczącej okoliczności: nie otrzy
mawszy bowiem żądanej i tylko bawiącej książki, czytał, dla
rozpędzenia nudów, Żywot Pana Jezusa, w którym tak za
smakował, że światowej próżności wyrzekł się na zawsze.
Ileż to ludzi idąc za natchnieniem bożem, zachęcającem ich
do pracy około zbawienia dusz, zostało wielkiemi Swiętemi!
Znaliśmy świętobliwych kapłanów, którzy nabrali chęci do
stanu duchownego na sam widok kapłana ubranego do
mszy; inni podobnie zachęcili się słuchając kapłana pięknie
mszę świętą śpiewającego. Temu, który ludzkie serca trzy
ma w rękach swoich, podobne i nic nieznaczące rzeczy potężnemi stawają się narzędziami. W ielka nieproporcyonalność przyczyn do skutków, jakie z drobnych rzeczy powstają,
dowodzi działania łaski, któ ra tworzy biskupów i kapłanów.
Nareszcie, że Bóg Sam wybiera sobie kapłanów, poka
zuje się i ze skutków, jakie w duszach powołanie do stanu
duchownego sprawia. Czyż bowiem jest podobieństwo, mÓT
wiąc po ludzku, żeby młodzieniec będący w kwiecie wieku
i otoczony powabami świata, wyrzekł się złudnych rozkoszy
i zaszczytów jego z pobudek tylko naturalnych i ludzkich,
dla obrania sobie sposobu życia, wymagającego szczerej po
kory i umartwień? Czyż ludzka natura nie szuka i nie uga
nia się za tem, co zmysłom pochlebia i dogadza? Któż z po
budek naturalnych i dla dogodzenia zmysłom swoim poświę
ca się np. twardemu i pełnemu niebezpieczeństw życiu misyonarskiemu? A więc tylko łaska boża zapala do zamiło
wania rzeczy-duchownych, pięknych, wzniosłych, uzacniających— do zamiłowania piękności cnoty posuwającej się do
heroizmu. W edług wyobrażeń świata niepodobna pojąć świę
tości, cnoty, poświęcenia się, gorliwości,, zaparcia się kapła
na; lecz gdy sobie przypomniemy, że łaska boża wydaje
biskupów i kapłanów, wtedy te wszystkie tajemnice wyjaśnia
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ją się i znikają. W tenczas już nic nas nie dziwi, że ołtarzo
w a służba brzydzi się plamą występku, a świętą miłością
cnoty pała: zdaje się że ona ma naturalny powab w spra
wowaniu czynności najprzykrzejszych. W ielbimy kapłana
widząc go przy łożu chorych na zarazę z widocznem w ła
snego życia narażeniem, ale się temu nie dziwimy: bo wiemy,
że go tam Bóg wspiera. Ł ask a niebios ułatwia i osładza
mozół pracy jego, ciężar jego obowiązków i wyrządzaną mu
gorycz, zmniejsza i usuwa stawiane jego gorliwości przeszko
dy, powiększa i utwierdza jego stałość i pom naża zasługi
jego. Na takie rzeczy sama natura zdobyć się niezdolna:
tylko Bóg Sam sprawia to wszystko w kapłanach swoich.
W kapłanie od Boga powołanym, działanie łaski jest wido
czne: „Digitus Dei est hic.“

RO ZDZIAŁ V.
Znaki c zy li ch a ra k tery pow ołan ia
p ra w d ziw eg o •

Pierwszy znak:

Czystość intencyi.

Po wykazaniu niezbędnej konieczności powołania i nie
zbędnego wystrzegania się pomyłki w sprawie ta k ważnej,
w której popełniony błąd pociąga za sobą skutki nader smu
tne, wypada w ykazać znaki czyli charaktery, po których
można poznać: czy kto ma albo nie ma powołania do Ka
płaństwa.
W ogóle mówiąc trzeba powiedzieć, że tylko Bogu wia
domo kto ma powołanie; że tylko On Sam objawić je może.
Jednak możemy Z pewnością utrzymywać, iż On je zawsze
daje tem u poznać, kto o nie szczerze i w prostocie ducha
radzi się Go.
Zapewne że nie należy oczekiwać, dopóki Bóg Sam nie
przyjdzie powiedzieć, albo dopóki nie przyszłe anioła oznaj
miając nam, że nas wybiera albo odrzuca i zakazuje nam
przyjąć Kapłaństwo. W prawdzie Bóg nie objawia się nam
bezpośrednio; jednakże d aje, nam pewne sposoby do uchroPrzewodnik.
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nienia się złudzeń i błędów, i do zapewnienia się o Jego
względem nas woli.
I tak więc: są pewne, niekiedy naw et bardzo widoczne
wady, które dowodzą oczywistego braku powołania. Z dru
giej strony są znowu takie znaki, po których można z pe
wnością poznać, że tego albo tamtego Bóg widocznie powo
łuje do Kapłaństwa. Jak skoro kto, podług niżej wskazanych
sposobów pozna, że ma powołanie, ten może śmiało, bez
żadnego w ahania się, dążyć do celu zamierzonego. Nigdy
Bóg nie dozwala aby dusza rządząca się prostotą i szczero
ścią, pobłądziła co do obioru sobie stanu.
Teologowie dosyć wiele wyliczają znaków powołania,
lecz te łatwo redukują się do czterech i obejmują w sobie
wszystkie inne. Temi właśnie znakami są: Czystość inteneyi,
czystość obyczajów, Duch kapłański i w końcu wybór czyli uzna
nie przez właściwych przełożonych.
Pierwszym tedy znakiem powołania do . stanu ducho
wnego, jest Czystość inteneyi.
Pierwszym i istotnym każdego chrześcijańskiego czynu
warunkiem, jest czystość inteneyi i prostota ducha: ten wa
runek tak nieodzownym jest, że zła inteneya psuje i niweczy
w artość dzieła chociażby najlepszego i najświętszego. A skoro
tak jest, to łatwo zrozumieć, że tak a inteneya powinna być
koniecznie źródłem wszystkich ważnych czynów, szczególniej
takiego, który swój wpływ na całe życie wywiera, jakim jest
właśnie obiór stanu, a mianowicie stanu duchownego i ka
płańskiego, tegoto urzędu zupełnie boskiego, poświęconego
jedynie służbie Bo ga i zbawieniu dusz.

Azatem dobrze pamiętajmy, że ten jest głównym i wy
łącznym celem Kapłaństwa, i że je przyjmując nie można
sobie inszego celu zakładać bez pominienia się z głównym.
W inszych świeckiego życia stanach, można sobie na
w et wyraźnie cele doczesne zakładać, byleby- takowe nie
sprzeciwiały się zbawieniu, jako ostatecznemu celowi naszemu.
Można którykolwiek z nich bardzo bezpiecznie obrać dla za
pewnienia sobie lub familii swojej sposobu do utrzymania
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życia, albo dla dopięcia jakiegobądż zacnego w społeczeń
stwie znaczenia.
Ale stan duchowny ma zupełnie inny cel. Nietylko osta
tecznym lecz i najpierwszym jego celem jest: ch w ała Boga
i zbawienie dusz. Jestto więc oczywiste wywrócenie porządku
i wielki występek, obrać sobie stan duchowny dla łatwego
sposobu utrzymania życia, dla większej wygody, dla odbie
rania szacunku, chociażby przytem z intencyą wypełnienia
kapłańskich obowiązków i zbawienia duszy swojej. Skoro
kto m a na celu głównie doczesne korzyści, ten wywraca po
rządek i nad cel nadnaturalny i boski przekłada cel czysto
naturalny i ludzki, poniża Kapłaństwo Jezusa Chrystusa i spro
wadza je do rzędu zwyczajnych, światowych i materyalnych
profesyj.
Zastanawiaj się przeto, młodzieńcze, a zastanawiaj się
na prawdę nad tem: co ciebie głównie prowadzi a może na
wet popycha do Świątyni Pańskiej? Nie może być przezorność
tam za daleko posuniętą, gdzie popełniony błąd staje się bez
środków do naprawienia go, a skutki jego na wszystkie na
stępne rozciągają się wieki. Zdaj przed sobą sprawę z po
budek, z jakich w tobie powstało to pragnienie i ten pociąg
do stanu duchownego? Spytaj siebie czy one z wiary pocho
dzą?—Czy nie pochodzą pod pewnemi względami z ambicyi, z pychy, albo z interesu doczesnego?—Pytaj serca swego
dla czego chcesz kapłanem zostać, nie dowierzając jego po
ciągom, -ponieważ serce nasze umie nas bardzo zręcznie oszu
kiwać, jakto już wyżej ze świętym Grzegorzem zauważyliśmy.
Gdy nas bowiem żądzak jak a podnieca, wtedy pochlebiamy
sobie i /łatwo usprawiedliwiamy to, czego nie mamy odwagi
opuścić. W tedy wmawiamy w siebie, że skłaniająca nas do
działania pobudka jest zupełnie czystą, lubo zajrzawszy do
sumienia i wszystkie tajniki jego szczerze zbadawszy, często
kroć znajdujemy tam zupełnie różne intenćye od tej, jakąśm y
się dotąd łudzili.
T a uwaga tem ważniejszą jest dla tych, którzy przybyć
wają do seminaryum poczytując stan duchowny za pewien
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rodzaj dobrej fortuny, i którzy, mówiąc po ludzku, mają za
sobą wszelkie powody do przyjęcia go.
Jednak ciebie, młodzieńcze, uprzedzam, abyś nie myślał
że tu takich dotykamy, którzy z niezamożnego stanu pocho-dzą. Nigdy o tem nawet myśl w naszej głowie nie powstała!
Bóg zawsze podług planu swego działa. Zarówno dzisiaj jak
za czasów apostolskich, ja k i we wszystkich wiekach, naj
częściej pomiędzy ubogiemi i maluczkiemi szuka On ministrów sobie. Ale niech nam tu wolno będzie przestrzedz
ich, że często wielka i bardzo niebezpieczna ogarnia ićh po
kusa, którą można uważać za jednę z głównych przyczyn
błędów tyczących się powołania.
Niech się więc każdy, o kim tu mowa, dobrze nad tem
zastanowi, co tu zaraz powiemy, aby się mógł zastawionych
szatana sideł uchronić.
Nie zbyt rzadko się zdarza, że rodzice nieobeznani z du
chem wiary ani kapłańskiego powołania, z góry syna swego
do stanu duchownego przeznaczają, nie troszcząc się o to
jakim on będzie kapłanem: dosyć że tak się im, z pewnych
doczesnych względów, spodobało. W tym przeto celu ża
dnych nie szczędzą kosztów ani ofiar dla wyedukowania syna
swego, przez co nibyto słusznego nabywają prawa domagać
się od niego, żeby się od wskazanej mu drogi nie cofnął.
Cieszą się tedy myślą zawczasu, że już nie zadługo ujrzą
swego syna los ustalony, i że on nie mało przyłoży się do
polepszenia ich fortuny ’); a chociażby to i nie nastąpiło,
to wszelako wygodny u niego znajdą- przytułek, gdy z cza
sem dochodne probostwo otrzyma 2).
Takiem rodziców życzeniem natchniony, udałeś się do

*) Trzymają, się nawet tego fatalnie błędnego przysłowia: Kto
księdza ma w rodzie, temu biedą nie dobodzie.
2)
I w rzeczy samej wtenczas bez ceremonij pakują się do ta
go przymusowego księdza: zdrowi i silni bracia i siostry, zdrowi i silni
szwagrowie, i cala fam ilija, i potem ciągle wołają na niego: „Dawaj
nam , księże, dawaj !“ T aki przymusowy ksiądz staje się istotnie biednym!
Na danem mu probostwie siedzi jakby na najgorszem komornem i jest
zupełnym niewolnikiem familii swojej. P. T .
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szkół i kontynuowałeś tam nauki nigdy nie słysząc ani słowa
o potrzebie powołania do stanu duchownego,—ślepo szedłeś
za nadanym ci kierunkiem. Oprócz tegó pewien rodzaj ota
czającej ołtarz okazałości oraz wystawienie sobie że księża
wygodne i lekkie, bez kłopotów i pracy, nawet przyjemne
życie wiodą, jakoteż i twoje z natury łagodne usposobienie,
wyrobiło w tobie skłonność do księżej sukni, a więc i sam
ochotnie podążałeś do wskazanego tobie celu. Lecz nigdy
nie przyszło ci do głowy zapytać się Boga, dla dowiedzenia
się od Niego: czyli się Jemu podobasz i czyli wybór twoich
rodziców pochwala On alho nie?
W końcu otrzymawszy patent czy świadectwo z czwar
tej przynajmniej klasy, przybyłeś do seminaryum. Ale tu rozr
patrując się powoli, zacząłeś w końcu m iarkować, a nawet
nie wątpliwego w duszy swojej nabrałeś przekonania, że to
miejsce nie dla ciebie i że księżowska suknia zaczyna ci
przykrzyć się i staw ać prawie nieznośną, przeto radbyś ją
natychmiast komu innemu, choćby nawpół darmo, odstąpić.
Lecz jakże własny honor ocalić? bo opuścić seminaryum jest
niby wielce niepięknie, nie honorowo. Straszna wtenczas rozpo
czyna się walka w duszy. Zapytujesz siebie'co teraz masz z so
bą zrobić i ja k postąpić? Pozostać ćzy wystąpić ze seminarjum? Sumienie radzi, nakazuje i nawet nagli do opuszczenia
seminaryum; ale interesow ana roztropność odpowiada na to,
zapytując się: A dokądże pójdziesz? Do czego się teraz we.źmiesz?—Tu rozpoczyna się rozumowanie dla przygłuszenia
sumienia: Jeśli opuszczę seminaryum, to dam dowód nie
stałości w postanowieniach, żem rodzicielskich kosztów i kło
potów nadużył, i wszystkie ich projekta zawiodę. Gdybym
się raptem w domu rodziców zjawił, to wielcebym ich zadzi
wił i zasmucił, i przywiódłbym ich prawie do rozpaczy; a syn
dobry nie powinien takiej im boleści sprawić: bo tak po
stępując pokazałby się bez serca dla nich. Takiem postą
pieniem utraciłbym u nich wszystkie względy i łaski, jakiemi się dotąd cieszyłem; zamiast dotychczasowej ich pieczo
łowitości, musiałbym doznawać zimnej obojętności, szorstko
ści, uszczypliwych przycinków, a na samym wstępie spotka
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łaby mnie wielka burza, gorzkie i ostre wyrzuty nietylko ze
strony rodziców, lecz i ze strony braci i sióstr. A nawet
czy mogę być pewnym, że ojcowski dom znajdę otwartym
dla siebie?.., A chociażbym znalazł u kogo z familii przy
tułek, to przecież nikt mi darmo jeść, ani próżnować nie da.
Czyż więc nie wypadnie zabrać się do pługa, do sochy, do
rydla, do kosy albo sierpa?... Ach! jakżeby to ciężko było
naginać się teraz do ręcznej pracy, do zatrudnień tak nie
zgodnych z zajęciami dotychczasowemi! Fodere non valeo,
mendicare erubesco. Quid faciam? K opać nie mogę, żebrać
wstydzę się. Cóż tedy mam z sobą zrobić i jakże postąpić?
Cofać się niepodobna, a dalej postępować nader ciężko! Ach!
w jakże ciężkiem i smutnem znajduję się położeniu!
Takto rozumując walczy z sobą w seminaryum nieszczę
śliwy młodzieniec bez powołania do stanu duchownego, a przytem nie' bez delikatności sumienia, ale fałszywą przywalony
ambicyą.
Trzeba istotnie przyznać, że młodzieniec bez powołania
do stanu duchownego, znajduje się w niezmiernie trudnem
położeniu. Myśli o applikacyi i urzędnictwie, lecz widzi za
razem, że z powodu niezdolności swojej czyteż nieukończenia
szkół, nigdzie tam żadnego nie znajdzie przystępu; bo każda
mająca zawakować posada ma pokilkanaście i pokilkadziesiąt kandydatów nierównie zdatniejszych od niego. Ogarnia
go tedy wièlka pokusa i grozi mu wielkie niebezpieczeństwo.
Tu właśnie czart zastawia na niego sidła swoje; tu właśnie
skała, o którą wielu rozbiło się i rozbija, i o której winienem cię ostrzedz. Zapewne niktby nie chciał zostać kapła
nem, zimno powtarzając do siebie: .W iem i czuję że Bóg od
pycha mnie od stanu duchownego; jednakże ja muszę zostać
księdzem, pomimo Jego zakazu i wbrew woli Jego.“ Tak
zaiste nikt nie mówi; niktby się nie poważył tak daleko swoję bezbożność posunąć i swoje zbawienie lekceważyć. Lecz
nieszczęśliwy młodzieniec nasz nie m a odwagi zdecydować
się na zaniechanie zamiaru swego! Namiętność zawsze płodna
w pomysły, nie zaniedbywa nasuwać mu do głowy mnóstwa
pozornych powodów dla uspokojenia go, że ten obrany stan
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jest właśnie według woli Boga. Napróżno mu Bć>g swojem
światłem przyświeca, napróżno objawia mu swoją wolę naj
wyraźniej; tak dalece umysł pow^iętemi zamiarami uprzedza
się i zaślepia, że najoczywistsze dowody braku w nim po
wołania, nie sprawiają na nim w rażenia prawie żadnego,
i w sercu swojem zawsze mnóstwo przeciwko temuż brakowi
stawia pozorów, które, według mniemania jego, stanowczo
kwestyę powołania na korzyść jego rozstrzygają ł).
Strzeż się, młodzieńcze, złudzenia we własnej sprawie,
bo w takowej bardzo łatwo pomylić się! Badaj serce swoje
bezstronnie, nie dowierzając poruszeniom jego. Badaj je nie
mimochodem, nie dla formy, jakto mówią, lecz naprawdę
i z taką pilnością, jakiej wymaga ważność sprawy; zmuszaj
je do szczerego wyznania prawdziwych powodów, jakie cie
bie do stanu duchownego skłaniają i w przedsięwziętym za
miarze utrzymują.
Nie zapominaj że Kapłaństwo jest stanem nadzwyczaj
nym, nic z różnemi świćckiemi profesyami wspólnego nie
mającym. Jedynym jego celem jest chw ała Boga i zbawienie
dusz; właśnie do niego należy rozszerzać na ziemi królestwo
Boga i powiększać liczbę czcicieli Jego: czy taką m asz intencyę?
W szelka zaś inna do stanu duchownego pobudka, jest z nią
zupełnie niezgodna i praw e sumienie pochwalać jej nigdy nie
może. Kto chce przez Kapłaństwo przyjść do życia tylko
wygodnego, do szaęunku i do znaczenia u ludzi, ten wywraca
naturalny porządek rzeczy.
Takito pierwszy znak, po którym prawdziwe poznaje
się powołanie.
Skoro młodzieniec pragnący poświęcić się służbie ołta
rza nie ma inszych widoków, inszych pobudek oprócz chwały
Boga i szczerej pracy około zbawienia dusz, to można być
pewnym, że go Bóg powołuje; i jeżeli nie ma jakichbądź
innych ważnych powodów sprzeciwiających się takiej chęci
*) H ańbą jest podjąć się sterow ania okrętem , bez potrzebnych do
tego wiadomości i zdolności; tak samo hańbą* jest pozostawać w seminaryum i następnie bez powołania kapłanem zostać. P. T i
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jego, to można spodziewać się że jego powołanie N
od Boga
pochodzi.
Jeżeli przeciwnie, jego do Kapłaństwa pobudki pocho
dzą ze względów ludzkich, albo z pychy, 'Z ambicyi, z pró
żności i chciwości... to takowe nie mogą być natchnieniem
Ducha Bożego. Z takiem usposobieniem nie waż się posu
wać dalej.
Ale się często zdarza, że wiele innych, podrzędnych
pobudek łączy się z chęcią służenia Bogu i uświętobliwienia
dusz. Są tacy, którzy zamierzają gorliwie służyć Bogu i pra
cować około zbawienia dusz; lecz przytem w sercu, swojem
czują wielką radość, że będą mieli zarazem wiele materyalnych korzyści w stanie duchownym. Razem zbiegają się
dwie bardzo różne inténcye prowadzące do jednego i tego
samego celu: jedna pochodząca z wiary, a druga z ciała i ze
krwi. Co wtedy o takiej do Kapłaństwa chęci myśleć?
Nie łatwo rozwiązać tak ą dwuznaczność. Jednakże
trzeba i na to pytanie, o ile się da, choć w krótkości odpo
wiedzieć.
Odpowiedź na to pytanie zależy głównie od siły wpły
wu, jaki na wolę wywierają jedne albo drugie pobudki, dla
zdecydowania jej do obioru stanu, na co trzeba właśnie
szczególną zw racać uwagę.
W pierwszym razie, gdy ludzkie względy albo inne na
miętności są główną i stanowczą do stanu duchownego po
budką, to rzecz jasna, że wtedy nie ma powołania boskiego.
Religijne zaś pobudki zajmując drugie miejsce, są oczywiście
pewnego rodzaju .pozorami tylko dla przygłuszenia sumienia
i ukrycia przed niem inteneyi prawdziwej.
W drugim zaś razie, gdy główną intencyą jest żarli
wość o chwałę Boga i zbawienie dusz; gdy materyalne po
budki są tylko podrzędnemi i jakoby przypadkowemi: to wten
czas -nie można powołania zaprzeczać, lubo taka obczyzna
może je -czynić mniej lub więtej podejrzanem i wątpliwem.
Mówię że świeckie i doczesne względy mogą częstokroć
powołanie w podejrzenie podać, i dlatego trzeba się bardzo
mieć na ostrożności dla uniknienia złudzeń, o których jużeśmy
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mówili, i których się nie można za wiele wystrzegać. W łaśnie
tu trzeba się mieć na baczności, aby się nie stać igraszką na
miętności, które często pokrywają się płaszczykiem pobożno
ści dla łatwiejszego zwiedzenia nas. Zresztą takie dwojakie
pobudki czynią powołanie wątpliwem dla tego, że z jednej
strony silnie odrywają od celu kapłaństwa, a z drugiej daleko
silniejszy wywierają wpływ na wolę twoją.
A więc n iem ożna być za wiele troskliwym w prosto
waniu intencyi i oddalaniu z umysłu i serca wszelkich materyalnych i doczesnych względów, które zaćmiewają umysł
i se rc e ,'i na najsmutniejsze błędy narażają.
W końcu i to nadmieniamy, iż może niekiedy się zda
rzyć, że ludzkie względy i ziemskie rachuby mogą być tylko
pokusą, której ani rozum, ani wola ńieprzyjmują. Bywa to
próba, jak ą Bóg dopuszcza dla oczyszczenia i ugruntowania
dobrej intencyi, a która powołaniu nic nie szkodzi. Przeciwnie,
wstręt do takich pokus i walka z niemi, jest dowodem czy
stości intencyi.

Drugi znak powołania: Czystość Obyczajów.
Drugim znakiem, po którym można pochodzące od Boga
powołanie poznać, jest niewinność życia i czystość obyczajów.
I
w rzeczy samej, z którejkolw iek strony przypatrzymy się
Kapłaństwu, to się zawsze przekonam y,, że wszystko wymaga
świętości od tego, kto ma być do tak wielkiej godności po
suniętym. Kapłaństwo bowiem jest świętem z natury swojej,
świętem we wszystkich czynnościach swoich, świętem ze
względu na swój cel, i jest źródłem wszelkiej świętości na
ziemi. Kapłan zatem jest ściśle obowiązany do życia święto
bliwego; i dla tego jest słuszna rzecz wymagać od tego nie
winności życia i czystości obyczajów, jako nieodzownie k o 
niecznego warunku, kto się uważa za powołanego do Ka
płaństwa.
Jest bardzo łatwo dowieść tej prawdy słowami Pisma
świętego, kanonami koncylijów, wyrokami Ojców Świętych
i Doktorów Kościoła, i światłem rozumu zdrowego. Posłu
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chajmy tedy co w tej materyi mówi Pismo Święte, co mówią
Koncylija, Ojcowie Święci i Doktorowie Kościoła.
Święty Paweł w swoich do Tytusa i Tymoteusza listach,
przedewszystkiem wymaga w tych świętobliwości, którzy
mają być do opowiadania Ewangelii powołani: D la tegom
cię zostawił w Krecie, pisze do Tytusa, abyś to, czego niedostawa
naprawił, i postanowił kapłany po miastach, jakom ja tobie roz
rządził. Jeżli kto jest bez winy... Albowiem Biskup ma być bez
winy, jako szafarz boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca,
nie bijący: nie chciwy zysku szkaradnego: ale wdzięcznie gości
przyjmujący, dobrotliwy, trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powścią
gliwy ł). Tenże S. Apostoł pisząc do Tymoteusza, prawie tak
samo się wyraża: Ma tedy Biskup być nienaganiony... trzeźwy,
roztropny, obyczajny, wstydliwy, goście ochotnie przyjmujący, ku
nauczaniu sposobny, nie winopilca, nie bijący, ale skromny, nie
swarliwy, nie chciwy... Ma też mieć dobre świadectwo od tych
którzy są obcymi 2).
Dyakonowie także jczyści, mówi dalej, nie dwoistego języka,
nie kochający się w wielkiem piciu wina, nie szukający szkara
dnego zysku: mający tajemnicę wiary w czystem sumieniu. 1 d
też niechaj pierwej będą doświadczeni: i tak niech służą nie ma
jąc żadnej winy 3).
W prawdzie Paweł Święty mówi o biskupach; ale wia
domo że w pierwszych czasach, a mianowicie w listach tego
Św. Apostoła, nazwa biskup używa się bez różnicy, na ozna
czenie biskupa i kapłana: Ze pod imieniem biskupów, mówi
S. Ligori i), rozumieją się wszyscy kapłani, to poświadczają S.
Ambroży, S. Jan Chryzostom i Ś. Tomasz: Quod autem nomine
episcoporum intelliguntur omnes sacerdotes, asserunt S. Ambro
sius, S. Joannes Chrysostomus et S. Thomas. Dopiero później
tytuł biskupa został przyznany wyłącznie tym, którzy otrzy
mali pełność Kapłaństwa, jak o tem twierdzą tłumacze Pisma
Świętego, a mianowicie Piconio i Korneliusz a Lapide na 1
w. rozd. I do Filipensów i na 6 w’, rózd. 12 do Rzymian.
') Tyt. 1, 5. 6 — 2) I Tim 3, 2, 3, 7.— 3) I Tim. 3 ,8 , 9, 10.— 4) 8.
L ig. 1. 6 n. 65.
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Z przytoczonych tekstów Pisma Sw. jasno się pokazuje,
że Apostoł nie miał na względzie samych tylko biskupów,
ponieważ tam zaraz mówiąc o dijakonach, wymaga od nich
takich samych cnót i takiej samej co od biskupów świętobliwos'ci. Widzimy i w Dziejach Apostolskich, że gdy szło
0 wybór siedmiu pierwszych dijakonów, nie wzięto ich na
chybiłtrafił, ale wybrano ich pomiędzy świętobliwemi, znanemi z cnoty, i którzy odznaczali się żywą wiarą i pełnością
Ducha Świętego *).
Lecz nie zatrzymując się długo nad wykazywaniem prawdy
w ogólności, która jest sama przez się jasną, przejdźmy do
szczegółów i zastanówmy się nad naturą i stopniem świętobliwości, jakiej Kapłaństwo wymaga.
A najprzód nie będzie bez pożytku przypatrzyć się pra
ktyce i pierwszych wieków Kościoła przepisom, jakich się
przy wybieraniu sług ołtarza trzymano.
„Na kapłanów wybierano' najświętobliwszych z pomiędzy
ludzi świeckich czyli laików, mówi Dom Chardon w swojej
Historyi Sakramentów; i dla tego kanony niedopuszczały do
Kapłaństwa tych wszystkich, którzy jakim bądź zarzutom pod
legali. Odsuwano więc takich, którzy byli po Chrzcie upa
dli w jaki ciężki występek, ja k np. hęrezya, apostazya, za
bójstwo, cudzołóztwo, nawet po wypełnieniu pokuty i poje
dnaniu się z Kościołem: ponieważ pamięć o takich wystę
pkach zatrzeć się nie może i jest prawdopodobieństwo, że
tacy są słabszemi, aniżeli inni, którzy wiedli życie nieskalane.
Słowem tacy, którzy byłi na publiczną pokutę skazani, nigdy
nie byli dopuszczeni do święceń. O takiej karności świadczą
wszyscy Ojcowie i pisarze Kościoła, jak np. Orygenes, Św.
Cypryan, papieże: Syrycyusz i Innocenty I, S. Grzegorz, S.
Izydor Sewilski i dekreta koncyliów z pierwszych ośmiu wie
ków s).“
Takiejto w pierwszych czasach trzymano się karności.
W ówczas dosyć było jeden raz przeciwko otrzymanej na
Chrzcie niewinności, a szczególniej przeciwko czystości wy') Dzieje Ap. 3. 2) Dom Chardon, hist. des Sacrem ., de 1’Órdre, o. 4.
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stępkiem ciężkim wykroczyć, aby od Kapłaństwa na zawsze
odepchniętym zostać. W takiem właśnie znaczeniu wyraża
się sławne Koncylium Eliberytańskie, które wyraźnie zabrania
tego przypuścić do subdijakonatu, kto kiedyś w młodości swo
jej cudzołóztwa się dopuścił: qui in adolescentia fu it moechatus ł).
Ś. Hieronim jeszcze ściślejszym i dobitniejszym jest pod
tym względem: Nietylko u) chwili przyjęcia święceń, mówi on,
ma być wolnym od wszelkiego występku i dawne plamy przez nowe
życie mieć naprawione; lecz potrzeba aby od czasu od/rodzenia
się w Chrystusie nic sobie sumienie nie miało do wyrzucenia:
Non quod eo tantum tempore quo ordinandus est sine ullo sit
crimine, et praeteritas maculas nova conversatione diluerit; sed
quod ex eo tempore quo in Christo renovatus est, nulla peccati
macula remordeatur 3).
T ak samo mówi Koncylium Kartagińskie IV: E x poenitentibus, quamvis est bonus, clericus non ordinetur: Z pomiędzy
pokutujących nikt nie ma być dopuszczony do święceń, chociażby
kto był dobrym nawet s). , W czasie późniejszym odróżniano grzechy tajemne od.
publicznych i tym pozwalano sprawować czynności przywiązaae do święceń ju ż przyjętych, którzy dopuściwszy się jakich
występków tajemnie, odpokutowali za takowe postem, czuwa
niem, jałmużną i modlitwą, ja k to utrzymuje Rabanus, biskup
Moguncyi w wieku dziewiątym.
W szakże w XI wieku taka pobłażliwość nie przemagała jeszcze nad karnością dawną. Św. Piotr Damian, nie
ńiogąc takiego rozwolnienia znosić, napisał książkę, w któ
rej mocno powstaje przeciwko rozróżnieniu, jakie chciano
wprowadzić pomiędzy niektóremi nieczystemi grzechami, z któ
rych jedne na zawsze odsuwały od przyjęcia święceń, a dru
gie miały być łagodniej sądzone. Leon IX (1048—1054),
pod którego sąd to swoje dzieło Ś. Piotr Damian oddał, nie
które z konieczności wynikające złagodzenia uprawniając uznał,
że takie rozróżnienie z dawnemi przepisami nie zgadza się.
Jednak uwzględniając ludzką ułomność, humanius agentes, przy•*) Can. 30.

2) Cłu» 1. ad T it *) Can 68.
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dał on, że jeżeli upadki były rzadkie a pokuta rychła i szcze
ra, to przestępcom pozwala sprawować czynności przywiązane
do święceń przyjętych przed upadkiem, ale wyżej takim
się posuwać zabrania: Perspecta aequitatis censura, ab omni
bus immaculatae Ecclesiae gradibus, tam sacrorum canonum
quam nostro judicio depelluntur: sed Immanius agentes, eos qui
vel propriis manibus, vel invicem inter se egerunt semen, et
non longo usu, nec cum pluribus, si voluntatem refrenaverint,
admitti ad eosdem gradus, in quibus in scelere manentes non
permanentes fuerant, divinae miserationi confisi volumus, atque
etiam jubemus; ablata aliis spe recuperationis sui ordinis, qui
per longa tempora securri, sive cum. aliis; vel cum pluribus brevi
licet tempore—Leo IX Papież.
W tymże samym wieku Urban II Papież, pisząc do bi
skupa Konstancyeńskiego, o niektórych z Kleru, po przyjęciu
święceń wykroczeniach, tak się wyraża: De presbyteris, diaco
nis, subdiaconis, qui post acceptum ordinem, in aliquo crimine
lapsi fuerint, sive palam, sive clam, constat quidem canonum
censura ab ecclesiasticis eos officiis inhiberi. Tuae tamen provi
dentiae, discretionique committimus utrum eorum aliqui, qui ta
men infamiae nota non fuerint aspersi, necessitate Ecclesiae urgen
te, et ipsorum sancta conversatione promerente, in suis gradibus
recuperari debeant. Hoc autem secundum indulgentiam dico,
non secundum imperium *).

Takato była ścisłość karności Kościoła aż do wieku
jedenastego, lubo od dawna był zwyczaj udzielania Chrztu
małym dzieciom. Ktokolwiek splamił swoją niewinność i łaskę
Chrztu utracił, ten już godności kapłańskiej spodziewać się
nie mógł. Olim juxta priscam Ecclesiae disciplinam nemini qui
post acceptum baptismum lethale peccatum commisit, ascendere
ad ordines permittebatur, etiam si condignam egisset poenitentiam,
ut testantur S. Isidorus, S. Hieronymus, et S. Martinus papa 1,
apud Nat. Alex. Atque ii qui, post ordinem susceptum, semel
graviter peccarent, ipso facto manebant perpetuo suspensi, prout
scripsit S. Grreg., I. 4. ep. 7. Deinde tamen aliquot post saecula,
') Urb II, epist. ad Const episcop.
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tantum illi qui infamiam passi erant ob aliquod grave crimen,
aut publicam egerant poenitentiam, ab ordinibus excludebantur *).
Od tej epoki Kościół stal się pobłażliwszym. Nietylko
do sprawowania już przyjętych, lecz nawet i do przyjęcia
wyższych święceń przypuszczał, jeżeli przestępca winy swoje
szczerym żalem obmył i pokutą naprawił. Już dochowanej
po Chrzcie świętym niewinności nie wymagał ta k ściśle; po
przestawał na niewinności odzyskanej i przez pokutę szczerze
naprawionej.
Ale trzeba pamiętać, że żal dostatecznie usposobiający
grzesznika, do godnego przyjęcia rozgrzeszenia, jest zupełnie
niedostatecznym do uczynienia go godnym do przyjęcia świę
ceń. Ś. Ligori o takim do Kapłaństwa aspirancie, tak w swo
jej Teologii pisze: Non tantum a culpa mortali immunis esse
debet, sed amplius prae se ferre probitatem habitualem, atque adeo
excellentem, ut haec merito esse possit praeparatio correspondens
gratiae per Sacramentum ordinis praestandae... Certum etiam
est, quod ille qui usque adhuc in luxuriis est versatus, si forte
praestiterit signa poenitentiae, erit quidem capax absolutionis, sed
non erit simul sacro ordine dignus. Aliud enim sane est, et
valde diversum, esse simpliciter in statu gratiae, aliud magnam
bonitatem possidere 2).
A lubo Kościół, pod względem swojej dawnej surowości
zwolniał, jednakże nie mniejszej świątobliwości wymaga
od tych, których do świętego urzędowania przyjmuje. Jeżeli
niemal powszechne obyczajów zepsucie zniewoliło go do
złagodzenia praw swoich, to dla tego świętość Kapłaństwa,
która zawsze tak ą samą jest, zawsze gruntownej cnoty wy
maga od tych, którzy przywiązane do niego czynności spra
wować mają. Żałujący za winy swoje i szczerej poprawy da
jący rękojmię grzesznik, zasługuje na rozgrzeszenie; lecz ta
kie jego usposobienie wcale nie wystarcza, a()y mógł -świę*
cenią godnie przyjąć.
Są lekarstwa, mówi S. Tomasz, które wymagają natury
silnej, a które słabemu i chorobą wycieńczonemu człowieS. L ig , 1. 6, n. 69,— 2) S. Lig. 1. 6. n. 68.
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kowi stałyby się przyczyną śmierci. Są znowu inne, łago
dniejsze, które nie wymagają natury zbyt silnej. Podobna
i między sakram entam i zachodzi różnica. Chrzest i Pokuta
są lekarstwami, które choremu bardzo osłabionemu- udzielić
można; lecz Sakrament Kapłaństwa jest lekarstwem dla sil
nych: do jego przyjęcia potrzeba duszy w łasce ugrun
towanej: Aliquae medicinae sunt quae exigunt robur naturae;
alias cum periculo mortis assumuntur; et aliae sunt quae debili
bus dari possunt. Ita etiam in spiritualibus quaedam sacramenta
sunt ordinata ad remedium peccati, et talia peccatoribus poenitmtibus sunt exhibenda, sicut baptismus et poenitentia: alia vero
quae perfectionem conferunt, requirunt hominem per gratiam con
fortatum J).^-Dalej przytaczając słowa S. Dionizyusza domaga
się od tego, kto ma być dla braci swoich przewodnikiem do
zbawienia, aby^we wszystkiem Bogu najpodobniejszym był:
Secundum omnem habitum suum factus

sit Deiform issim us et

Deosimillimus.

T akato jest nauka Teologów i Doktorów Świętych. Nie
dosyć być wolnym od grzechu; nie dosyć być w stanie łaski;
lecz trzeba przez praktykowanie cnót, być już w świętobliwoŚci ugruntowanym. Tego S. Ligori naucza wyraźnie mówiąc:
Ut quis ad sacri ordinis dignitatem ascendat non sufficit simplex
et actualis status gratiae, sed requiritur etiam bonitas praecellens
et habitualis 2). A więc nie ma dla biskupa nić ważniejszego,
nic coby jego sumienie bardziej obciążało, gdy lekkomyślnie
takich wyświęca, których jeszcze nie wyprobował dobrze,
a co gorsza, gdy kogo wyświęca wbrew zdaniu najbliższych
przełożonych, jakiem i są: Regens seminaryum i Wice-Regens,
albo, co już najgorsza, gdy wyświęca każdego eksa, cz.y p rzy 
błędę z obcego -seminaryum 3). Sama myśl przerażała S. F ran
ciszka Salezego, żeby kiedy kogo niegodnego nie wyświęcił
na kapłana.
*) S. Th. in suppl. q. 36. a. 1.—i2) S. Lig 1. 6 n 67 — 3) Alumn
dobry nigdy się nie przenosi ze seminaryum do sem inaryum —nie po
trzebuje wędrować z jednej dyecezyi do drugiej żeby kapłanem dobrym
zostać. Komu brakuje powołania bożego, ten go nie znajdzie w żadnem
seminaryum. Każdy Elcs przyjęty, przynosi z sobą tylko zarazę. P. T.
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Św. Cypryan domaga się, aby tych pilnie badano, któ
rzy mają być do Kapłaństwa przypuszczeni, i żeby Się zapewniano
że do tych liczby należą, których

modlitwy

Bóg

wysłuchuje;

Exploratione sincera oportet eos ad sacerdotium deligi, quos a Deo
constat exaudiri 1). T ak samo i Ś. Grzegorz W . mówi, że
wielkość Kapłaństwa w ym aga, żeby aspirant do niego wie
dział już z własnego doświadczenia, że jego modlitwy Bóg
wysłuchuje, i że wszystkiego spodziewać się może, o co Go
prosić będzie: Qui orationis urn et experientia jam didicit, quod
obtinere a Deo, quae poposcerit, possit 2).
Także i Koncylium Trydenckie oprócz innych, wymaga
od aspirantów do Kapłaństwa warunku, aby się odznaczali
prawdziwą pobożnością i czystością obyczajów, i żeby po
nich można było spodziewać się,* że swojem życiem dawać
będą przykład wszelkich cnót : Atque ita pietate 'et castis mo
ribus conspicui, ut praeclarum bonorum operum exemplum, et
vitae monita ab eis possint expectari 3). Dalej ono wymaga,
żeby vich życie było tak wyprobowane i ustalone, żeby już
w wieku wrzących namiętności odznaczali się spokojem
i dojrzałością starców: Sciant Episcopi, non singulos in ea aeta
te constitutos debere ad hos ordines assumi, sed dignos duntaxat,
et quorum probata vita senectus sit 4).
Jeśliby teraz żądano pod tym względem czegoś dobi
tniejszego i praktyczniejszego jeszcze, to możnaby przytoczyć
decyzyę Teologicznego w Paryżu Fakultetu, którą Habert
w tomie 7 na str. 507 swego dzieła przywodzi. Doktorowie
tegoż Fakultetu często zapytywani o radę, ja k ze zgłaszającemi się do stanu duchownego, po dopuszczeniu się przez
nich grzechu ciężkiego, a mianowicie grzechu nieczystości,
postępować, tak ą dali odpowiedź:,
Najprzód mówią, że niepodobna w tej -materyi stałą
i dokładną, oraz do wszelkich bez wyjątku wypadków, podać
regułę; i że na złagodzenie o takich młodzieńcach sądu, mo
że wpłynąć bardzo wiele okoliczności towarzyszących bądź
‘) S. Cypr. 1. 1, ep. 4 — 2) S. Greg. past. 1 p. — 3) Ses. 23 cap.
14— *) Ibid. Ses 23, c. 12.

naturze wykroczeń, bądź ilości upadków i trw aniu w nałogu,
bądź ze względu na charakter penitenta, jako też na żarli
wość lub oziębłość pokuty jego.
T akże wiadomo, że niekiedy długi między jednym
a drugim upadkiem przeciąg czasu zachodzi; że jedne grze
chy pochodzą ze słabości, a drugie dowodzą wielkiej złości
i głębokiego zepsucia serca.
Również co innego jest ypadanie w niektóre pojedyn
cze grzechy, a znowu co innego trwanie i gnicie przez długie
lata w jakim nałogu brzydkim.
A co się tyczy charakteru peniienta, to są tem peram en
ta, które można uważać za zupełnie zepsute, gdy są gwałto
wnie popędliwe do rozwiązłości. Bywają charaktery niestałe
z natury, lekkomyślne, zmienne, łatwo ulegające najsprze
czniejszym wrażeniom, i które natychmiast, za najmniejszą
okazyą dopuszczają się grzechu. Inni przeciwnie, mają szczę
śliwą z natury skłonność do cnoty.
Nareszcie jedni z takich, o jakich tu mowa, mocno po
czuwają się do błędów swoich, rzewnie takow e opłakują
i gorliwie starają się wszystko szczerą pokutą naprawić; inni
zaś przeciwnie, są zimni i jakoby z lodu byli, i wieje od nich
chłód przerażający; wprawdzie przyznawają się do swego nie
rządu, do swojej rozwiązłości; twierdzą że za takow e żałują,
naznaczoną przez spowiedników pokutę wypełniają dokła
dnie; ale więcej oprócz tego nic nie czynią coby ich głębo
kiego żalu i boleści duszy dowodziło.
A więc rzecz oczywista, że te wszystkie uwagi wielce
przyczyniają się do wyrobienia sobie należytego o takich
młodzieńcach sądu.
Po takich ogólnych uwagach, którym słuszności odmó
wić niepodobna, następują reguły, jak w takich rozmaitych
wypadkach postępować należy.
1° Co do takich, którzy bardzo rzadko upadali, qui se
mel aut raro admodum, i w których widać szczerą pokutę, to
nie m a potrzeby wytrzymywać ich długo na próbie. Szczery
żal i szczera pokuta są lepszą, aniżeli długi czas próby, rę
kojmią poprawy.
Przewodnik.

O
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Także trzeba dobrze pamiętać, że nawet w razie rzad
kich i chwilowych upadków, powinny z pokutą łączyć się
czyny dowodzące jej szczerości i gorącości: bo nie należy
zapominać że zwyczajna, chociażby do otrzymania rozgrze
szenia dostateczna pokuta, wcale niedostatecznie do przyjęcia
Kapłaństwa przygotowuje.
2° Co się takich tyczy, którzy są zupełnie zepsuci czy
to przez długie i zakorzenione nałogi, czy przez natury do
rozwiązłości popędliwość, to takich powinien stanowczo spo
wiednik zobowiązywać, do obrania sobie innego stanu, i odma
w iać im rozgrzeszenia, jeśliby chcieli przy zdaniu swojem pozo

W łaśnie do takich stosują się słowa Pawła Świętego:
Melius est nubere quam u ri (I Cor. 7, 9). I zaprawdę, czyżby
to nie było czemś więcej, aniżeli zuchwalstwem ze strony
takich młodzieńców ślubować wstrzemięźliwość obok tak
gwałtownych do niecnoty popędów? „Dałbyto Bóg, mówi Ś.
Bernard, aby ci, którzy nie czują się na siłach do zachowa
nia czystości, nie ważyli się zobowiązać do doskonałości
i nie ślubowali celibatu: ponieważ daleko lepiej dla nich jest
ożenić się, aniżeli być pożeranemi od ognia nieczystego; da
leko lepiej zapewnić sobie zbawienie pozostając w rzędzie
zwykłych wiernych, aniżeli wzniósłszy się do wyżyn Ka
płaństwa, prowadzić tam życie podwójnie występne i przy
gotować sobie sąd daleko surowszy: Utinam qui continere non
valent, perfectionem temerarie profiteri, aut coelibatui nomina dare
vererentur'.... Esset autem sine dubio melius nubere, quam un;
et salvari in humili gradu fidelis populi, quam in clerici subli
mitate et deterius vivere, et districtius judicari *).
Ci sami Doktorowie podobnie o tych mówią, których
rozwiązłość jest skutkiem słabości i niestałości charakteru:
obyczaje ludzi z takim charakterem bywają złe albo dobre,
stosownie do tego z kim oni przestawają. Kto tak chwiej
nym jest, ten niesposobny do stanu duchownego; taki nieroztropnieby postąpił, gdyby się dozgonnym ślubem związał.
T akie spostrzeżenie nie może być lekce ważone, ponie
stać.

S. Bernard, de Conver. ad oler. c. 29.

waż słabe charaktery nie są wielką rzadkos'cią. Licha to po
chwała dla młodzieńca za to, że m a dobre serce i że pięknemi obdarzony zdolnościami, jeżeli obok tego wszystkiego
nie ma hartu duszy do opierania się szkodliwym otaczają
cych go złych ludzi wpływom. Jeżeli się ja k trzcina chwieje
i na wszystkie strony ugina od wiatru każdego; jeżeli
jest on taką swego serca igraszką, ja k suchy liść, którym
najmniejszy w iatrek na wszystkie strony rzuca: to rzecz
oczywista, że taki młodzieniec nie ma odpowiednich Kapłań
stwu przymiotów, i nie można przypuścić aby go Bóg do
tego stanu powoływał ’).
Jeżeli kto z takim charakterem przyjął Wyższe'święce
nia—subdiakonat albo diakonat,— to święte kanony nakazują
takiemu udać się do jakiego klasztoru dla zapewnienia sobie
tam zbawienia pod opiekuńczej reguły przewodnictwem
i w oddaleniu od okazyj niebezpiecznych : Quod, si malo fato
jam inveniantur initiati sacro subdiaconatus aut diaconatus ordi
ne, ipsis auctor'erit confessarius, ut in monasterium, tanquam ad
unicum salutis portum se recipiant. Hoc enim poenitentiae genus
Concilium Toletanam, Quartum, c.29, et alia praescribunt 'clericis,
qui propter Jlagitia, a sacris ministeriis repellebantur: aequum quip
pe est, ut qui seipsos regere nequeunt, disciplinaefreno coerceantur 2).
3° Teraz należy wskazać sposób postępowania z temi
którzy mając takie serca i ducha usposobienie, jakiego świę
te urzędowanie wymaga, dali się, na nieszczęście, do złych
wciągnąć nałogów. Tacy wymagają około siebie wiele pra
cy i roztropności ze strony spowiednika: Magna et longa in
digent Confessant cura.
Tacy obowiązani przedewszystkiein zadosyćuczynić bo
skiej sprawiedliwości przez szczerą pokutę; potem powinni
ze swego serca złe i zakorzenione nałogi wyrwać, a ćwiczyć
*) Piękna to rzecz dobroć serca; lecz nie zawsze ona chodzi w pa
rze ze zdrowym rozsądkiem . Tacy często są smutną, ofiarą własnej głu
poty albo cudzej przewrotności. U nich rozum jest ślepym niewolni
kiem serca, i dla tego kapitalne głupstw a p łatają. Ale rzecz arcywyborna, gdy dobroó serca ze zdrowym łączy się rozsądkiem. P. T.
2) H ab .y de disp. ad ord., 7 v. p. 509.
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się w cnotach aż do zupełnego w nich się ugruntowania:
Donec altis defixae radicibus, nulla vi labefactari queant.
T ak więc wymaga się najprzód godnych pokuty owoców
dla zadosyćuczynienia obrazie Boga i zjednania sobie miło
sierdzia Jego. Bo zwyczajna pokuta, czego nie można za
często powtarzać, nie wystarcza temu, kto chce kapłanem
zostać. W szystkie zatem pokuty oziębłe, zimne, zlodowa
ciałe, chociażby, ja k się spodziewać należy, szczeremi były;
te pokuty, które ograniczają się na pewnej tylko ilości pa
cierzy lub innych naznaczonych od spowiednika modlitwach;
pokuty, które nie m ają w sobie nic dotkliwego, nic wielkiego,
a więc nie pozostawiają w duszy żadnego śladu boleści, są przy
najmniej bardzo podejrzane w grzesznikach, o jakich tu mowa.
Pow tóre: obowiązani są złe nałogi, których stali się
niewolnikami, zniszczyć w sobie i wykorzenić. Niedosyć bo
wiem ubolewać nad błędami swemi, ' zaprzestać ich i lepsze
życie rozpocząć. Zakorzeniony w duszy występek sprawił
^niezmierne spustoszenie i pozostawił po sobie wiele śladów,
z których każdy silnie do nowych podnieca upadków.
Niepodobna wystawić sobie, ja k wiele złego sprawia
w duszy każdy ciężki, a szczególniej zastarzały występek.
Nałogowego człowieka umysł jest przyćmiony gęstemi
ciemnościami, i dla tego grzech już nie wydaje się mu tak
szpetnym ja k dawniej; nawet najbezecniejsze czyny już go
więcej nie zasmucają; powoli nałogowiec do takiego stopnia
zepsucia dochodzi, że swoję sprosność poczytuje w końcu za
słabość naturalną a więc i za konieczną. W najniebezpieczniej
szych nawet' okazyach do grzechu, nie widzi on żadnego dla
siebie niebezpieczeństwa. Daremnie mówi się mu o niebez
pieczeństwie, jakie wynika dla cnoty czystości z czytania bru
dnych powieści, z niedosyć oględnego obcowania, z pewnego
rodzaju poufałości, co świat wprawdzie uprawnia, lecz co
Ewangelia potępia: zamiast bowiem usłuchania ciebie, poczy
tuje to wszystko za niewinną rozrywkę! Gotów nawet dowo
dzić, jeżelibyś zechciał posłuchać, że mu nigdy nie grozi żadne
niebezpieczeństwo, że nigdy nic złego nie doznał.
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I serce zatwardza się w miarę zgęszczania się ciemności
w umyśle. Już tam nie szukaj tej delikatności sumienia, jak ą
się niewinne i czyste dusze odznaczają, aby nie zbłądzić i nie
zgrzeszyć.
Przydaj do tego obudzone i występnem wszelkiego ro 
dzaju zaspakajaniem rozdrażnione namiętności, których po
pędy stały się gwałtownemi; naturalną i coraz bardziej ze
psutą skłonność do lubieżnóści, a będziesz miał straszny obraz
głęboko zakorzenionego nałogu, który duszę okropnie więzi.
I cielesny występek podobnie działa na duszę, ja k nie
które choroby na ciało osłabiając i niszcząc cały jego.
organizm. A lubo choroba skuteczności lekarstw ustępuje,
to jednakże długiego potrzeba czasu, nim chory dawne siły
odzyska. A niezbyt rzadko zdarza s ię , • że chory już nigdy
do sił dawnych nie wraca. Podobnie dzieje się i z duszą,
którą sprośny występek długo pustoszył. N aw et. po powro
cie tejże duszy do łaski Boga przez szczerą i żałośną spo
wiedź, pozostaje w niej zaród śmierci, któ rą najmniejsza okazya może sprowadzić na nowo, i niestety! zbyt często spro
wadza! A więc trzeba nader pilnie- i mężnie przykładać się
wprzódy do zupełnego pozbycia się dotychczasowego nałogu,
a dopiero myśleć o gotowaniu się do przyjęcia święceń. Ale
cóżby to był za kapłan z takiego alumna, któryby w swoim
sprosnym nałogu trwał przez cały swój pobyt w seminaryum aż do samych święceń?! Niepodobna przypuścić aby
kiedy tak być miało; ale jeśliby kto w swoim dawnym nałogu
dalej trwał będąc w seminaryum, byłby to oczywisty znak,
że taki nie ma powołania i źe obowiązany seminaryum opu
ścić natychmiast.

W szakże niedosyć pozbyć się nałogów; lecz trzeba
w ich miejsce chrześcijańskich i kapłańskich cnót nabyć.
Mało znaczy więcej nic złego nie robić ; lecz trzeba dobrze
i z zapałem w cnotach się ćwiczyć: Declina a malo et fac bo
num (Ps. 36, 27). Jezus Chrystus na równi kładzie sługę le
niwego z niewiernym sługą : mają być obadwaj wrzuceni do
ciemności zewnętrznych.
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Potrzeba cnót kapłanowi a cnót gruntownych, wypró
bowanych i zdolnych do stawienia oporu trudnościom, jakie
się napotkać mogą. I dla tego trzeba dobrze rozważyć to
zdanie: Donec altis defixae radicibus nulla vi labefactari queant.
Wszystkim dobrze wiadomo że nabycie cnót, mianowi
cie gruntownych, rnie jest i nie może być dziełem dnia je
dnego, ani dni kilkunastu nawet, a tembardziej nie może ich
mieć człowiek dopiero co nawrócony. I dla tego Paweł Sw.
zabrania neofitę wyświęcić: przez co należy, według S. Grze
gorza, rozumieć nietylko nowo do wiary, lecz i z występków no
wo do pobożności nawróconych: E t cum ad sacros ordines Paulus
Apostolus neophytum venire prohibeat; sciendum nobis est quia,
sicut neophytus tum vocabatur, qui adhuc noviter erat eruditio
ne plantatus in fide, ita nunc inter neophytos deputamus qui ad
huc novus est in sancta conversatione ').
T ak samo i S. Tomasz utrzymuje, mówiąc: Hoc quod dicit
ad eos pertinet- qui non solum aetate neophytici sunt, sed et qui
neophyti sunt perfectione.
Zawsze w takiem znaczeniu mówią Kanony i SS. Dokto
rowie Kościoła. Zawsze wymagają cnoty gruntownej i wy
próbowanej. A d idoneam executionem ordinum non sufficit bonitas
qualiscunque, sed requiritur bonitas excellens *). Quorum probata
vita senectus sit, mówi Koncylium Trydenckie 3).
A więc kandydaci do Kapłaństwa obowiązani przedewszystkiem być ugruntowani w cnocie czystości. Ne unquam ii, qui
ordinandi sunt, pereant, mówi S. Grzegorz, provideri debet quales
ordinentur, ut prius aspiciatur si vita eorum continens in annis
plurimis fuit 4). Szczególniej pod tym względem' próba jest
konieczną jużto z powodu siły i uporu namiętności, jużto z po
wodu głębokiego zepsucia serca i wielkiej skłonności do wy
stępku, jużto z powodu że nieczystość najbardziej sprzeci
wia się Kapłaństwu, jużto nareszcie z powodu niezliczonych
niebezpieczeństw, jakie często wpośród najświętszych nawet
czynności świętego urzędowania powstają.
S. Greg. 1. 4 regis , ep 50.— J) 8 Thomas in suppl , q. 35, a.
1 ad 3,— 3) Ses. 23, c. 12.— *) Epis. 26 ad Januar.
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Niechaj przeto każdy samego siebie na prawdę doświad
cza pod względem czystości, kto do Przybytku Pana dąży.
Trzeba się tu pozbyć wszelkiego łudzenia się. Młodzieńcze,
zapytaj siebie w obec Boga : - Czy tak usposobionym jesteś,
abyś zawsze w czystości doskonałej żyć mógł? A lubo pod
czas pobytu w seminaryum czujesz się wolnym od wszelkie
go do tego grzechu niebezpieczeństwa, bo tu wszystko na
kazuje ci skromnym być, to z tego jeszcze nie możesz wnio
skować, że już zdolnym jesteś do stawienia czoła wszelkim
niebezpieczeństwom, jakie wynikają dla cnoty anielskiej w sty
czności ze światem, nie wyłączając nawet sprawowania czyn
ności najświętszych.
Żeby się tobie nie zdawało, że te liczne niebezpieczeń
stwa, o jakich tu mówimy, są tylko wymysłem czy urojeniem
dla wywołania postrachu, zastanowimy się nad sprawowa
niem Sakramentu Pokuty. Otóż administrując ten Sakrament,
prawie za każdym razem będziesz musiał tego wszystkiego
słuchać, co ludzkie serce miewa najbardziej zepsutego; to
jest: spraw najszkaradniejszych, szczegółów niekiedy najpo
tworniejszych i dokonanych sposobami chyba przez samego
czarta podanemi; będziesz musiał słuchać rozpusty najwyuzdańszej, obrzydliwości prawie nieprawdopodobnej, według
sposobu myślenia ludzi cnotliwych i bogobojnych, a to nier
tylko dla osiągnienia całości spowiedzi, poznania ciężkości
wyznanego występku, lecz i dla udzielenia penitentowi stoso
wnych uwag, przestróg i przepisania mu odpowiednich do
otrzymania zbawienia środków.
Przypuśćmy teraz kapłana w cnocie czystości nieugruntowanego jeszcze, którego serce przez dawne i długie na
łogi zepsute, nie miało czasu jeszcze do odzyskania sił swo
ich; kapłana, który czuje w sobie całą jeszcze słabość, całą
gorącość złych skłonności swoich, którego świeże rany zaledwo się zabliźniły: to zaprawdę, czy można przypuścić, aby
tak słaba, tak się jeszcze chwiejąca cnota, jak dziecię dopie
ro chodzić poczynające, zdolną była oprzeć się niebezpie
czeństwom tak potężnym i codzień się — niekiedy po kilka
razy— ponawiającym? Czy można przypuścić, że kapłan tak
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slaby nie ulegnie pokusie na przypomnienie - przytem sobie
dawnych rozkoszy swoich?
A więc podług przytoczonych wyżej Teologów, pokuta
powinna być doskonałą dla naprawienia utraconej niewinno
ści i ugruntowania się w cnocie. A dobrze, Młodzieńcze,
pamiętaj, że nie jest to nierozważne, płoche zdanie, lecz jest
to decyzya wydana przez kapłanów światłych, doświadczo
nych i świętobliwych, którzy zapytani badali tę kwestyę su
miennie, z rozwagą zimną i podług zasad Teologii.
A ponieważ taki wyrok był uważany trochę za surowy,
więc dla złagodzenia jego przytaczam tu zdanie Ś. Ligorego,
aby kto nas o przesadę nie posądził.
Otóż trzeba także wiedzieć, że to zdanie, jakiego Ś.
Ligory trzyma się i w swojej Teologii Moralnej podaje '),
nie jest zdaniem jakiego pospolitego Teologa. Powiada on
tedy, że uważając tę kwestyę za niezmiernie ważną, podał ją
w Neapolu pod rozbiór wielu Teologów, -i że ta nauka, ja
kiej się on trzyma, jest wynikiem i konkluzyą długich z tego
powodu rozpraw.
Otóż właśnie S. Ligory mówi i powtarza, że święcenia
wymagają nie jakiejbądź, lecz znakomitej cnoty i świętobliwości.
Dalej powiada on, że kto zaciągnął złe nałogi, mia
nowicie przeciwko czystości, ten bez próby nie może być
dopuszczońym do święceń; że lubo jest nawróconym i go
dnym rozgrzeszenia, jednakże nie stał się przez, to godnym
święceń, ponieważ jeszcze słabym jest i zaciągniętych nało
gów jeszcze się nie pozbył. Nawet wyraźnie oświadcza, że
jeżeliby kto w złym nałogu trw ając nie chciał na święcenia
czekać i koniecznej poddać się próbie, ten byłby zuchwałym
a więc rozgrzeszenia niegodnym. Otóż są słowa tego Świę
tego: Quamvis sincere sit conversus ad Dominum et ideo possit {
statim absolvi, non tamen poterit sacrum ordinem suscipere,
nisi aliquandiu operam det ad pravum habitum EXTIRPANDUM.
‘) L . 6 B. 63 i następ.
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E t si ipse persistat ut ordinem statim suscipiat, non censetur
dispositus ad absolutionem, quia legem Dei violat in re gravi *).
Nim więc tacy grzesznicy będą mogli być do święceń
dopuszczeni, to obowiązani, według Ś. Ligorego, zniszczyć
resztki grzechu, a przez te resztki rozumie on ze S. Tom a
szem tę nabytą łatwość popełnienia grzechu przy każdym
napadzie _pokusy, albo przy każdej zdarzonej okazyi. Przy
spowiedzi ma wprawdzie szczerą wolę i mocno postanawia
nie grzeszyć więcej; lecz zawsze albo prawie zawsze, tylko
dopóty nie grzeszy według dawnego zwyczaju swego, dopóki
nie uderzy na niego pokusa, albo nie trafi się okazya. Otóż
ja k okropna nabyta łatwość grzeszenia!—Każda pokusa odbie
ra mu prawie przytomność umysłu i o najuroczystszych po
stanowieniach swoich zapomina zupełnie. Okropny to stan
moralny! I jakże taki może być kapłanem?! •
Dalej tenże Święty Doktór, opierając się na zgodności
zdań wszystkich Ojców Świętych, oraz wszystkich Doktorów
Kościoła, powiada: że zwyczajny stan łaski jest niedostate
cznym do święceń; lecz że potrzeba rzeczywistej i wewnę
trznej doskonałości Oto znowu jego słowa: Quod autem ad
sacros ordines suscipiendos minime sufficiat simplex gratia, san
ctificans, sed ultra requiratur interior perfectio, constat ex con
sensu communi SS. Patrum et Doctorum, qui uno ore illam
efflagitant 2).
Dotąd, ja k widzimy, S. Ligory nie różni się co do
istoty decezyi Doktorów Fakultetu Paryzkiego, lecz tylko
co do długości trwania próby. Cytuje on Noëla, Alexandra
i Juénina, którzy wymagają pokuty długotrwałej, diuturna
poenitentia; H aberta, który jednoroczną próbę uważa za
niedostateczną; Kolleta, który chce aby tak a próba trwała
od 18 do 20 miesięcy, i który dla poparcia zdania swego
powołuje się na powagę Grzegorza S.: Prius aspiciatur si
eorum vita continens in annis plurimis fuit.

A lubo on długości potrzebnego na taką próbę czasu
nie określa; jednakże daje do zrozumienia, że mniej wymaga
') Loco oit.— T) 8. L ig. 1. 6. n. 67.
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aniżeli cytowani przez niego autorowie; mówi bowiem: Aliquandiu operam det ad pravum habitum extirpandum.— Prius
sufficienti probetur experimento.— Probatione alicujus NOTA

BILIS MORAE m agis purgatum se praebeat a sceleribus pa
tratis *).

Jednakże S. Ligoremu wydaje się zbyt surowo, dłu
giej i eiągłej wymagać próby, bez względu na nadzwy
czajną łaąkę, któ ra w jed n ej1 chwili może grzesznika do
skonale nawrócić i swoją dzielnością wszystkie w jego du
szy sprawione grzechem spustoszenia zniweczyć. Otóż w ta
kim wypadku nie byłoby żadnej potrzeby długiej wymagać
próby dla zapewnienia się o szczerości nawrócenia się grze
sznika i o rękojmi wytrwania jego: Quod si sufficienter pro
batus existimatur, qui per aliquod tempus se continens, habitum
extirpare curaverit, multo magis is probatus censeri debet qui per
specialem Dei gratiam vehementi contritione manifeste conpunctus est 2).
Azatem S. Ligory sądzi, że gdy kogo Bóg swoją nad
zwyczajną łaską nagle odmienił i doskonale nawrócił, to mo
żna takiego zaraz do święceń przypuścić. I my sądzimy, że
na taki w yjątek każdyby chętnie przystał.
Ale S. Doktór dodaje, że takie wypadki rzadko się tra
fiają: Non quidem negandum hujusmodi conversiones extraordi
narias esse, nec saepe evenire, neque in exerciciis spiritualibus,
quae ad sacros ordines praemitti solent 3). Utrzymuje zatem,
że w praktyce trzeba ściśle dopilnować próby, omnino tenen
dum, i tylko dla takiego zrobić wyjątek, kogo widocznie ła
ska nadzwyczajna pokazuje, że do Kapłaństwa może być
godnie dopuszczonym: Qua de re, omnibus tamen mox praedi
ctis non obstantibus, omnino tenendum est quod ut clericus in
vitiis habituatus possit absolvi, et si ipse velit statim sine tempo
ris probatione accedere ad sacros ordines, debet tali compun
ctione extraordinaria esse

a Deo manifeste donatus, ut satis

probatus ostendatur ad tantae dignitatis sublimitatem *).

') Ibid. n. 64, 67, 77.— 2) Ibid n 71.— 3) Loco cit.— 4) Ibid. n. 76,

75
Jednakże dalej przydaje, że Confessarius toto conatu cu
rare debet, persuasum reddere hujusmodi initiandum, quamvis
extraordinarie, ut supra compunctum, ut differat ordines susci
pere, quoadusque probatione alicujus notabilis morae magis p u r
gatum se praebeat a sceleribus patratis. Imo addo, consultius et
congruentius esse, ut etiam si ipse sit contritus, et ex compun
ctione habita sufficienter dispositus, non solum ad absolutionem,
sed etiam ad ordinem assumendum, tamen ei absolutio differatur,
ipso quoque non consentiente, sit velit statim ordinari, ut tem
poris experimento firmius probetur ').
Teraz jasno widzimy, że te dwa, porównane z sobą
wyroki, w istocie nie różnią się tak bardzo, jak się na pier
wszy rzut oka wydawało. Różnią się tylko co do niektórych
względów, a szczególniej co do widoczności nadzwyczajnej
łaski Boga; w istocie zaś zgadzają się z sobą zupełnie. A więc
jak z pierwszego tak i z drugiego wypada:
1° Że aspirantowi do Kapłaństwa niedosyć jakiejbądź,
lecz rzeczywistej, gruntownej i doświadczonej cnoty, i zn a
komitej świętobliwości potrzeba.
2 e Że gdy żył kto rozwięźle długo, takiemu niedosyć
zwyczajnego i dostatecznego żalu do otrzymania rozgrzesze
nia; lecz potrzeba takiego żalu i takiej pokuty, ja k a napra
wia skutki złego życia, przywraca duszy utraconą siłę i męztwo do wytrwałego opierania się namiętnościom i zwalczenia
nałogów zaciągniętych. Potrzeba takiej pokuty,' jak a grze
sznika! przywraca do takiego 'stanu znakomitej i niezachwia
nej świętobliwości, do takiej wewnętrznej doskonałości, jakiej
wszyscy SS. Ojcowie i Doktorowie jednozgodnie wymagają 2).
Nie ma wątpliwości, że może Bóg swoją łaską od razu
sprawić odmianę w duszy, choćby najzatrwaldzialszego grze
sznika; i takich przykładów historya nie mało nam dostar
cza. W takim razie, gdy Bóg odmianę wyraźnie objawia,
nie ma już potrzeby zachowania ostrożności.
Ale w zwyczajnym rzeczy porządku i wedle zwykłego
łaski działania, wewnętrzne odnowienie odbywa się stopniowo,
Loc. cit. n. 77.— ’) Loc. cit. n. 67
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powoli, długo, oraz usilnej i wytrwałej pracy wymaga. Po
trzeba zatem pewnego czasu nietylko dla pokazania że odnor
wienie się rzeczywiście nastąpiło, lecz i dla ugruntowania się
w tym rodzaju życia. Mogą się zdania różnić co do długości
próby; co jednemu wydaje się dostateczną rękojmią, to drugi
może przeciwnie sądzić i czasu dłuższego wymagać; lecz w tej
rozmaitości sądów' na jednę rzecz wszyscy zgadzają się zu
pełnie; to jest: aby nawrócenie się było tak dalece gruntownem,
iżby w duszy nic nie pozostało z tej słabości, jaka nowo na
drogę cnoty nawróconych bywa cechą zwyczajną.

Otóż ile się powiedziało o drugim znaku powołania do
stanu duchownego! Jeżeli się to stosuje do kogo, to niechaj
ten wprzódy dobrze zastanowi się nad sobą, nim dalej po
stąpi. NIECHAJ NIKT, BEZ UGRUNTOWANIA SIĘ W CNO-,
CIE CZYSTOŚCI,, NIE POW AŻA SIĘ POSUNĄĆ DO
PRZYJĘCIA NIETYLKO WYŻSZYCH, LECZ I NIŻSZYCH
ŚWIĘCEŃ!

Trzeci znak powołania: Duch Kapłański.
Trzecim znakiem, po którym daje się powołanie poznać,
jest duch kapłański.
Ponieważ każdy stan ma swój cel właściwy, więc musi
także koniecznie i właściwy sobie charakter mieć; a ztąd
wynika potrzeba pilnego badania siebie dla rozpoznania swe
go usposobienia przed stanowczem obraniem sobie stanu,
który za sobą niezmiernej ważności skutki pociąga.
A ponieważ także wiemy, że Bóg od wieków każdego
człowieka do pewnego przeznaczył stanu, więc Opatrzność
Jego nie może niedodawać nam tego wszystkiego, co ma
nam, przywiązanych do stanu obowiązków, wypełnienie uła
twić; musiał zatem nas odpowiedniemi do przeznaczonego
nam stanu stworzyć.
Dla tego w Piśmie Świętem mnóstwo znajdujemy przy
kładów, z których się przekonywamy, że Bóg zawsze odpo
wiedniemi zdolnościami i przymiotami duszy obdarzał takich
ludzi, których do spełnienia ważnego posłannictwa powoły
wał, i że ich do takowego zawczasu przygotowywał.
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I tak: ^przeznaczając Mojżesza na wodza dla ludu swego,
oznajmił mu, że zawsze przy nim będzie: Qui dixit et: Ego
ero tecum <); że przez usta jego mówić będzie i że będzie mu
to nasuwał, co wypadnie aby powiedział: Perge igitur, et ego
ero in ore tuo; doceboque te quid loquaris 2); i że duch Jego
na nim odpoczywać będzie dla przewodniczenia mu w zarzą
dzie ludu.
Rozkazawszy mu później przybrać sobie do pomocy 70
mężów z Izraela, kazał stawić ich przed Przybytkiem: Zbierz
mi siedmdziesiąt mężów z starszych Izraelowych... i przywiedziesz
je do drzwi przybytku przymierza, i każesz im tam stać z sobą,
żebym zstąpił i mówił do ciebie: i odejmę z ducha twego i dam
im aby dźwigali z tobą brzemię tego ludu, a nie ty sam był
obciążon '*).
Później powołując Bezeleela i Ooliaba do zbudowania
Arki, podług planu nakreślonego i do porobienia rozmaitych
rzeczy dla jej przyozdobienia i czci Jego przeznaczonych,
dał im zarazem i ducha potrzebnego do spełnienia tegoż po
lecenia, ja k o tem w 31 rozdziale księgi Exodus czytamy.
Jozue, Othoniel, Jefte, Samson, byli wybrani na sędziów
w Izraelu, na jego oswobodzicieli z ucisku od obcych ludów,
i Duch Boży zstępował na nich dla ich uzdolnienia do ta 
kiego ich przeznaczenia 4).
H istorya Saula i Dawida, o których jużeśmy mówili,
dowodzi tej samej prawdy; a historya proroków dostarczy
łaby nam również mnóstwo dowodów na poparcie tejże prawdy.
Zajrzawszy do Nowego Testam entu przekonywamy się
o takiem samem Opatrzności działaniu. Anioł oznajmując
o narodzeniu się Jana Chrzciciela, poprzednika Mesyasza, po
wiedział, że w żywocie m atki będzie napełniony Duchem
Świętym 5). Później Jezus Chrystus posyłając Apostołów swo
ich, rzekł do nich: Jako mię posłał Ojciecj i ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego 6).
Każdy stan odpowiednich usposobień wymaga: bo bez
1) Exod. 3, 12.—*) Ib. 4, 12,— 3) Num. 11, 16, 17,— <) Deut. 34,
9; Judic. 3, 9, 10; 11, 29; 13, 25.— ‘J Łuk. 1, 1 5 — 6) Jan . 20, 21.
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tego nie można dobrego spodziewać się powodzenia. Bez
głównego przymiotu obok innych chociażby najpiękniejszych,
niepodobna być szczęśliwym.
Ta prawda tak dalece wszystkim, nawet tym, którzy
się nad nią nie zastanawiają, znaną jest, że można codzień
z ust szukających miejsca,- o proponowanych im posadach,
słyszeć: to nie dla mnie; ja takich obowiązków przyjąć nie
mogę. Albo tak: To nie dla ciebie lub nie dla niego; ani ty,
ani on nie zdolniśćie do tego; gdy tymczasem o innych zu
pełnie inaczej. mówią: To właśnie dla ciebie, albo dla tamtego
lub owego. Niech się stara, a z pewnością to otrzyma.
Niech więc pilnie każdy siebie doświadcza; niech dobrze
bada siebie, aby poznawszy swój charakter, swoje zdolności,
swego ducha, mógł potém należycie o obiorze odpowiedniego
sobie stanu pomyśleć: Unusquisque igitur suum novent inge
nium, mówi S. Ambroży, et ad id applicet quod sibi aptum
elegerit. Itaque quid sequatur prius consideret: non. solum novent
bona sua, sed etiam vitia agnoscat, aequalemque se Judicem sui
praebeat ł). .
Kto się urodził na żołnierza, na rzemieślnika, na prze
mysłowca i t. p. ten w sobie nie znajdzie ducha kapłańskiego;
ta k samo nie ma w tym ducha żołnierskiego, kogo Bóg do
Kapłaństwa przeznaczył.
A więc cóżto jest ten duch kapłański??—Na czem on po
lega?—Po jakich znakach poznać go można?
Teologowie mówiąc o duchu kapłańskim, określają go
rozmaicie. Lecz krótko mówiąc trzeba powiedzieć, że duch
kapłański polega w istocie na gorącem pragnieniu pomnożę*
nia chwały Boga i zbawienia

bliźnich; Ingenium sacerdotale

praecise consistit in ardenti studio promovendi gloriam Dei et

2). Otóż właśnie wskazówka, po której dają
się poznać wszystkie cechy ducha kapłańskiego.
I tak: np. chęć zysku jest dla kupca pobudką do wszel
kich prZedsiewzięć. Pytajmy się go: dla czego przedsiębierze
salutem proximi

l) S. A m br. 1 Off., c. 44— Ciceron w dziele strojem de Officiis, toi
samo powiedział.—2) H ab. de Ord, p. 3. c. 5.
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tak daleką i tak trudną i nawet niebezpieczną podróż? dla
czego odmawia sobie odpoczynku z uszczerbkiem zdrowia
a często nawet wbrew głosowi sumienia? pytajmy się go: dla
czego wdaje się w ta k śmiałe, ryzykowne przedsiębierstwa,
tak się nieustannie przez całe życie kłopocze? Co tego wszy
stkiego jest pobudką tak dzielną? Oto nic więcej oprócz na
dziei zysku. Nadzieja zysku czyni go niezmordowanym; oży
wiony duchem zysku ma zadowolenie w samych trudach,
kłopotach, czuwaniach, bez czego samb życie stałoby się
nieznośnem dla niego.
Duch kapłański zaś polega na żarliwej gorliwości o co
raz większą chwałę Boga i zbawienie dusz.
Bo cóżto jest w rzeczy samej kapłan? Jestto Apostoł,
współpracownik, poseł i bezpośredni wpośród ludzi na ziemi
reprezentant Jezusa Chrystusa. A więc duch kapłański jest
Duchem samego Jezusa Chrystusa. Posłannictwo kapłana jest
takie same, jakie było Jezusa Chrystusa: on bowiem rozpo
częte przez Jezusa Chrystusa dzieło dalej prowadzi; pracuje
w tymże samym celu co Jezus Chrystus; a więc jest obowią
zanym być ożywiony Duchem Jezusa Chrystusa: Kto Ducha
Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego, mówi Paweł święty *).
Jeżeli zatem chcesz teraz dokładne mieć o duchu k a 
płańskim wyobrażenie, to się przypatrz samemu Jezusowi
Chrystusowi i ztam tąd niebieraj go. A jakiżto Duch ożywiał
Jezusa Chrystusa, jak i był źródłem i pobudką wszystkich czyn
ności Jego? Cóż Go na ten świat sprowadziło?—Cóż On tu
robił?—Czegóż On tu szukał w ciągu swego życia ziemskiego?
Oto chw ały i jedynie

chw ały

Bo ga

Ojca

i

zbawienia

ludzi;

wszystkie Jego myśli, słowa i czyny odnosiły się do tegoż
celu jedynego: to jedynem Jego zajęciem było. Czyto prze
biegał miasta i wioski Judei, czy nauczał, czy cuda działał,
czy się modlił, czy gdy się w końcu na mękę i śmierć po*
święcił: to się tego wszystkiego jedynie dla chwały i większej
chwały Boga Ojca i zbawienia ludzi podejmował. Dla nic
innego nie powiedział ani jednego słowa, nie uczynił ani je*) Rom. 8, 9.

,

8 0

dnego kroku w całym ciągu żywota swego, od żłobka aż do
Kalwaryi.
Czyż tedy kapłan, który samego Jezusa Chrystusa za
stępuje, żeby Jego dzieło dalej prowadził; czyż kapłan, któ
rego Jezus Chrystus podobnie posłał ja k był Sam posłany *);
czyż więc kapłan nie obowiązany za przykładem Jezusa Chry
stusa być tak ą samą i jedyną myślą przejęty, czyż nie obo
wiązany wzdychać jedynie za chwałą, i to za większą chwałą
Boga i zbawieniem swoich bliźnich? Taki to cel powinien być
środkowym punktem wszystkich jego obowiązków i czynno
ści: właśnie tam powinno być skierowane całe życie jego.
Takie to, Młodzieńcze, powinieneś mieć pojęcie o duchu
kapłańskim. Takimto znakiem powinien się ten odznaczać,
kogo Bóg do Kapłaństwa powołuje. W prawdzie znak ten
uzupełnia się dopiero przez przyjęcie święceń; ale jeżeli nie
masz w sobie jego zarodów; jeżeli nie czujesz takiego w swojem sercu usposobienia: to się posuwać dalej nie poważaj; to
nie dla ciebie Sanctuarium.
Zgłębiaj zatem swoje serce pod tym względem i sobie
przypatrz się bezstronnie dla przekonania się: jakie w sobie
czujesz usposobienie? Czy możesz do siebie śmiało powie
dzieć, że oprócz chwały Bo ga i zbawienia bliźnich, nic ciebie
więcej tak żywo nie obchodzi?...
Codzień widzimy ja k Bóg—i to coraz bardziej—jest
opuszczony, zapomniany, tysiącżnemi sposobami i coraz bar
dziej znieważany; rozpusta i bezbożność coraz bardziej najgrawa się z Niego; Sakram enta przez jednych coraz bardziej
zaniedbane a przez innych coraz więcej wzgardzone: Czyż
na taki widok serce twoje napełnia się go ry c z ą ?— Czy tak się

Żalem roz
żaliłem się o Pana Boga zastępów, iż opuścili przymierze twoi
synowie Izrael 2)?
Badaj siebie, Młodzieńcze, jak jesteś względem bliźnich
usposobionym? Życie kapłana ma być zbawieniu bliźnich po
święcone. Gdy wymaga potrzeba, to wtenczas niczego nie
oburzasz na nieprawość, jak niegdyś Prorok Eliasz:

Jan 20, 2 1 —2) 3 Reg. 19, 14.
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powinien oszczędzać: ani odpoczynku,_ani zdrowia, ani sił,
ani zdolności, ani fortuny, ani życia nawet. Jezus Chrystus
dał nam tego wszystkiego przykład i po każdym kapłanie
tego się samego domaga. Nie wolno słudze większych uży
wać wygód, aniżeli takowych jego Pan używa. Dałem wam
przykład, mówi Sam Zbawiciel, abyście jakom ja wam uczynił,
tak i wy czynili.—-Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad Pa
na swego.—Dobry pasterz duszą swą daje za owce swoje.—A ja
bardzo rad nałożą wszystkiego co m am ,' powtarzał Paweł S.,
i nadzwyż się wydam sam za dusze wasze ł).
Czy więc na wspomnienie o tylu duszach błądzących
i codzień ginących, czujesz ja k ą w sobie iskierkę tej zacnej
i gorącej miłości, gotowej wszystkiego się chwycić i wszystko
znosić, której zdaje się, iż wszystko pozyskała, gdy po wiel
kich trudach zdołała zbawić jednę tylko z tych dusz, za
które Jezus Chrystus swoją krew przelał?
Jeżeli zaś na chwałę Boga, na zbawienie lub zgubę bli
źnich obojętnym jesteś, to ja k możesz nie widzieć, iż Ducha
Chrystusowego nie ma w tobie i że więc do Niego nie na
leżysz?
Po zastanowieniu się nad duchem kapłańskim, uważa
nym w jego istocie, czyli jakim on jest sam w sobie i w źró
dle swojem, przypatrzmy się mu teraz jakim on jest w sku
tkach swoich. Nic nas tak łatwo nie oszukuje ja k nasze
skłonności i uczucia, dopóki one pozostają ukrytemi w głębi
duszy naszej, i dopóki nic ich na zewnątrz nie zdradza; lecz
można takow e po pewnych znakach poznać i zapewnić się
o ich istnieniu w nas.
Zresztą nie myślimy tu wykazać wszystkie skutki, jakie
duch kapłański sprawia w duszach; poprzestaniemy na w ska
zaniu niektórych tylko.
Otóż duch kapłański, według spostrzeżenia Świętych 1°
wysoko ceni samo Kapłaństwo i najdrobniejsze czynności
jego; 2° wielce dba o właściwe Kapłaństwu cnoty, a szcze-.
gólniej o cnotę czystości; 3° wielką pokazuje gorliwość, o to.
«) Ja n 13, 15, 10, 11, M at. 10, 24; 2 Cor. 12, 15.
P r z e w o d n ik .
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wszystko, co się do ozdoby i okazałości służby bożej odnosi;
4° z upodobaniem uczy się i zachowuje ceremonije kościel
ne; 5° także z upodobaniem zachowuje wszystkie zewnętrzne
i odróżniające stan duchowny oznaki.
Najprzód tedy co do cenienia Kapłaństwa.
Uważmy zatem co to Święci myśleli i mówili o Kapłań
stwie, co o niem szczególniej S. Jan Chryzostom powiedział.
I cóż w rzeczy samej może być większego nad Kapłań
stwo, z którejkolwiek strony przypatrzymy się mu? Ta go
dność, według Ś. Jana Chryzostoma, o tyle przewyższa wszy
stkie inne, o ile dusza wyższą jest nad ciało, i o ile niebo
przewyższa ziemię *). K apłan ta k ą ma władzę, jakiej Bóg
nie dał Aniołom ani Archaniołom
Świat wprawdzie nie ma o tej wielkości nawet wyobra
żenia: Człowiek cielesny nie pojmuje tego co jest Ducha Bożego:
albowiem głupstwem jemu jest i nie może rozumieć 3). Kto zaś
otrzymał takiego ducha, o jakim tu mówimy, ten zupełnie
inaczej sądzi: A my nie wzięliśmy ducha tego świata, ale ducha,
który jest z Boga: abyśmy wiedzieli co nam od Boga jest da
rowano 4)._
Duch prawdziwego powołania umie wielkość Kapłań
stwa w pełnieniu naw et najniższych posług ocenić, jeżeli
wolno tak się wyrazić. I jeżeli to prawda, co powiadają, że
nie m a w pałacu królewskim żadnego urzędu, któryby za
szczytnym i wielkim nie był: jakżeby mogło być inaczej
w domu Bożym?
Niegdyś, w czasach prześladowań, myślano inaczej o sto
pniach duchownych święceń, gdy uważano, że odważnych
i mężnych W iary wyznawców dostatecznie wynagrodzi się
przez ich wyniesienie na stopień Lektora albo Ostyaryusza.
Z takiego właśnie powodu S. Cypryan dwóch młodzieńbów—
Aureliusza i Celeryna za to wyświęcił na Lektorów, że przed
prześladowcami śmiało wyznawali Jezusa Chrystusa i tortury
mężnie wytrzymali.
*) S. Chrysost. de Sacerdotio 1. 3. n. 5.— 2) Id. ibid.—3) 1 Cor. 2,
U .— *) Ib. 2, 12.
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Cóż więc o takich sądzić, którzy niejako lekce sobie
w ażą i prawię za nic poczytują święcenia mniejsze? W stydzą
się nieść paschał, a nawet krzyż podczas ceremonij, i mało
im brakuje do wymówienia się od czynności takiej! Służenie
do mszy, co Święci wysoko cenili i co S. W incenty a Paulo,
będąc generałem Zgromadzenia XX. Misyonarzy, poczytywał
sobie za honor, gdy mu kiedy wypadło komu do mszy po
służyć,—klerycy bez ducha kapłańśkiego poczytują sobie pra
wie za ubliżenie; służą więc nie chętnie i bez pobożności.
Kto w sobie takie znajduje usposobienie, ja k może my
śleć, iż mieszka w nim duch kapłański?
Druga cecha, to jest: wielka troskliwość o nabycie wła
ściwych cnót kapłanowi..
Jużeśmy mówili o potrzebie świętobliwośći, jakiej ta
najwyższa godność'wymaga. Kapłan, według S. Chryzostoma,
powinien tak niebieskie na ziemi życie prowadzić, jakoby
już pomiędzy aniołami umieszczony był: Idcirco Sacerdotium
obeuntem ita purum esse decet, ac si in coelis inter potestates
illas collocatus esset ’).
Ale jest jedna cnota, która kapłanowi szczególniejszą
chwałę przynosi, a którą właśnie aspirant do Kapłaństwa
powinien się najbardziej odznaczać; to jest: cnota czystości.
Pod tym zatem względem z całą, Młodzieńcze, pilnością
badaj usposobienie swoje. Zapytuj siebie: czy tę cnotę po
czytujesz sobie za skarb nieoszacowany, dla któregobyś g o 
tów był wszelką ponieść ofiarę?—Czy we wszystkiem, co
się tyczy tej cnoty, masz tak ą sumienia delikatność, jak a
może ją bronić i zabezpieczyć?
Trzeba bowiem wiedzieć, że nie ma na świecie nic tak
słabego ja k cnota czystości; że przeto najmniejsza nieroztro
pność może śmiertelnym stać się dla niej ciosem i przywieść
ją do zguby. A więc istotną tej cnoty cechą jest bojaźliwość.
Czystość jest zawsze lękliwą; obawia się ona niebezpieczeństw
ze wszystkich stron, a szczególnie własnej lęka się słabości.
S. Paweł mówiąc o innych do występku skłonnościach, za*) De Sacerdotio 1. 3. n. 4.
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Chęca nas do walki z niemi, i nalega żebyśmy na siebie du
chowną broń przywdziali, dla oparcia się nieprzyjacielowi;
lecz o skłonności przeciwnej cnocie czystości mówiąc, powia
da: Fugite fornicationem!. T ak samo i Św. Augustyn mówi.
Ostrożność pod tyrii względem nie może być nigdy za zby
teczną. Cnota nawet najlepiej ugruntowana, bez ciągłej czuj
ności i ostrożności ostać się nie może. De praeterita castitate
ne confidas, mówi S. Hieronim.
Powinna zatem być zachowywana ostrożność w czy
taniu książek, w stosunkach przyjaźni, w obejściu się, w roz
mowie,-—czuwanie i ostrożność względem wszystkich zmy
słów. ' Bez takiej ustawicznej ostrożności i obawy, cnota czy
stości utrzymać się nie może. Od płochości do występku jest
krok tylko jeden i bardzo śliski: Perit et mente virginitas.
Jeżeli zatem chcesz swoje względem tej cnoty usposo
bienie dobrze poznać, to się pytaj samego siebie: ja k się wzglę
dem niej zachowujesz? jakich używasz ostrożności? a świade
ctwo sumienia twego nie omyty ciebie.
Co do gorliwości o ozdobę i okazałość służby bożej.
Któ ma ducha kapłańskiego, ten ma i gorliwość o chwa
łę Boga, ten nie może najdrobniejszej nieschludności lub nieprzyzwoitości znosić czyto w domu bożym, czy na ołtarzach,
czy w szatach kościelnych.
Dosyć w rzeczy samej mieć tylko poczucie piękna,
a natychmiast, n a pierwszy rzut oka uderzy smutny stan do
mu bożego, naczyń świętych, bielizny kościelnej i wszystkich
należących do służby bożej przedmiotów, w jakim się one
często widzieć dają.
Dom Boży zewnątrz i wewnątrz obszarpany, brudny,
od czasu podziurawiony, w smutnym, w opłakanym- znajduje
się stanie; cała jego powierzchowność rzewnie błaga probo
szcza o jakiekolwiek zmiłowanie; komże, alby, obrusy pa
•ołtarzach porozdzierane, pobrudzone i tak poplamione, że
przykro patrzeć na nie; korporały i puryfikarze perkalowe,
pomiętoszone, podziurawione i brudne; kielichy i pateny bez
pozłoty, pośniedziałe; stuły i ornaty wyglądają jak najlichsze
dziadowskie łachmany; paski pozrywane, na kawałki, a nawet
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żadnego nie ma—tylko jak aś taśma służy za pasek: oto obraz
domu Bożego, jak i się nie rzadko napotyka! Ale czy taki
smutny obraz nie jaw nie,dow odzi braku ducha kapłańskiego,
jakim się odznacza właśnie kapłan bez powołania prawdziwego?
A co jeszcze ważniejsza to to, że Sanctissimum bywa
nie odnawiane, ani puszka purgowana przez miesięcy kilka,
przez co nazbiera się masa partykuł, w których letnią porą
lęgną się i rosną robaki!!!—Jakżeby do takiego stopnia mógł
zaniedbać się kapłan, gdyby miał ducha powołania prawdzi
wego? Czyż podobna tego nie czuć, co gorliwość i sama
przyzwoitość nakazuje, chociażby ani Koncylia, ani SS. Oj
cowie niczego pod tym względem nie przepisywali i na takie'
opuszczenie się głosu nie podnosili?
S. Grzegorz Nazyański powiada o S. Cypryanie, że od
czasu wyświęcenia go na kapłana, niczem się tak gorliwie
nie zajmował, ja k przyozdobieniem domu bożego, nie wsty
dząc się nawet zamiatać go: Templum everrens et purgans.
A o Nepocyanie tak pisze S. Hieronim: E rat sollicitus si ni
teret altare; si parietes absque fuligine; si pavimenta tersa; si
Janitor creber in porta, vela semper in ostiis; si sacrarium mun
dum, si vasa luculenta; et in omnes caeremonias pia sallicitudo.
Basilicas Ecclesiae diversis floribus et arborum comis, vitiumque
pampinis adumbravit; ut quidquid placebat in Ecclesia, tam di
spositione quam visu, presbyteri laborem et studium testaretur ').
Gorliwość, o jakiej tu mowa, niczego nie zaniedbuje;
stara się szczególnie o ozdobę ołtarzy; nic oka jej nie unika;
z upodobaniem krząta się około wszystkiego w domu bożym.
Po czwarte: Smak i upodobanie w kościelnych ceremonijach,. jest jedną z wybitnych cech objawiających ducha
kapłańskiego. Kogo taki duch ożywia, ten ma upodobanie
w sprawowaniu świętych obrzędów i pilnie przykłada się do
gruntownego obeznania się z niemi. Poczytuje sobie za obo
wiązek nauczyć się kościelnych ceremonij i wykonywać je
dokładnie, wprawnie, poważnie i powabnie. I znajomość ce-

l i S. H ier epia. 3 ad Heliod.

86
remonij zalicza S. Hieronim do cnót Nepocyana: E t m omne»
caeremonias pia sollicitudo.
I w rzeczy samej, skoro Kościół poczytał za rzecz wła
ściwą w drobnych nawet szczegółach przepisać tyczące się
obrzędów ceremonije: to co myśleć o kleryku niedbającym
o ich się nauczanie?—Czy to rzadko daje się widzieć kapła
nów, którzy nawet mszy świętej nie umieją, ja k się należy,
odprawić? W brew przepisom cały Kanon głośrw> recytują
i- nawet słowa konsekracyjne głośno wymawiają! A gdy
mszę św. z wystawieniem Sanctissimi odprawiają, to wtenczas
odbywają kadzenie zupełnie podług swojego pomysłu czy
wynalazku, gdy tymczasem powiedziano, żeby nie było nec plus,
nec minus.

Ceremonije zwykle są poczytywane za rzecz małej wagi,
chociaż Pismo Święte w wielu miejscach nakazuje zachowy
wać takowe: Strzeż... ceremonij ł); i dla tego właśnie rzadko
kto należycie do ich się nauczenia przykłada. Dziś prawie
co ksiądz te się inakszych ceremonij trzyma tak przy odpra
wianiu mszy, ja k i przy innych obrzędach, a to dla tego,
że nie znając ceremonij, sami takowe komponują Sobie. Aleby
inaczej było, gdyby było posłuszeństwo Kościołówi, który
wszystkie ceremonije przepisuje i do nich ministrom swoim
stosować się mocno zaleca; byłoby inaczej, gdyby się przy
kładano do poznania ich znaczenia; byłoby zupełnie inaczej,
gdyby pamiętano na skutki, jakie na umysły wywiera pewien
rodzaj harmonii i wdzięku wynikającego z dokładnego za
chowania ceremonij. Któż nie widzi ja k one wiele naszym
uroczystościom blasku przydają? Któż nie doznał jak się
one wiele przyczyniają do obudzenia pobożności i podniesie
nia duszy ku Bogu?
Jeżeli zaś kto niedba o nie; jeżeli kto przy ołtarzu po
kazuje się niepewnym i zakłopotanym; jeżeli się daje dostrze
gać nieład w ceremonijach, skracanie, zaniedbanie i lekce
ich ważenie: to obrzędy natychmiast tracą swoją okazałość
podnoszącą ducha ku Bogu.—Gdy kapłan jaki sprawuje
') Deut. 7, 10 i w wielu innych miejscach Ksiąg Mojżeszowych,
Królewskich, P aralip. Ezdraszowych, Judyty, E stery i Ezechiela.
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obrzędy, a szczególniej gdy mszę świętą odprawia pospiesznie,
bez powagi, płocho, dziwacznie, wtenczas pomimo woli na
suwa się pytanie: Czy ten kapłan wierzy w to co sam sp ra 
wuje? A przynajmniej trzeba powiedzieć, że zupełnie utracił
ducha kapłańskiego, jeżeli go miał kiedyś.
W końcu powiedzieliśmy, że powołanie prawdziwe
z upodobaniem zachowuje wszystkie zewnętrzne i odróżnia
jące stan duchowny oznaki.
Każdy stan świecki nosi ubiór właściwy sobie i do ja
kiego jest obowiązany. Przypatrzm y się np. wojskowym lub
cywilnym urzędnikom, ja k się to oni chlubią z munduru swe
go, zwłaszcza ci, którzy jak ąś wyższą rangę mają! A dla
czegożby kapłan miał swojej wstydzić się sukni i dlaczegożby
ta miała być dla niego ciężarem? I miałżebyś ty upodobanie
na nowo ubierać się we świecką suknię, którąś poświęcając
się Bogu porzucił?!
Wielu zdaje się jakoby to było do> woli pozostawione
noszenie sukni duchownej, albo też jakiegoś kolorowego, ku
sego i rozciętego surduta! I niektórym po seminaryach kle
rykom przykrzy się suknia duchowna: bo zaledwo wyjdą
z pretekcyi, a już czemprędzej zrzucają ze siebie suknię i potem
jakby jacyś arendarze czy szÿnkarze przywdziewają na się
szlafrok lub kaftan jaki, i w takiem ubraniu nie wstydzą się
wałęsać po kurytarzach i po innych stancyach, pomimo wy
raźnego zakazu-tak rozbierania się ja k i obchodzenia stancyi
w czasie niewłaściwym. T ak zwykle tacy postępują, którzy
wcale nie odznaczają się ani pobożnością; ani pilnością w na
ukach. Świat im zawczasu wielce pachnie i jakoby żałowali
że go opuścili. A cóż dopiero później będzie, gdy się wyksiężą? Tacy wtedy w jasnych spodniach, we fraku albo
w kusym i rozciętym surducie błyskają z tyłu w oczy światu
(jak uciekająca sarna błyska lustrem swojem), szczególniej
podczas wiatru, który zdaje się jakoby ze złośliwej psoty
lubił takiem ich ubraniem igrać jaknajswawolniej. Inni gorsują się ja k narzeczony wybierając się do ślubu. Inni mają
zwyczaj rozpiąwszy swój surdut, trzymać ręce w kieszeniach
obcisłych spodni, i to w obec kobiet! A gdy przytem w zębach
trzyma cygaro albo fajkę, to już mamy istną karykaturę
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czyli małpę stanu duchownego
O! jakże Kościół słusznie
kapłanom ubioru świeckiego zakazuje! Dosyć dla przekona
nia się o takim zakazie pamiętać, że jest on ponawiany na
trzynastu Koncyliach generalnych, więcej aniżeli na stu syno
dach nacyonalnych i prowincyonalnych, przez wielu Papieży
i więcej aniżeli na trzystu synodach dyecezalnych. Szczególnie
Koncylium Trydenckie mówi pod tym względem tak dobitnie,
że nie pozostawia żadnej wątpliwości. Oto słowa jego: Tanta
autem hodie aliquorum, inolevit temeritas, religionisque contemptus,
ut propriam dignitatem et honorem clericalem parvipendentes,
vestes etiam deferant publice laicales, pedes in diversis ponentes,
unum in divinis, alterum in carnalibus ?). Dalej przepisuje ono
kary bardzo ciężkie, grozi nawet pozbawieniem probostwa,
jeśliby kapłan jaki pomimo przestróg i napomnień Biskupa,
trwał przy uporze swoim 3).
Praw da że habitus non semper monachum facit; lecz no
tuję tu rzecz godną uwagi, że się nie zdarzyło mi nietylko
widzieć, lecz ani słyszeć nawet, aby surdutowy i gorsujący
się kapłan ■odznaczał się gruntowną pobożnością i należytą
gorliwością, i żeby takiemu niemożna było czegobądź zarzu
cić. Są to w ogóle niedbali i oziębli rutyniści. A jeżeli są
wyjątki, to niezawodnie rzadkie bardzo.
Co się o sukni duchownej powiedziało, to samo trzeba
powiedzieć i o tonsurze, którą także mnóstwo generalnych
i prowincyonalnych koncyliów jak o też dyecezalne statuta
nie mniej ściśle nakazują.Zresztą łatwo domyślić się powodów, dla jakich odró
żniające nas od ludzi świeckich oznaki zaniechane bywają.
I jakieżto w rzeczy samej są te powody a raczej pozory?
’) W W arszawie nie rzadko daje się spotykać księży modnych,
przybyłych z prowineyi, którym się zdaje, że bardzo pięknie wyglądają,
gdy po ulicach spacerują i do sklepów wchodzą z cygarem w ustach!
Przeciwnie, bardzo to śmiesznie i rażąco wygląda.— 1) Coneil. Trid. Ses.
14. c. 6 de Refor.— 3) Jakiżto musi być lekkiewicz albo wielki ignorant
ów szanowny x profesor, który w pewnej dyeoezyi z katedry naucza kle
ryków, jakiego koloru ma być surdut kiedy się idzie na spacer, a ja 
kiego gdy się idzie do domu świeckiego. P. T ,
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Dla czegożto z powodu takiej lub owakiej Okoliczności masz
się wstydzić tym być kim jesteś? Dla czego nie chcesz aby
cię wtenczas albo wówczas poznano żeś duchowny, żeś k a 
płan?... Może dla tego-żebyś mógł wtenczas między ludźmi
swobodniejszym być?... Może dla uniknienia pewnego rodzaju
szyderstw ze strony ludzi złośliwych, niedowiarków, libera
łów? Może dla większej własnej dogodności przebierasz się
w kusy i fircykowaty surdut? Zapewne idziesz za przykładem
niektórych swoich konfratrów, którym zdaje się, że takie
kuso-dziwaczne i śmieszne przestrojenie się jest małej wagi
i żadnych za sobą złych skutków nie pociąga?
Nie tu miejsce na rozbieranie tych różnych pozorów;
a zresztą dosyć je wymienić, aby poznać ich błahość, a oce
nić słuszność kanonicznych orzeczeń przeciwko lekceważeniu
praw Kościoła.

Dla uzupełnienia, będącego tu w mowie przedmiotu, mu
simy powiedzieć i o duchu przeciwnym duchowi kapłańskie
mu, a którego trzeba z serca wyrugować. Przy zestawieniu
rzeczy przeciwnych sobie, lepiej wykazuje się ich różnica,
a więc i one same lepiej się wyświetlają.
Nie wzięliśmy ducha tego świata, mówi Paweł Święty,
ale ducha, który jest z Boga 1).- Także i Jezus Chrystus mó
wi do Apostołów swoich, że lubo wybrał ich ze świata, je 
dnakże powinni się uważać jakoby nie byli ze świata 2).
T ak dalece duch świata, to jest, duch siedmiu grzechów
głównych, przeciwnym jest Duchowi Jezusa Chrystusa, że
one żadną m iarą z sobą się zgodzić nie mogą. Jak światło
z ciemnościami, miły zapach z obrzydliwym fetorem są nie
zgodne, tak prawda z fałszem a cnota z występkiem nigdy
obok siebie stać oraz do jednego i tego samego celu pro
wadzić nie mogą. W iecznie i bezwarunkowo wyłączają się
wzajemnie.
Przypatrzmy się tedy bliżej jeszcze, jak to duch świata
*) I Cor. 2, 12.—J) 8. Jan. 15, 19.
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sprzeciwia się dachowi kapłańskiemu. Otóż tego właśnie
ducha Jan Święty nam objaśnia, mówiąc: t Wszystko co jest na
tym iwiecie, jest pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i pycha
żywota 1).
Najprzód tedy idzie pożądliwość ciała. Jestto więc duch
miękkości, zmysłowości, pieszczoty, który zawsze siebie sa
mego,-- przyjemności, wygódek, słowem, tego wszystkiego
szuka, co zmysłom dogadza. Jestto więc duch niedbalstwa
i lenistwa, nieprzyjaciel wszelkiego musu, który zawsze tego
unika, co nudzi i kłopocze. Jestto zatem pierwsza cecha,
po której, według Jana św., poznaje się duch światowy, czyli
duch siedmiu grzechów głównych.
Otóż tedy ten duch światowy, nie jest Duchem Jezusa
Chrystusa, bo nie jest duchem zaparcia się, umartwienia
i ofiary aż do ponoszenia krzyżów, jakim to był Duch Jezusa
Chrystusa w czynach i słowach.
A więc zobacz teraz: któryżto ciebie z tych dwóch du
chów ożywia? Pominąwszy dobrowolne, umartwienia i cierpli
we znoszenie krzyżów, czy nie wykraczasz przynajmniej z gra
nic wstrzemięźliwości i umiarkowania? Jeżeli jeszcze nie masz
tej mocy ducha, która dla większego przeciwko ciała pożądliwościom zabezpieczenia się, nawet niewinnych odmawia
sobie przyjemności: czy przynajmniej te pożądliwości utrzy
mujesz w należytej karności? Czy masz dosyć mocy do utrzyma
nia się w granicach przyzwoitości? Czy tak dalece duch zaparcia
się uczynił ciebie panem siebie samego i twoich namiętności,
że łatwo możesz opierać się czyto naturalnym popędom,
czy wstrętowi, gdy tego sumienie twoje lub obowiązek wymaga?
Mój Boże! jakżeby się to wiele o tym duchu miękkości
i zmysłowości powiedzieć dało! Ileżto on w stanie duchownym
złego sprawia! Jakże często on i do wykonywania dobrych
czynów, i do pomnożenia chwały Boga, i do zbawienia bli
źnich przeszkadza! Ale my nie chcemy się przymuszać, w niczem sobie gwałtu zadawać, chociaż Jezus Chrystus wyraźnie

V 1 Jasa 2, 16.
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mówi: Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy pory
wają je ').
I tak: nauka nudzi nas; i dlatego bierzemy się do niej
bez upodobania i zaraz ją porzucamy. Ztąd w nauczaniu
mało gruntowności, dokładności, bo przedmiot niezgłębiony.
Zamiast nauczania słuchacza, tylko nudzimy go, zniechęcamy
i odstręczamy od słowa bożego, które powinnoby dla niego
stać się chlebem zbawienia 2).
Ciągłe w konfesyonale przesiadywanie jest uciążliwem
i dla tego mnóstwo kapłanów nawet we święto stara się tam
jaknajkrócej siedzieć;, w ięc spowiedź, która już i tak sama
przez się trudną jest dla grzeszników, takim sposobem nową
dla nich utrudzona przeszkodą, zostaje w końcu od wielu
ząniedbaną i opuszczoną zupełnie. Nie jeden z grzeszników
łaską Boga poruszony, próbuje dostać się do spowiedzi; lecz
napotkawszy tam trudność, bo spowiednika nie mógł albo się
doczekać, albo się doprosić, puszcza się dalej drogą niepra
wości z rozpasaniem się tem większem.
W szystko co się naturalnym skłonnościom sprzeciwia,
co nas2ą swobodę krępuje, to Się nam przykrzy i staramy
się uwolnić od tego. Ztąd pochodzi brak gorliwości, zanie
dbanie się w nauce, w pobożnych ćwiczeniach a więc i w sa
mej pobożności i gorliwości; ztąd bezczynność i próżnowanie,
co zwykle z nudami się łączy. A co wtenczas robi się
4)a czasu przepędzenia? W łaśnie wtenczas następują ciągłe
spacery albo wizyty. W ielki Boże! jakieżto życie kapłana
takiegę! Któżby potrafił obrachować wszystkie takiego życia
następstwa? Ileżto tam bywa próżnych a często i niebezpie
cznych pogadanek! ileżto niestosownych odwiedzin, pomi
nąwszy wiele innych rzeczy! Z próżnowaniato rodzi się na
łóg grywania w karty i wszelkiego rodzaju, tak niezgodne
z powagą ani z pobożnością, zabawki, z których nowe wy
lęgają się potrzeby i zbytek: Delicta quis intelligit\
2° Pożądliwość oczu. Jestto duch interesowności i chci
wości.
>) Mat XX, X2.—2) Idem. 4, 4.
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Przypatrz się, młodzieńcze, Jezusowi Chrystusowi a prze
konasz się, że to nie Jego Duch: ponieważ nie chciał On
mieć nawet kącika do skłonienia głowy swojej ł). Posłuchaj
nauki Jego, jaką dawał Apostołom swoim, a poznasz jakiegoto On od swoich kapłanów wymaga oderwania się od rze
czy ziemskich i jak wysoko ma ich duch nad wszystkiem
co trąci pożądliwością, górować 2).
Nie ma dla kapłana nic konieczniejszego nad zupełne
się od rzeczy ziemskich oderwanie. Nic tak silnie ewange
licznego robotnika swobody nie krępuje, ja k duch intereso
wności. Obyś tego własnem doświadczeniem nigdy nie doznał!
Nic tak bardzo naszego charakteru nie poniża, nic tak nas
nie krępuje i tyle nam w sprawowaniu naszych świętych czyn
ności przeszkód nie stawia, ja k duch chciwości.
Spytaj się więc serca swego w obec Boga: czy ono od
tej poniżającej żądzy wolnem jest? Jeżeli zaś ono takową się
powoduje, to wiedz dobrze, że Sanctuarium nie dla ciebie,
więc Kapłaństwa Chrystusowego niezbezecniaj.
Chciwość jest taką przywarą, która w kapłanie długo
ukrywać się niemoże; wkrótce wszyscy ją dostrzegają, po
nieważ do jej uwydatnienia mnóstwo trafia się zdarzeń.
Kapłan chciwy ma serce nieczułe, twarde, pełne pychy
i pogardy, a więc nie lituje się nad biednemi i nieszczęśliwemi, jakto Jezus Chrystus czynił i zalecał. W sprawowaniu
świętego urzędowania chęć zysku plami czynności najświętsze.
Jakże on ściśle praw swoich dochodzi bez- względu na nie
dostatek, na wynikające ztąd zgorszenie i narażenie tym spo
sobem swej duszy na potępienie! Kto się chciwości dał raz opa
nować, ten jug tylko o jej zaspakajaniu przemyśliwa; prowa
dzi handel nawet niedomyślając się ja k wielkiej dopuszcza
się nieprzyzwoitości i jak wielce duchownemu stanowi ubliża.
Napróżno Pismo Święte mówi do niego: Nemo militans Deo,
implicat se negoliis saecularibus a); napróżno kanony Kościoła
tę namiętność potępiają: nic gó nie może wzruszyć i popral) Łuk. 9, 58. — 2) Mat. 16, 24, 25; 10, 38. Łuk. 14, 27. — 3) II
Tim. 2, 4.

wić. Święte naczynia zaniedbane, dom boży zabrudzony,
a jednak nic go to nie obchodzi! Interesow ność będąc obfitem źródłem niezgody, prawie zawsze mnóstwo kłopotów
a często i proces sprowadza, a śmierć na dopełnienie zgor
szenia, wszystkim odkryw a zbiory haniebne, te skarby nie
prawości, któ re na spadkobierców jego sprowadzają przeklęstwo boże. Jakieżto poniżenie Kapłaństwa Chrystusowego!
Badaj więc pilnie siebie dla przekonania się: czy nie ma
w twojej duszy jakiego zarodu interesowności? Prawda że ta
namiętność dopiero się z czasem rozwija, przeto najmniej
szego zarodu jej w sercu swojem nie chowaj: bo później'zo
stałoby ono całe zarażone. Rachuj się z sobą ze swoich
uczuć najskrytszych. Czy możesz oddać sobie świadectwo,
że serce masz wolne od wszelkiej nieporządnej do rzeczy
ziemskich skłonności? — Czy jesteś gotów do oderwania się
od nich, do wyzucia się ze wszystkiego i do ubóstwa, co-ka
płanowi tak wielką przynosi chlubę?—Co myślisz o rozma
itych miejscach, do których mogłaby cię Opatrzność dla po
sługiwania przeznaczyć?—O czem teraz więcej myślisz: o zba
wieniu bliźnich, czyteż o dogadzaniu lenistwu swemu i o zbie
raniu pieniędzy? — Co sądzisz o tych Jezusa Chrystusa sło
wach, które nam Paweł Święty zachował, że szczęśliwsza
rzecz dawać, aniżeli brać !)3 Czy temu chętnie wierzysz? Czy
się one zgadzają ze sposobem myślenia twego? Czy podług
nich postępujesz?
3° Pyclia żywota. Trzeciato cecha uwydatniająca ducha
światowego, który we wszystkiem z duchem kapłana w sprze
czności zostaje.
Duch Jezusa Chrystusa jestto duch pokory i prostoty,
który w niczem nie szuka ani siebie samego, ani własnej
chwały, lecz jedynie chwały Boga. Dalekim on jest od ubie
gania się o honory, raczej woli być nieznanym i ostatniego
trzymać się miejsca. Duch światowy zaś myśli zupełnie prze
ciwnie.
Duch ambicyi. Ten duch lubi znaczenie i pierwszeństwo
<) Ipse dixit: Beatius est magis dare, quam accipere. A ct. 2 0 ,3 5 .
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przed innemi, chce być wszędzie widzianym i poważanym.
Gdy w zebraniu jakiem nie zostaje uczczonym według pra
gnienia swego, zaraz na to szemrze, utyskuje, powołuje się
n a godność kapłańską, jakby to ona drobnem i fraszkami po
niżoną była, jakbyto jej chwała nie na pokorze polegała!
„Wiecie iż książęta narodów panują nad nimi, rzekł
Jezus Chrystus do uczniów swoich, a którzy większemi są,
rozciągają w ładzę’ nad nimi. Nie ta k m ą być między wami;
lecz ktobykolw iek między wami chciał być większym, niech
będzie sługą drugich; a ktoby między wami chciał pierwszym
być, niech będzie sługą drugich."—I dalej: Uczcie się odemnie
tem jest cichy i •pokornego serca.—-I w innem miejscu przydał:
„A gdy będziesz na ucztę wezwany, siadaj na miejscu pośledniem ł).“
Duch pychy i wyniosłości. Tylko Bogu wiadomo ile ten
duch sprawia złego w owczarni Chrystusowej,' gdy się tara
raz usadowił! Z powodu zbytecznej o swoją władzę dbałos'ci,
tylko poniża takową. Zamiast starania się o pozyskanie
serc łagodnością ujmującą, tylko drażni wszystkich swojem
imponowaniem, co kapłanowi nie przystoi zupełnie. Ileżto
takim sposobem znajduje się na długo albo i bezpowrotnie
•zrażonych i odstręczonych dusz, które uprzejmą i słodką ła■godnością można było pozyskać! Ileżto z tego powodu prawie
iliepodobna dobrych czynów wykonywać, ponieważ wszelki
na serca wpływ straconym został!
Nakoniec duch próżności, który wielce lubi pochwały
i poklaski, zawsze i wszędzie szuka dla siebie adoracyi, a nad
zwyczaj lęka się najdrobniejszej krytyki, która gdy go spotyka
kiedy, uczuwa się wtenczas głęboko zranionym, czego potem
już nigdy strawić nie może. Ten duch pozbawia kapłana tej
pięknej swobody, o ja k ą się Apostoł bardzo troszczył; czyni
go niewolnikiem sądów ludzkich i doprowadza go do mnóstwa
wykroczeń. Jeżlibym się jeszcze ludziom podobał, mawiał Paweł
S., niebyłbym sługą Chrystusowym 2). — Kto się boi człowieka,
mówi Mędrzec Pański, prędko upadnie 3).
•) S. Mat. 20, 23; 11, 29; S. fcok. 14, 10. — 5) Gal, 1, 10.—
J ) Prov. 29, 25.
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Duch próżności jest subtelną trucizną, która najświętsze
sprawy zaraża i psuje, i takow e ze wszelkiej zasługi ogałaca
wtenczas nawet, kiedy ich wykonaniu nie przeszkadza.
Lubi on się oddawać sprawom świetnym, które na sie
bie ludzką uwagę .zwracają; oddaje się takowym z takim za
pałem, jaki możnaby za płynącą z miłości gorliwość poczytać.
Kapłani zaś udoskonalający się w ukryciu i na których świat
nawet uwagi nie zwraca, bynajmniej się o żadną świetność
nie troszczą i są na takow ą obojętni zupełnie.
Zamiast opowiadania Ewangelii z Chrystusową i apo
stolską prostotą, zamiast szukania jedynie chwały Boga i zba
wienia słuchaczy swoich, głaska ich tylko uszy, olśniewa pustemi frazezami, wyszukanem a często nawet śmiesznem wy
słowieniem się. Taki właśnie sposób mówienia kazań, Paweł
S. fałszowaniem słowa bożego nazywa ł).
D uch próżności gdy co dobrego czyni, ma na cel.u zy
skanie pochwał, adoracyi—i szacunku u ludzi; a gdy co dla
samego tylko Boga robi, to za stracone poczytuje!
Częstokroć próżność staje się naw et śmieszną w swojem
postępowaniu i obchodzeniu się z ludźmi. Pełno u niej prze
sady we wszystkiem, jakoto: w postawie* w tonie mowy,
w ruchach i w ubiorze, z czego złośliwość nigdy dla własnej
rozrywki skorzystać' nie zaniedbuje.
Czyż więc reprezentant Jezusa Chrystusa ma się duchem
takim odznaczać?
Zatrzymaliśmy się nieco dłużej nad tym trzecim zna
kiem powołania, ponieważ trzeba było gruntownie ci p o k a
zać, nad czem to zależy duch kapłański, o którym ludzie
często, lecz nie zawsze dokładnie mówią. Niech teraz każdy
do stanu kapłańskiego aspirant, przypatrując się temu obra
zowi, zastanawia się nad sobą dla przekonania się: czy tak
jest usposobionym jak tenże duch w ym aga?— Czy według Du
cha Chrystusowego chce być kapłanem ? Jeżeli tak jest, to nie
chaj z pomocą Boga dalej się posuwa; lecz jeżeli przeciwnie
myśli, to niechaj ze Sem inaryum wycofa się natychmiast, po-

<; II Cor. 2 , 17; 4, 2; I Cor. 2, 4, 5; i , 17.
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zostawiając miejsce, a tembardziej fundusz dla godniejszego
od siebie. Kto nie ma w sobie Ducha Chrystusowego, ten nie
jest Jego *)•

Czwarty znak powołania: Uznanie Przełożonych.
Czwartym powołania znakiem jest uznanie bezpośrednich
Przełożonych, którzy są pod tym względem obowiązani sta
nowczo decydować.
Ten właśnie znak jest niezawodnie najważniejszym, po
nieważ on wszystkie ,inne potwierdza, bez czego wszystkie
inne nicby nie znaczyły i byłoby dowodem, że aspirant nie
ma powołania do Kapłaństwa: Virtutibus pollens, mówi Ś.
Grzegorz, coactus ad regimen veniat: virtutibus vacuus, nec
coactus accedat.
Ale choćbyś i miał w sobie znaki powołania, to z tych
jeszcze o jego pewności wnioskować nie można, ponieważ
bardzo być może, iż obok takowych nie jesteś powołanym.
Tylko przypomnij sobie i rozważ to wszystko, co się
dotąd powiedziało, a łatwo poznasz, że rozmaite kapłańskie
przymioty mogą się w tobie znajdować i takow e1w Wielu
chrześcijanach w rzeczy samej znajdują się, a których je
dnakże Bóg nie przeznaczył do Kapłaństwa. Jest bowiem mnó
stwo ludzi pobożnych, którzy odznaczają się: szczerością intencyi
w postępowaniu i w czynach całego życia; czystością oby
czajów połączoną z praktyką innych cnót i zachowaniem rad
nawet ewangelicznych; gorliwością o chwałę Boga i zbawie
nie bliźnich; żarliwością p dom Boży i o to wszystko co się
do Jego czci odnosi, i poważaniem stanu duchownego, a któ
rych jednakże Bóg do czego innego a nie do Kapłaństwa
przeznaczył.
Azatem potrzeba tu czegoś więcej; potrzebą czyjegoś
poświadczenia zapewniającego że cię Bóg powołuje; i takie
właśnie .poświadczenie do istoty rzeczy należy.
't Rom. 8, 9.
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Jest zasada powszechnie przyjęta, że we własnej spra
wie nikt dobrym sędzią być nie może, a tembardziej w tak
trudnym i ważnym interesie, jakim jest powołanie do K a
płaństwa; własne w tym razie samowolne wyrokowanie byłoby
zarozumiałością i zuchwalstwem nie do przebaczenia. Z czy
stością bowiem ińtencyi, jak to już wyżej powiedzieliśmy,
może łączyć się wiele innych interesów, które wypaczają
zdrowy na rzeczy pogląd i w błąd wprowadzaj ąv
Jedyny zatem do uchronienia się błędu sposób, jest nie
dowierzanie sobie samemu i oddanie tej sprawy pod sąd i decyzyę przełożonych. Synu, nic nie czyń bez porady, mówi
Mędrzec Pański, a po uczynku nie będziesz ż a ł o w a ł A stary
Tobijasz powtarzał synowi swemu: Rady zawzdy od mądrego
szukaj 2).
W ięc trzeba radzić się koniecznie, jeżeli błądzić nie
chcemy. A więcej w tym aniżeli w każdym innym razie za
sięganie rady jest rzeczą nieodzownie konieczną: bo tego
wymaga zwyczajny tryb Opatrzności i powszechne zdanie
Świętych.
I o cóż tu w rzeczy samej idzie? O poznanie względem
nas woli Boga. A wszyscy Święci powiadają nam, że Bóg
nie zawsze swego światła udziela bezpośrednio. W prawdzie
nie odmawia nam objawienia woli swojej, gdy ją pragniemy
szczerze poznać; ale chce żebyto poznanie było owocem na
szego posłuszeństwa i pokory; i właśnie dla tego obowiązuje
nas do szukania światła u podobnego nam człowieka i do
powolnego poddania się zdaniu jego. I dla tego obaliwszy
na drodze do D am aszku i nawróciwszy Pawła, nie chciał go
potem sam nauczać, lecz posłał do Ananijasza po naukę 3).
Podobnie i Anioł przybywszy do Kornelijuszâ setnika,
oznajmił mu mówiąc: Modlitwy twoje i jałm użny twoje wstąpiły
na pamięć przed oczyma bożemi 4); lecz po potrzebną mu naukę
posłał go do Piotra Świętego, mówiąc: A teraz poszlij męże
do Joppy, a przyzów Symona niejakiego co go zowią Piotrem...
a ten ci powie co będziesz m iał czynić 5).
<) Eccli. 32, 24.— 2) Tob. 4 ,' 19. — 3) A ct. 9, 6 .— •) Ib- 10, 4,—
s) Ib. 10, 5, 6.
..
7
Przewodnik.
*
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Azatem biada temu, kto opuściwszy w ytkniętą przez
Opatrzność drogę, chce siebie sam prowadzić; taki podobnym
jest do okrętu bez steru puszczonego na wolę wiatrów, a więc
na rozbicie się niezawodne: Concilii expers, mówi S. Bazyli,
similis est navigio rectore carenti, quod quibuslibet ventorum fla
tibus committitur ').
Trzeba zatem rady zasięgać. Ale w tym względzie nie
należy tej rady szukać u wszystkich bez .różnicy: bo nie ka
żdy ma tyle1nauki, doświadczenia i delikatności sumienia, żeby
mógł w tym względzie dobrze poradzić: A ślepy jeśliby śle
pego. prowadził, obadwa w dół wpadają 2). I Mędrzec Pański
podobnie powiedział: Nie każdemu człowiekowi otwieraj serce
twoje.— Z głupimi nie miej rady: albowiem nie może się podobać
jedno co im miło a). I jeszcze: Miej wiele życzliwych, a od po
rady jednego z tysiąca 4). A S. Paweł Apostoł podaje przy
czynę dla czegoto taki pomiędzy doradcami wybór koniecznym
jest: Człowiek cielesny, mówi on, nie pojmuje tego co jest Bu
cha Bożego: albowiem głupstwem jemu jest, i nie może rozumieć
tego, co się duchownie światłem wiary poznaje 5).
Nietylko więc nie każdego, a tem mniej swoich rodzi
ców, krewnych lub opiekunów masz się radzić co do
powołania swego: bo oni są interesowani, o rzeczach boskich
a więc i o stanie duchownym po ludzku sądzą. Trzeba o po
wołaniu według zasad wiary sądzić: Spiritualiter examinatur.
Gdy Bruno radził się Bernarda S. względem powołania
swego, to ten znając jego dawniejsze lubo już poprawione
życie, nie śmiał w tak ważnej sprawie brać odpowiedzialności
na siebie, i odesłał go do S. Norberta mówiąc, iż tamten
potrafi jego powołanie lepiej poznać, ponieważ z Bogiem jest
ściślej zjednoczony. A lubo świadectwo Ś. Bernarda albo
S. Norberta bardzoby się nam przydało, to jednakże nie jëst
ono koniecznem.
Włąściwemi twego powołania sędziami są ci, którzy
mają pod tym względem szczególne upoważnienie, którzy są
‘) Oratio de felicit.— 2j S. Mat. 15, 14.—3) Eoeli 8, 22, 20.—
<) Id . 6, 6.— 5) I Cor. 2, 14.
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względem ciebie tłumaczami woli Boga, bez których zdania
nic nie powinieneś czynić i którym winieneś ufać bezwarun
kowo. Takiem i właśnie sędziami są: 1° Biskup albo jego za
stępca, co do twoich przymiotów zewnętrznych; 2* a co do
twoich wewnętrznych usposobień, to dyrektor sumienia twego
czyli spowiednik.
Gdy takie dwa świadectwa są zgodne z sobą, to jest
rękojmia, że cię Bóg powołuje. Ale to zdanie wymaga obszer
niejszego .wyjaśnienia.
W ybór na kapłanów należy ze swojej istoty do Bisku
pów, których Duch Święty postanowił rządcami Kościoła Bo
żego, 1). I Koncylijum Trydenckie powiedziało: Cum nullus
debeat ordinari, qui judicio sui episcopi non sit utilis aut neces
sarius suis ecclesiis 2). Lecz dziś jest niepodobieństwo, żeby
Biskupi tak przeróżnemi czynnościami zajęci, mogli każdego
do Kapłaństwa kandydata sami osobiście poznać i o jego po
wołaniu zadecydować, ja k się to w pierwszych Chrystyanizmu
czasach praktykow ało, kiedy Biskupi w swoim domu i pod
swojem okiem aspirantów do Kapłaństw a sami wychowywali
i kształcili, i których później na swoich pomocników przyj
mowali.
W czasach późniejszych pozakładano osobne dla aspi
rantów do Kapłaństwa szkoły, zwane seminaryami, których
celem jest nietylko ukształcenie młodzieży w naukach i zapra
wienie jej do pobożności, lecz najbardziej wypróbowanie
jej powołania. Dzisiaj tedy Biskupi wychowanie i wypróbo
wanie ducha młodzieży po zakładach duchownych, powie
rzają swoim Zastępcom, którzy takow ą w ich imieniu pro
wadzą i do stanu duchownego przysposabiają. Bezpośredni
zatem po seminaryach przełożeni, w imieniu Biskupów o aspi
rantów powołaniu Sądzą i w końcu albo ich do święceń przy
puszczają, albo od takowych odsuwają.
Ale dobrze pamiętaj, iż abyś na tęm świadectwie pole
gać mógł, potrzeba żebyś ze strony swojej wystrzegał się

<) Act 20, 28,—2) Ses. 23 o. 16 de Reform.
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obłudy i tego wszystkiego coby na ich sądu wykrzywienie
wpłynąć mogło.
Jeżeli bowiem przez cały czas twego w seminaryum
pobytu, usiłujesz w oczach przełożonych swoich inakszym
się pokazywać, aniżeli w rzeczy samej jesteś: to jakimże spo
sobem będziesz mógł na ich świadectwie polegać? Czy w ta
kim razie wydane przez nich świadectwo nie byłożby twojera
własnem? W takich razach przełożeni żadnych do święceń
przeszkód nie stawiają, owszem sami do ich przyjęcia zachę
cają i odwagi dodawąją: ale dla czego? właśnie dla tego że
myślą, iż taki obłudnik ma powołanie do Kapłaństwa, po
nieważ nie domyślają się, że są ofiarami jego obłudy i oszu
stwa, na czem, pomimo swojej pilnej baczności, poznać się
nie mogli. Byli bowiem przez cały czas oszukiwani wszelkiemi pozorami skromności, akuratności, pobożności, wszelkiemi
w końcu zabiegami skłonieni do wydania zupełnie inszego
świadectwa, aniżeli w rzeczy samej należało.
I dla tego to niezbyt rzadko, wkrótce po przyjęciu prezbyteratu przez takiego obłudnego alumna, nagle następuje zmia
na nie do poznania. Ów bowiem alumn niedawno jeszcze
tak pokorny, potulny i pobożny, ja k się to zdawało, zaczyna
dzisiaj szybko maskę swoją zrzucać ze siebie i przy każdej
sposobności pokazywać się czemto on był dotąd a czem jest
w rzeczy samej, i w końcu śmiało objawia się ukrywana do
tąd starannie: pycha, duma, zarozumiałość, zuchwalstwo, le
nistwo, niedbalstwo, oziębłość, lekkomyślność, i mnóstwo
innych przywar. Niedawno nibyto nie umiał ani słowa za so
bą przemówić; a teraz calem swojem postępowaniem daje
przełożonym swoim wyraźnie do zrozumienia: „Mniejsza tam
0 was!—Nie lękam się i niedbam o waszą łaskę!“—A moni
towany czelnie odzywa się, że i on takim jest księdzem jak
przełożony jego i dodaje: „Jeżeli chcesz, to wydal mnie!“—
1 odtąd jest on pierwszym pomiędzy młodszemi alumnami
burzycielem, buntownikiem i awanturnikiem.
Dla czego z tym alumnem a dziś już kapłanem, tak się
stało? Dla tego, że on przez cały swój pobyt w seminaryum,
aż do przyjęcia wyższych święceń, a mianowicie Kapłaństwa,
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odgrywał rolę potulnej lecz obłudnej owieczki, i dla tego przy
Kapłaństwie tak w niego ja k w Judasza diabeł wstąpił, i odtąd
dla władzy swojej stał się utrapieniem, zakałą dla stanu du
chownego i przez całe życie swoje będzie zgorszeniem dla
ludzi gdziekolwiek on się pojawi.
Jeżeli zatem chcesz aby twoi przełożeni wydali o tobie
sąd prawdziwy, i żeby ich świadectwo mogło być dla ciebie
głosem Boga: to niedosyć unikać nawet cienia obłudy, ale
i niczego przytem nie robić, coby na ich zdanie mogło, we
dług życzenia twego, jakibądź wpływ wywierać.
Alumn bez powołania przeczuwając, a tembardziej wie
dząc, że do Kapłaństwa dopuszczonym nie będzie, a nawet
taki aspirant, a szczególniej E ks z innego'seminaryum, jeszcze
do jednego ucieka środka, żeby mógł do seminaryum przy
jętym być albo kapłanem zostać, a który to środek oczywi
ście nie od Boga pochodzi.
Tacy alumni czy też aspiranci pilnie szukają protekcyi
u kanoników, nawet u świeckich, zwłaszcza gdy miarkują,
że jedni lub drudzy mogą mieć jakibądź wpływ na przeło
żonych seminaryum; szukają tedy protektorów i adwokatów,
którzy swemi natrętnemi proźbami nudzą przełożonych aż do
przesytu i naprzykrzają się im bez końca. Do czego się to
wszystko przydało? Czy te wszystkie zabiegi mogą w tym
wyrobić powołanie, kto go nie ma, albo też zmienić wzglę
dem niego wolę Boga?
Przypuśćmy że przez takie zabiegi pozyskasz sobie zda
nie według życzenia twego: ale czy będzie ono wyrażeniem
woli Boga? A chociażbyś wtedy został przez tych wezwanym,
którzy są do otwierania podwojów świątyni przeznaczeni:
czybyś przez to stał się mniej występnym do bożego domu
intruzem? Mógłżebyś wtenczas powiedzieć, żeś tam wszedł
jedynie z posłuszeństwa głosowi Bożemu?
A co się wewnętrznych usposobień tyczy, to takow e
tylko dyrektor sumienia twego ocenić może, a więc tylko
jego zdanie ma być dla ciebie wyrokiem woli Bożej.
Lecz aby w tym razie mógł on sprawiedliwy sąd wy
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dać, to potrzeba żebyś przed nim wszystkie twego serca
skrytości z całą szczerością otworzył.
A więc pamiętaj, że nie dosyć przed nim opowiedzieć
stan sumienia twego z lat ostatnich, przez które było ono
może dosyć dobrem w ogóle, i z czego nie wiele onby się
dowiedział; ale pokaż mu jakie twoje życie dawniejsze było,
jakie w tobie panują skłonności do dobrego lub złego, jakie
masz cnoty lub wady i przywary, żeby mógł on z tego wszy
stkiego poznać główny twego serca charakter: czy twoich
obyczajów poprawa jest tylko dawnych wykroczeń chwilową
i zależącą od szczęśliwych okoliczności, w jakich się obecnie
znajdujesz przerwą, któ ra prawdopodobnie zniknie po wydo
staniu się z tychże okoliczności, czyteż w rzeczy samej jest
ona gruntowną i stałą, na której śmiało^ polegać można? Jednem słowem, jeżeli chcesz usłyszeć w yrok zgodny z prawdą,
to dajże swemu sędzi prawdziwy stan rzeczy poznać. On
tylko to będzie wiedział, co mu powiesz; i jego odpowiedź
niezawodnie z tem zgodną będzie, co ty mu powiesz.
W yżej powiedzieliśmy, że powinieneś pilnie unikać obłu
dy, która zwodzi sumienie przełożonych; tu zaś przydajemy,
że ńie dosyć jest chronić się dwulicowości; lecz potrzeba że
byś to szczerze sam pokazy wał, co w sercu swojèm najskryt
szego masz. Jeżeli kiedy potrzeba być szczerym i otwartym,
to niezawodnie w tym razie, o którym tu mowa; nigdzie',
a tembardziej przy konfesyonale nie mają miejsca żadne wy
kręty, wielka a niepotrzebna gadatliwość i niepożyteczne
uwagi, które są skutkam i miłości własnej, i które wtenczas
pewną część prawdy przeinaczają, kiedy ją niby odkryć chcemy.
W ięc jeszcze raz powtarzam, że wyrok spowiednika
będzie z tem zgodny, co mu sam powiesz. Zostaniesz zwie
dzionym, jeżeli go sam zwiedziesz. Jeżeli w tej sprawie nie
postąpisz z całą szczerością i otwartością, szukając jedynie
woli Boga dla przypodobania się Mu, to możesz być pewnym,
że wyrok Spowiednika nie będzie głosem Boga: bo przez
usta Ezechiela proroka mówi On wyraźnie: Według niepra
wości pytającego, tak nieprawość proroka będzie 1).
*) Ezeeh. 14, 10.
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Nic tu o takich nie mówimy, którzy oddaleni od swego,;
jako uznani za niegodnych Kapłaństwa, szukają sobie innego
spowiednika, któryby ich życzeniu potakiwał i takowe po
twierdził. Tacy rzucają się w przepaść otwartą.
N ie zb y t rzadko i tacy się trafiają, którzy siebie,: pod
względem powołania, inaczej oszukują. Nie chcą oni z zimną
krwią przeciwko woli Boga postąpić i wbrew wyraźnemu za
kazowi wdzierać się do Sanctuarium; ale też i na wyrzeczony
przeciwko nim wyrok zgodzić się nie chcą. Napróżno im
spowiednik w Imieniu Boga mówi, iż po gruntownem rozwa
żaniu wszystkiego, nabrał przekonania, że nie mają po
wołania do ' Kapłaństwa. Tacy jednakże, pomimo takiego
zawyrokowania, nie chcą od zamiaru swego odstąpić, ani się
wyrzec nadziei swojej. Tacy wiecznie swoje powtarzają; przy
taczają mnóstwo mniejszej lub większej wagi powodów, z któ
rych wielu żadnego z powołaniem związku nie ma. I czegóż
tacy chcą? Rzecz oczywista, że im nie chodzi o poznanie
woli Boga; lecz jedynem ich życzeniem jest, uzyskanie po
twierdzenia dla zamiaru swego. Nie chcą z Bogiem szczerze
wychodzić; chcą'w łaśnie oszukać się; to też Bóg dopuszcza
im się oszukać.
Jeżeli pytacie pytajcie, mówi Bóg przez usta Izajasza pro
roka *); to jest: pytajcie, szukajcie szczerze, otwarcie, z chę
cią poznania i przyjęcia prawdy. Nie pokazuj takich uczuć
jakich nie masz, bo to sprawa z Bogiem, którego oszukać
nie potrafisz.
W trzeciej księdze królewskiej czytamy, że Achab go
tując się na wojnę przeciwko Ram oth Galaad, radził się pro
roków swoich, a ci jego przedsięwzięcie pochwalili zapewnia
jąc go, że Pan da mu tę krainę 2). Król Jozafat chciał się
proroka Micheasza poradzić; lecz Achab mu się oparł mó
wiąc: Ja go nienawidzą, iż mi nie prorokuje dobre ale złe 3).
W olał on raczej tych posłuchać, którzy pochlebiali pysze
jego. „Przetóż słuchaj mowy Pańskiej, rzekł Micheasz do niego.
Widziałem Pana siedzącego na stolicy Jego, a wszystko woj
>) Iza. 21, 12—2) III Reg. 22, 6 —3) Ib. wier. 8.
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sko niebieskie stojące przy nim po prawej i po lewej stronie.
I rzekł Pan: Kto zwiedzie Achaba, króla Izraelskiego, że
pójdzie i upadnie w Ram oth Galaad?.-.. A duch wystąpił i sta
nął przed Panem i rzekł: Ja go zwiodę. Ktemu rzekł Pan:
Przez co? A on rzekł: Pójdę a będę duchem kłamliwym
w ustach wszystkich proroków jego. I rzekł Pan: Zwiedziesz
i przemożesz: wynidź a uczyń tak ł).“ W ypadek wojny spra
wdził słowa Micheasza. Achab zginął na wojnie.
A więc, młodzieńcze, dobrze pamiętaj, że tu wszystko
na szczerości i otwartości polega. Nic łatwiejszego jak od
spowiednika w yrok według własnego życzenia otrzymać. Ale
cobyś wygrał zniewalając proroka do mówienia przeciwko
prawdzie? Czy twoim wybiegiem wypaczony sąd jego zmieni
odwieczne wyroki Boga? Czy błąd jego będący sprawką two
ją zasłoni ciebie od przekleństwa wymierzonego przeciwko
przywłaszczycielom Kapłaństwa i intruzom do Sanctuarium?
Czyż dla tego nie będziesz złodziejem i zbójcą, jak Jezus Chry
stus takich nazywa, którzy nie wchodzą do owczarni drzwia
mi i którzy tam inędy wszedłszy sprawiają zniszczenie i śmierć?
O! dałby to Bóg, aby ta nauka zawsze skutki zbawienne
sprawiała!

ROZDZIAŁ VI.
J e sz c z e o znakach po-wołauia, w e d łu g X. Malou, B isk u p a d y ecezy i B r u g e s w B elgii.

„Bóg wielokrotnie i różnemi do ludzi mówił sposobami:
najprzód Sam, później przez proroków swoich, a na ostatku
przez Syna Swego. Głos Jego poprostu, bez żadnej zachwy
cającej ani przerażającej majestatyczności, dał się w Raju
ziemskim słyszeć; do Mojżesza mówił wpośród błyskawic
i grzmotów; prorokom objawiał się przez zachwycenia; a ze
swoim Kościołem obcuje On przez natchnienia Ducha-Swego,
który naucza i temuż Kościołowi wszelką prawdę przypomina.
Lecz taki sposób mówienia jest nadzwyczajnym. Bóg
‘J Ib. 22, 19.
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zatem zwyczajnie do nas przemawiając używa sposobów sto
sowniejszych do słabości naszej, zgodniejszych ze zwykłemi
i powszechnemi swojej Opatrzności prawami; czyli, przema
wia do nas stawiając nas w pewnych okolicznościach, obda
rzając nas odpowiedniemi zdolnościami i przymiotami, oraz
kierując nas prawami Kościoła: wszystko to właśnie stanowi
sposób zwyczajny, jakiego On do obrania sobie sług używa.
A więc możemy znaki łatw o'poznać, kiedyto Bóg wzy,wa kogo do stanu duchownego. W prawdzie nie słyszymy
głosu bożego podobnie jak go słyszał Samuel w świątyni,
albo Paweł na drodze do Damaszku; jednakże Jego względem
nas woli objawienie się dostrzegamy: w udzielonych nam
darach naturalnych i nadnaturalnych; w danych nam przymio
tach umysłu i serca, oraz w woli naszych przełożonych i prze
wodników, jakoteż w okolicznościach, w jakich On stawia
nas niekiedy.
Niebieskie naszego powołania znaki są dwojakiego ro 
dzaju: jedne z nich są wewnętrzne, i że tak powiem, osobi
ste; drugie są zewnętrzne i od rozmaitych okoliczności zależą.
Można zatem w ogóle uważać, że ten albo ów młodzie
niec jest do stanu duchownego powołany, który obok po
ciągu do niego jest rzeczywiście zdolny i potrzebne ma
przymioty do wypełnienia obowiązków jego, a do przyjęcia
święceń nic mu nie przeszkadza. W ielkie zaś umysłowe mło
dzieńca zdolności i piękne jego serca przymioty, są mu w ła
śnie dla wielkich celów dane. T akie przeto znaki objawiają
wolę niebios i wskazują młodzieńcowi kierunek, jaki sobie
obrąć powinien.
Lecz mało znajduje się młodzieńców obdarzonych wielkiemi zdolnościami umysłu i pięknemi serca przymiotami,
jakie nie pozostawiają żadnej wątpliwości o ich powołaniu
do stanu duchownego; trzeba więc koniecznie wskazać pewne
znaki, po których możnaby choćby oddzielnie uważanych
poznać, że ten albo ów młodzieniec m a rzeczywiście boskie
do stanu duchownego powołanie.
Z takich znaków najpierwszym jest: Czystość intencyi.
Gdy więc młodzieniec chce kapłanem zostać jedynie
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dla chwały Boga, zbawienia dusz i własnego uświętobliwieniń;
gdy chęci takiej nabrał z obawy niebezpieczeństwa na świecie, z obrzydzenia występku a zamiłowania cnoty; gdy przytem dla stanu duchownego wyrzeka, się korzyści materyalnych i honorów światowych, a ma zdolności zwy
czajne: to można wierzyć, iż go Bóg do służby swojej po
wołuje.
Drugim znakiem jest: wewnętrzny do stanu duchownego
pociąg.
Gdy młodzieniec od samego dzieciństwa czyli od przyj
ścia do rozumu nabrał chęci do poświęcenia się służbie Bo
ga i gdy w nim chęć tak a rosła z latami; gdy kościelne obrzę
dy zajmowały go uroczo; gdy sam kapłana widok sprawia
mu przyjemność i gdy każde kościelne nabożeństwo ma
szczególniejszy dla niego powab: to takiego usposobienia jego,
chociażby niekiedy wzrastającym namiętnościom lub ducho
wi świata ulegał czasowo, nie obawiam się poczytywać za
znak powołania do stanu duchownego.
Trzecim znakiem jest: niewinność i czystość serca.
Błogosławieni czystego serca: albowiem oni Boga oglądają,
mówi Jezus Chrystus. Jakże przeto szczęśliwi i stokroć bło
gosławieni są tacy młodzieńcy, którzy swej niewinności nie
utracili, którzy grzech nieczysty znają tylko ze słyszenia,
z katechizmu a nie z praktyki własnej! Stokroć błogosławieni
tacy rodzice,, którzy synów swoich, i te zakłady naukowe,
które uczniów swoich w niewinności wychowują! Taka je
dnakże niewinność nie jest bezwarunkowo konieczną do przy
jęcia Kapłaństwa. Skoro bowiem jest nie mało Świętych ota
czających tron Boga, których czcimy na ołtarzach i którzy
błędy młodości swojej cnotami hetoicznemi wynagrodzili; skoro
często łaska tam obfituje, gdzie nieprawość obfitowała: to
rzecz oczywista, że dawnego życia występność niesprzeciwia
się powołaniu do stanu duchownego, gdy jest naprawiona
szczerym'żalem i mężnem wytrwaniem. Należy to do dyre
ktorów sumienia osądzić: czy się dawne rany dostatecznie
zagoiły, czy złe nałogi są poprawione, czy nareszcie cnota
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odzyskała swoje nad duszą panowanie i czy zatem nie ma
na przyszłość obawy powrotu do nałogów dawnych.
Czwartym powołania do stanu duchownego znakiem
jest: prawdziwa ku Jezusowi Chrystusom miłość.
Ten znak został nam wskazany przez samego Zbawi
ciela naszego; w chwili bowiem gdy Piotra Sw. uczynił Gło
wą Kościoła, trzykrotnie rzekł do niego: Szymonie Janów, mi
łujesz mnie więcej niżli ci? A gdy na to Piotr odpowiedział:
Tak, Panie, Ty wiesz ie Cię miłuję! wtedy Zbawiciel znowu
rzekł do niego: Paś baranki moje, paś owce moje! Nie rzekł
Pan Jezus do Piotra: Czy masz ty więcej-roztropności, m ą
drości, gorliwości, odwagi, zdatności aniżeli bracia twoi? ale
głownie pytał się go: Czy miłujesz mnie więcej? I dopiero
po otrzymaniu od niego o tejże miłości zapewnienia, dodał:
Paś baranki moje, paś owce moje; to jest: paś całą trzodę mo
ją. Zbawiciel zatem wyraźnie od pasterzy wymaga miłości
dla owiec swoich; kto więc ma taką w pewnym stopniu mi
łość, ten oczywiście ma w sobie znak powołania do K a
płaństwa.
Jeżeli więc młodzieniec prawdziwą ku Jezusowi Chry
stusowi miłością pała i tę miłość w sercu swojem ustawicznie
ożywia; jeżeli najrzewniejsze z życia Zbawiciela tajemnice,
jako to: Jego narodzenie się, ostatnia wieczerza i Kalwarya
żywo przejmują tegoż młodzieńca,' poruszają go, zachwycają
i te z jego serca słowa wyrywają: Tak, Panie, Ty wiesz że
cię kocham! jeżeli jest szczerą ku Panu Jezusowi miłością
przejęty; jeżeli on ten ogień w sercu swojem podnieca rozmy
ślaniem tajemnic życia Zbawiciela i głęboko Jego ku ludz
kiemu rodzajowi dobrocią wzruszony często pow tarza sobie:
Tak, Panie, Ty wiesz że Cię kocham! jeżeli wielkiego w so
bie do komunii św. doznaje pociągu i lubi często odwiedzać
Sanctissimum: to nie ma wątpliwości, że taki młodzieniec ma
powołanie do stanu duchownego, ponieważ go widocznie Pan
do siebie pociąga i przywiązuje.
Piątym powołania do Kapłaństwa znakiem jest: wielka
o dusz zbawienie żarliwość.
Jezus Chrystus dla naszego zbawienia zstąpił z niebios;
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Przyszedłem puścić ogień na ziemią mówi On, a czegóż chcę je
dno aby był zapalon *)? Oto wzór dla aspirantów do Kapłaństwa!
Ten zatem młodzieniec jest rzeczywiście do Kapłaństwa
powołany, który pała żądzą ofiarowania się dla zbawienia
ludzi i pragnie, na wzór Apostoła narodów, odrzuconym być
dla braci swoich a). Ożywiający go zapał można przyrównać
do \yęgli rozpalonych, które oczyściły usta Izajasza proroka
i przygotowały go do opowiadania słowa bożego 3). Bielące
się łany żniwa nadchodzącego uderzyły oczy jego, prosił więc
Gospodarza aby mógł być zaliczonym do żniwiarzy i Bóg
wysłuchał jego proźby 4). W idok tylu grzeszników nieznających Boga i gwałcących prawo Jego, obosiecznym tę duszę
przeszywa mieczem; dręczy ją stan tylu nieszczęśliwych, któ
rzy nie umieją poznawać boskich nawiedzin; wściekłość książecia ciemności i pomocników jego zamiast jej zrażenia, prze
ciwnie, zapala ją większą odwagą i męztwem do toczenia
i wytrzymania walki z nieprzyjaciółmi Boga i Kościoła Jego.
Gorliwość o zbawienie dusz objawia się w sercu powo
łanego młodzieńca wzdychaniem i pałaniem do apostolstwa
bądź pomiędzy ludami chrześcijańskiemi, bądź pomiędzy niewiernemi i bałwochwalczemi. Kto gardzi wygodami życia,
marzeniami ambicyi, blaskiem zaszczytów, wirem rozkoszy,
a myśli tylko o naprawieniu wyrządzanej bożemu majesta
towi zniewagi, o przywróceniu i utrwaleniu królestwa Boga
i wszelkich cnót; kto myśli przebyć nawet morza, przedzierać
się przez góry, walczyć z przeszkodami wszelkiemi dla nie
sienia światła wiary ludom w ciemnościach śmierci pogrążo
nym: to taki młodzieniec jest prawdziwie duchem bożych ka
płanów ożywiony, jest do Kapłaństwa oczywiście powołany.
A gdy z natchnieniami gorliwości łączy się pragnienie
męczeństwa, to wtedy powołanie nowego stopnia pewności
nabiera.
Tu muszę sprostować błędność mniemania, jakoby mło
dzieńcy charakteru gwałtownego czyli popędliwego nie mieli
powołania do Kapłaństwa, które powinno tchnąć pokojem
') S. L ak. 12, 49,—!) Bom. 9, 3,— 3) Iz»; 6, 7—9,— <) Jan . 4, 35 i n.
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i łagodnością. Prawda że kapłan powinien się łagodnością
odznaczać; ale z tego nie wypada jeszcze, aby popędliwość
charakteru, zawsze braku powołania dowodziła. Bezwątpienia
że popędliwość charakteru dowodzi braku powołania, gdy
podlegający tej wadzie młodzieniec nie odznacza się cnotami,
nie usiłuje zwyciężać się i nic nie robi dla jej poskromienia
i ujarzmienia; lecz gdy w cnotliwym młodzieńcu taki ogień
wrodzony, jest ujęty w jarzmo rozumu, to się on może stać,
i w rzeczy samej staje się pobudką do wielkich czynów, do
jakich dusze pospolite, miękkie, lękliwe nigdy nie są zdolne.
Heroizm apostolski jest właśnie skutkiem dusz silnie zahar
towanych. Mocne, żywe a pod wpływem łaski ukształcone
charaktery, są zdolne do najpiękniejszych przedsięwzięć, i za
dziwiających skutków dokazują. Jakieto Bóg przez energi
cznych, śmiałych, gorących i mężnych ludzi sprawia cuda,
dowodem jest Sw. Franciszek Ksawery, oraz Sw. F ran
ciszek Salezy. Takie charaktery są szczególniej do rządzenia
zdolne.
Gdy więc dusza gorąca odznacza się cnotami nawet
wpośród grożących jej niebezpieczeństw; gdy przytem deli
katne ma sumienie i z upodobaniem przyjmuje jarzmo Pana,
którem u pragnie zupełnie się poświęcić: to można być pewnym,
że pomimo naturalnej porywczości, jest ona powołaną do
służby Boga w Kapłaństwie i do pracowania 'około zbawie
nia bliźnich.
Upodobanie w kościelnych obrządach, nabożeństwach i chę
tne branie w nich udziału, jest szóstym znakiem powołania.
Daje się w 'niektórych młodzieńcach widzieć szczegól
niejsze upodobanie w kościelnych obrzędach, i w tem wszystkiem co się do służby bożej odnosi. Będąc dziećmi jeszcze
lubili oni budować i stroić ołtarze, wyrabiać kielichy, monstrancye i tym podobne ozdoby kościelne, lubili śpiewać, procesye odprawiać a szczególniej mszę celebrować. W dalszych
latach z wielką ochotą bywają w kościele na nabożeństwach.
Takie usposobienie duszy nie jest przypadkowe; pochodzi
ono z łaski wyrabiającej powołanie; jest ono pewną w ska
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zówką, której nie godzi się lekceważyć przy badaniu woli
Boga ■względem obioru stanu.
Siódmy znak powołania do Kapłaństwa objawia się żarliwem dążeniem do cnót coraz wyższych i najwznioślejszych.
Serce ożywione wielką bojaźnią Boga, stałe unikanie
grzechu oraz wielki do niego wstręt, jest widocznym skutkiem
działania szczególniejszej łaski powołującej młodzieńca do
Kapłaństwa, a zamiłowanie doskonałości jest niewątpliwą tegoż
powołania wskazówką.
Do wyliczonych wewnętrznych znaków: powołania do Ka
płaństwa, trzeba dodać kilka słów i o znakach zewnętrznych,
przez jakie Bóg objawia niekiedy wolę swoją.
Dwa są główne zewnętrzne bożego powołania znaki:
pierwszym jest wybór ludu, a drugim uznanie przełożonych.
Powiadają że głos ludu jest głosem Boga; i trzeba przy
znać że wielokrotnie sprawdziło się to przysłowie.
Historya właśnie zapewnia, że gdy mieszkańcy miasta
Medyolanu, po śmierci swego biskupa aryanina, nie mogli
porozumieć się co do wyboru nowego pasterza, Probus, pre
fekt prowincyi,. posłał tam jednego ze swoich urzędników,
imieniem Ambrożego, dla uśmierzenia rozruchu i uspokoje
nia wiernych. Probus wysyłając go tam rzekł: „Działaj raczej
ja k o Biskup a nie jako sędzia!“ Ambroży posłuszny temu roz
kazowi, z takiem do ludu namaszczeniem przemawiał, że nietylko uśmierzył umysły lecz został na Biskupa obranym, na
głos dziecka, które wtedy zawołało: Ambroży Biskupem!
a o czem on nigdy nie myślał.
«
I o Świętym Paulinie z Noli czytamy, że będąc młodym
jeszcze, został od mieszkańców miasta Barcelony zniewolo
nym do przyjęcia kapłaństwa, i stał się potem wielkim dla
całego Kościoła wzorem.
S. Jan Chryzostom był także od ludu przemocą zniewo
lony biskupem zostać.
S. Grzegorz VII W ielki, ucieczką ratował się od Papieztwa; lecz Niebo wskazało jego kryjówkę i musiał temu
się poddać ciężarowi.
W takich to i podobnych zdarzeniach, życzenia ludu
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nie pozostawia żadnej wątpliwości co do powołania ze stro
ny Boga.
Prawi i gorliwi Biskupi mają szczególną od Boga łaskę
do obierania sobie młodzieńców dla utrwalenia Kapłaństwa
pomiędzy ludem; a zatem ich zdanie pod tym względem mo
żna za dowód powołania do Kapłaństwa uważać.
Zbawiciel Sam sobie a nie zaś kto inny wybrał Mu
Apostołów i uczniów, i Ewangelija wszystko to szczegółowo
opisuje: Nie wyście mnie obrali, rzekł Zbawiciel do A posto
łów swoich, alem ja was obrał. Jak byli Apostołowie tak
i Biskupi są na ziemi zastępcami Jezusa Chrystusa i konty
nuatorami dzieła Jego; więc tylko do Biskupów a więcej do
nikogo, należy prawo i obowiązek wybierania sobie klery
ków i kapłanów, i powierzania im posłannictwa bożego.
Paweł S. w listach swoich do Tymoteusza i Tytusa kil
kakrotnie im i wszystkim biskupom przypomina, ja k i kogo
mają na sług ołtarzy w ybierać; zaleca im, aby nowonawróconych nie przypuszczali do Kapłaństwa; aby nikogo nie
wyświęcali pośpiesznie;- wylicza przymioty biskupom i kapła
nom potrzebne do godnego świętych urzędów sprawowania.
W idać tam Apostola mocno przejętego ważnością wyboru
takiego, jakim Bóg Sam przez Ducha Świętego kieruje, lecz
którego rozpoznanie zostało Biskupom powierzone.
Gorliwi zatem Biskupi nigdy o ważności tego obowiąz
ku nie zapominają i zawsze go z wielką pilnością wypełniają;
zawsze wybierali i wybierają godnych tylko, a odpychali i od
pychają niegodnych.
Co się więc tyczy powołania do Kapłaństwa, to wola
Biskupa jest pod tym względem wyrokiem stanowczym. Gdy
Biskup uważa kogo za godnego kapłaństwa, to i Bóg chce
aby ten kapłanem , został; a kogo Biskup -odsuwa, tego
i Bóg odrzuca. Jego tedy zdanie powinno, co do powoła
nia, przeważać zdania wszystkich innych. Trzymając się jego
zdania, można być co do powołania bezpiecznym od pomyłki *).
') Szanujemy zdanie pobożnego i światłego A utora, lecz na nie
bezwarunkowo zgodzić się nie możemy. Żeby ono zatem miejsce mieć

Wyliczyliśmy i objaśniliśmy główne znaki powołania do
stanu duchownego. A teraz, dla uzupełnienia będącego
w mowie przedmiotu, trzeba równie poznać jakie są znaki
niepowolania: albowiem często bywa, że młodzieniec wnioskuje
mogło, trzeba żeby Biskup sam osobiście był przewodnikiem młodzieży
seminaryjskiej; a ponieważ powszechnie tak nie je s t, i przewodni
kami seminaryów są regensi, dyrektorzy czy rektorzy z pomocnikami
swemi, więc w takich razach Biskup jest w sumieniu obowiązany zupeł
nie polegać na zdaniu swoich zastępców, jako na bezpośrednich i naj
bliższych seminaryjskiej młodzieży przełożonych, a na których powinni
być wybierani z pomiędzy sumiennych kapłanów najsumienniejsi, ponie
waż głównie od ich sumienności zależy poprawa duchowieństwa. Biada
dyecezyi, gdy Biskup nie będąc bezpośrednim seminaryum przewodni
kiem, albo nie zawsze słucha zdania swoich sumiennych zastępców, albo
gdy ci są niezbyt sum ienni i ludzkiemi powodując się względami nietylko wątpliwego, lecz i więcej niż wątpliwego powołania młodzieńców
przypuszczają do Kapłaństwa, rachując na to, że zostawszy kapłanami
staną się oni gorliwemi, a którzy przez cały swój pobyt w seminaryum
odznaczali się daleko więcej niż oziębłością, bo widocznym brakiem
wiary! Jest to wielki i straszny błąd, którego następstw obrachować
niepodobna, a za co jednak wypadnie ścisły zdać Bogu rachunek. Szcze
gólniej z Eksów w ogóle nie ma chwały P. Bóg; a jeżeli są jakie pomię
dzy nim i w yjątki, to niezawodnie takowe są rzadkie niezm iernie. Ró
wnież i z tych nie ma ani chwały Bogu, ani wielkiego pożytku ludziom,
których miano ze seminaryum wydalić, ale z powodu jakiejś wpływowej
protekcyi nie wydalono.
A i to trzeba dodać, że gdy złego alumna wypada ze seminaryum
wydalić, to niekiedy, że tak powiem, żydzi i cygani, to jest, ludzie bez
żadnego o Chrystusowem Kapłaństwie wyobrażenia, zbiegają się bronić
go, przełożonym perswadować: że z niego będzie niezawodnie ksiądz do
bry, naw et najlepszy, tylko że się na nim nie poznano. A gdy żadne
proźby, ani perswazye nie skutkują, wtenczas tym biednym przełożonym
prawią m orały jakby żakom jakim . .Skoro mieliście go wydalić,
trzeba było zaraz w pierwszym,, a nie dopiero w trzecim albo czwartym
roku to uczynić, a nie byłby tu tyle czasu zmarnował!* jakby to pobyt
w seminaryum mógł być zmarnowaniem czasu! A i zły alumn stawia
się w takich razach zbyt zuchwale przełożonym swoim, przez co utwier
dza ich w przekonaniu, że brakuje mu nietylko powołania, lecz i pokory
chrześcijańskiej, bez której nie m a naw et zbawienia. Są to gorzkie chwile
dla przełożonych, a ta gorycz podwaja się jeszcze, gdy silny opór napo
tykają z tej strony, z której m ają prawo spodziewać się dla siebie po
parcia i pochwały!
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z pewnych *pobudek iż ma w sobie powołanie, a z innych
że go nie ma. Żeby taką pobudek sprzeczności osądzić spra
wiedliwe, trzeba znać ich źródła z jakich one pochodzą.
Zastanowimy się zatem w krótkości nad znakami niepowołania do stanu duchownego i zarazem poznamy co w ta 
kim razie czynić wypada."

ROZDZIAŁ VIL
O znakach Iłraku pow ołania do stanu
duchownego.

( Tego samego Autora).
„Można w ogóle powiedzieć, że młodzieniec pozbawiony
przymiotów według przepisów Kościoła potrzebnych dó przy
jęcia Kapłaństwa i sprawowania obowiązków jego, nie ma
bożego powołania do stanu duchownego. Gdy bowiem kogo
Bóg do stanu jakiego powołuje, zarazem obdarza tegoż odpowiedniemi przymiotami, aby mógł przyjętego stanu ciężary zno
sić i przywiązane do niego obowiązki dobrze pełnić. Brak k a 
płanowi jednego lub drugiego przymiotu do sprawowania świę
tych czynności potrzebnego, jest oczywistym znakiem braku
powołania.
Także wątpliwości nie ulega, że młodzieniec podlega
jący jakimś nałogom, które wprost sprzeciwiają się cnotom
kapłańskim; dotknięty jak ą słabością, znaczną i widoczną uło
mnością, upośledzeniem na umyśle, albo ja k ą ciała szpetnością, co się z kapłańską przystojnością i powagą nie zgadza,
należy widocznie do niepowołanych do stanu duchownego.
Zupełnie inaczej zachowuje się młodzieniec bogobojny, gdy dla
braku powołania m a wydalonym być- T aki upatruje w tem wolę Boga,
z któ rą się zupełnie zgadza, a więc nie robi żadnych po świecie h a ła 
sów, obmyśla sobie inny stan, i ani myśli udać się do innego sem inary u m , ja k to źli młodzieńcy zawsze czynią i tam przedstaw iają siebie
jak najlepiej, a dawnych przełożonych swoich ja k najgorzej. W takich
razach niekiedy śmiało kłam ią twierdząc, że dotąd w żadnem semina
ryum n ieb y li! Zły młodzieniec nie waha się naw et szkolne świadectwo
sfałszować, aby się tylko do sem inaryum dostaćl P. Tł.
Przewodnik.
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Dla nabrania dokładniejszego ó tych dwóch ogólnych
regułach wyobrażenia, musimy wejść w ich szczegóły i znaki
niepowołania na wewnętrzne czyli osobiste, oraz na zewnętrzne
czyli okolicznościowe podzielić.
Trzy są niepowołania znaki wewnętrzne czyli osobiste,
jako to: wady umysłu, przywary serca i ułomności ciała.
Najprzód co do wad, umysłu, jako znaku niepowołania
do Kapłaństwa.
Do takich wad należy: głupowatość, nieuctwo, przy
rodzona i prawie niepokonalna tępość umysłu.
Duch Święty naukę do nabytych Kapłana przymiotów
wyraźnie zalicza, mówiąc: Wargi kapłańskie będą strzedz umie
jętności, a zakonu •pytać będą z ust jego: ponieważ aniołem Pana
Zastępów jest ł). A przez usta Ozeasza proroka dodał: Ites ty
odrzucił umiejętność, od/rzucę cię, abyś mi w Kapłaństwie nie słu
ży ł 2). A Jezus Chrystus całe swoich Apostołów i ich nastę
pców posłannictwo zawarł w tych słowach: Idźcie i nauczaj
cie! Kapłan przeto jest nauczycielem ludów w całem znaczeniu
tego wyrazu; a więc i aspirant do Kapłaństwa powinien mieć
pewną do nabycia nauki zdolność, aby mógł być sposobnym
do nauczania prawd wiary. A zatem młodzieniec umysłu
ograniczonego i tępego, jest zupełnie do takiej czynności nie
zdatnym, a więc nie m a ani powołania do Kapłaństwa.
Jednakże ztąd nie wypada, żeby było potrzeba konie
cznie wielkich zdolności, albo obszernej nauki aby kapłanem
zostać. W prawdzie Kościół powinien zawsze w swojem łonie
mieć kapłanów z nauką obszerną, zdolnych do bronienia
wiary, do odpierania napadów i zawstydzania nieprzyjaciół
nauki bożej, i takich kapłanów nigdy mu nie brakowało; za
wsze miał i ma potężnych w nauce i słowie Doktorów do
niweczenia matactw popleczników błędu; lecz te wielkie ta
kich ludu świateł przymioty, nie są powszechnemi darami
Boga, a więc i nie koniecznemi zwyczajnym do Kapłaństwa
aspirantom: wystarcza im zwykła po większej części zdolność
do odpowiedzenia celom Opatrzności Boskiej. A doświad') Mat. 2, 7,— 2) 4.6.
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czenie przekonywa, że Kapłani z miernemi, nawet z małemi
zdolnościami, lecz pokorni, pobożni, gorliwi i roztropni, często
nierównie więcej dobrego zrobili i robią, aniżeli wielu k a
płanów obdarzonych wielkiemi zdolnościami, lecz książek nie
lubiących, oziębłych, leniwych, zgnuśniałych, a przytem peł
nych pychy i zarozumiałości. Bóg widocznie kocha i błogo
sławi mierność pokorną, pobożną i pracowitą, a gardzi gład
kością wymowy pyszałków zdolnych, ale zarozumiałych i zgnu
śniałych. Ileżto kiedyś pięknych zdolności będzie musiało
wstydzić się w obec wielkich dzieł dokonanych przez malu
czkie zdolności X. Vianney’a , proboszcza d’Ars ')! A lubo
Jezus Chrystus ani początku, ani trw ania Kościoła swego nie
oparł na genijuszach i wielkich mówcach, jednakże kie
dyś wielkiego zażąda rachunku ze zdolności danych, lecz
zmarnowanych. A więc i młodzieniec wielkich zdolności, ale
przytem wielki próżniak, leniuch, gnuśnik, nie ma także p o 
wołania do Kapłaństwa. Codzienne doświadczenie przekony
wa, że duchowne takich kapłanów pole należy, pod różnemi
względami, do odłogów najbardziej zapuszczonych. Tam wszy
stkie pięć talentów zakopanych w ziemi leży.
Trzeba uważać i na materyalny stan kandydata. Gdy
bowiem arspirant zamożny odznacza się wielką pobożnością
i zamierzà bliźnich swoich bardziej przykładem swoich cnót
budować, aniżeli im swoją nauką przyświecać, to do świę
ceń może być przypuszczonym, chociażby się nie wielkiemi
odznaczał zdolnościami.
A od zakonników przebywających tylko po klasztorach,
nie zajmująch się posługą parafijalną, jeszcze mniej Kościół
zdolności i naukowego wykształcenia wymaga.
*) X. Jan-Chrzciciel-M arya Vianney, urodził się dnia 8 vMaja 1786
r. a um arł 1859 r. w miasteczku Ars we Francyi, gdzie był proboszczem
od 1818 r. Zob. Le Curé d ’Ars. Vie de M . JeanBaptiste-Marie-Vianney p u 
bliée p a r l ’abbé Monnin. 2 vol. 12. P aris Charles Douniol, 1864. W ielka
szkoda, a raczej bardzo smutno, kiedy u nas ani to, ani inne piękne
dzieła nie mogą. się nigdzie dobrego tłum acza doczekać, gdy tymczasem
wszelkie fatałaszki, będąc jeszcze mokremi z druku, bywają natychm iast
tłumaczone, drukowane i rozchwytywane. P . T.
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W ymagane wyżej przymioty tyczą się młodzieńców,
którzy kiedyś mają być nauczycielami i pasterzami parafij.
Takie właśnie powołanie wymaga bezwarunkowo pewnej
zdolności do nabycia nauki. W ielka zatem kandydata nie
zdolność, jest dowodem braku powołania.
Drugą umysłu w adą jest dziwaczność, szczególnie w na
bożeństwie. S. Franciszek Salezy tak się dalece dziwaków
i fantastyków obawiał, że ich nie dopuszczał nigdy do świę
ceń. Mniej się o tego obawiał, który kiedyś był występnym, ale się
potem szczerze poprawił, aniżeli przesadzających w nabożeń
stwie, jakiejś odznaczającej się manii, dziwactwa w postępowa
niu, zbytecznej uniżoności połączonej ze samochwalstwem, prze
sady w ułożeniu ciała, w jego ruchach, zaciętego uporu w rze
czach drobnych, ducha dla drugich surowego a dla siebie zbyt
pobłażliwego. Takie chaktery są zupełnie niezgodne z duchem
Kapłaństwa. Kto się z takiego usposobienia nie poprawia,
ten o prawdziwej pobożności nie ma nawet wyobrażenia ')•
Trzeba dziwaka dokładniej określić. Dziwak modli się głośno
z przesadą., wzdycha z wysileniem, i bez końca bijąc się w piersi wali
w nie całą pięścią,; modląc się klęka już to w jednem , już to w drugiem
m iejscu; przybywszy do kaplicy, najmniej dwa razy przyklęka — naj
przód przy samych drzwiach, potem przy albo n a gradusach ołtarza,
a wychodząc z kaplicy po głębokim (co bardzo słusznie) przy samym
ołtarzu pokłonie, na środku kaplicy a potem przy samych drzwiach upa
da znowu na oba kolana, a wyszedłszy na kurytarz jeszcze raz klęka i mo
dli się. Po wieczornych wspólnych pacierzach pozostaje w kaplicy dłu
go i głęboko nachylony nibyto medytuje, a tymczasem wyraźnie słychać
głębokiego snu sapanie; niekiedy się porusza, a w końcu nasapawszy się,
nagle, ja k zając z kotliny, zrywa się i zmyka jakby kto gonił go. W ka
żdym kolledze znajduje coś do przyganienia, każdego krytykuje, chce
każdego według swego kopyta zreformować, a przytem jest pysznym, za
rozumiałym , gwałtownie porywczym, prawie z nikim nie żyje zgodnie,
przepisy lekceważy i swoim przełożonym nawet hardo się stawia. W jego
oczach wszyscy są źli, wszyscy w inni, a tylko en jeden ma się za najle
pszego.— Kto je st tak albo podobnie usposobionym, ten z pewnością nie
m a powołania do Kapłaństwa.
T rzeba tu dodać jeszcze i to, co jest rzeczą od dawna doświadczoną,
że gdy kiedy w ogóle wszyscy alum ni którego z kollegów swoich nie lubią,
stronią od niego, prawie nienawidzą i nie cierpią go; to znak że ta k i mło
dzieniec ma zły charakter pod względem jakim bądź, i w końcu pokazuje
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Pobożność prawdziwa nie posuwa się do żadnych dziwactw,
wiernie wypełnia zwyczajne obowiązki życia, jest prostą,
skromną, szanuje przepisy i pilnuje porządku. Święci, k tó 
rych Bóg nadzwyczajnemi prowadząc drogami, doprowadził
ich do najwyższego stopnia kontemplacyi, rozpoczynali swój
żywot od najniższych stopni, a powoli coraz wyżej postępo
wali. Czyż więc podobna, żeby młodzieniec, który dopiero
co przybył do sem inaryum , nagle niższe drogi doskonałości
stopnie przeszedł? Jego zatem dziwaczność w nabożeństwiejest niezawodną wskazówką umysłu zwichniętego, albo odgry
wającego rolę obłudnika dla przypodobania się przełożonym.
W yraźna do skrupułów skłonność je st także znakiem
niepowołania do Kapłaństwa.
Skrupulatyzm jest istotną i wielką umysłu chorobą, z któ
rej nadzwyczajnie trudno wyleczyć: bo ona w duszach lękli
wych bezustannie odnawia się przy sprawowaniu obowiąz
ków kapłańskich.
Tam skrupulat lęka się i drży, gdzie nie ma czego się
lękać; każda rzecz nabawia go wątpliwości, niespokoju i zgry
zot. Cokolwiek wykonywa lub opuszcza, to się mu zawsze
-zdaje, iż ciężko grzeszy. Na wszystko patrzy przez szkło po
większające; w najlepszych dawanych mu radach natychmiast
wynajduje źródło nowych dla siebie trudności i niepokoju.
Umysł skrupulata jest niezmiernie bystry w wynajdywaniu
dla siebie trudności i zgryzot. Jest on podobnym' do tego
chorego, którego osłabiony żołądek nie może znieść żadnego
lekarstwa ani pokarmu. Choroba ta pod brzemieniem K a
płaństwa prawie nie daje się wyleczyć. Jakże więc ten, kto
sobie radzić nie umie, ani z obcego korzysta przewodnictwa,
się, iż tak i je st właśnie złym i człowiekiem i kapłanem . Niekiedy zda
rza sig wręcz przeciwny objaw : trafia się bowiem taki, który u wszy
stkich kollegów staje się przedmiotem wesołych żartów, drwin, kpin,
szykan. Takie ogólne w seminaryum objawy dowodzą, że młodzieńcy b ę 
dący przedm iatam i ogólnej antypatyi albo też ogólnej śmieszności, nie s%
powołani do stann duchownego, chociażby się z pozoru odznaczali pobo
żnością i akuratnem zachowywaniem przepisów. Kto je st ihniej lub
więcej śmiesznym będąc alum nem, ten również takim je st zostawszy ka
płanem: taki nie jest powołanym do Kapłaństw a. P. T.
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może być dobrym dla ludu przewodnikiem? Nie waham się
przeto powiedzieć, że takich skrupulatów należy od Kapłań
stwa usuwać bezwarunkowo, dla uchronienia ich od zupeł
nego pomieszania zmysłów i od potępienia po śmierci *).
*) Trzeba tu, dla lepszego tej ważnej kwestyi wyjaśnienia dodać,
że skrupulaci są. trojakiego gatunku, czyli, że dzielą się na trzy klasy.
Do pierwszej należą tacy, o jakich tu mowa, i są to prawdziwi skrupu
laci. Do klasy drugiej należą skrupulaci fałszywi; to jest: tacy, którzy
z drobnerai rzeczami zbyt drobiazgowo, zbyt ściśle rachują się; spowia
dając się np. z drobiazgów niezmiernie się długo rozwodzą, zbyt skrupu
latnie obrachowują liczbę grzechów m ałych; ale co się rzeczy ważnych
tyczy, to takowe zbyt lekko zbywają, o szczerą z nich poprawę nie wiele
m yślą, ani się w rzeczy samej poprawiają; zbyt troskliwie cedzą koma
ry, a woły połykają całkowicie. Ci więc ostatni jak i pierwsi oczywiście
nie mają powołania do Kapłaństwa.
Skrupulaci trzeciej klasy m ają zdrowy rozum, dobre serce, pełni
są dobrej i energicznej woli, zdolni do pięknych czynów, w niczem ża
dnego nie pokazują dziwactwa, a jednakże pomimo tego wszystkiego,
w wielu razach są wielkiemi skrupulatam i. Lecz takie ich usposobienie
pochodzi jedynie z braku religijnego wykształcenia, z niegruntownej
znajomości katechizmu, a szczególnie z braku należytego rozumienia wa
runków dobrej spowiedzi. Tacy leczą się ze skrupułów w m iarę postępu
w Teologii, a doświadczony spowiednik może ich niekiedy od razu wy
leczyć i rozwinięciu się ich skrupułów zapobiedz.— Otóż takie czasowe
młodzieńca usposobienie, wcale nie dowodzi bjak u powołania; z takich
młodzieńców bywają dobrzy i zacni kapłani. Delikatność ich sumienia
czyni ich wielce czujnemi nad sobą i obowiązków swoich wiernie i gor
liwie dopełniają.
Ale gdy spowiednik nie m ając dobrego albo i wcale doświad
czenia, nie umie ich poznać, to w końcu w długotrwałe i nader ciężkie
skrupuły wpadają. Przy tej więc sposobności swoje zdanie otwarcie wy
powiadam: że spowiednikami przy sem inaryach powinni być nie konie
cznie starzy lecz św iatli, żarliwi i doświadczeni kapłani; nie każdy bowiem
stary kapłan jest zarazem spowiednikiem światłym i doświadczonym, a szcze
gólnie umiejącym się poznać na skrupułach i onychże gatunkach ; gdy
tymczasem inny znacznie młodszy, ale przez gorliwą w 'konfesyonale
pracę doświadczony, prawie zawsze od pierwszego razu poznaje, że
m a przed sobą skrupuląta i od razu widzi w nim i źródło skrupułów jego;
a więc takowe od razu tam uje i chorego, jeżeli nie od pierwszego razu,
to przynajmniej w bardzo krótkim czasie, leczy zupełnie.
Konfesyonalne doświadczenie nie nabywa się przez posiedzenie
w konfesyonale tylko przymusowo, z konieczności' i jakby dla odrobienia
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Obłuda uważana jako cecha charakteru, jest tak
że przywarą bardzo przeciwną świętości stanu duchowne
go. Jezus Chrystus wzywając wszystkich uczniów swoich aby
szli za Nim, powiada, że On jest Prawdą: Ego sum veritas.
Z’aleca im prostotę gołębicy i roztropność węża ; a gromiąc
obłudę faryzeuszów, nazywał ich grobami pobielanemi, któznienawidzonej pańszczyzny; lecz przez zamiłowanie konfesyonału i czy
tywanie przytem Teologii moralnej i ascetycznej. Można zatem być
kapłanem bardzo starym, a bez żadnego jednakże doświadczenia w konfesyonale, i ja k w rzeczy samej na wielkie nieszczęście i nader często by
wa!— Niech ta uwaga posłuży za wskazówkę, jakich to kapłanów trzeba
do seminaryów na spowiedników dobierać. Ktoś mówiąc o sem inaryjskich spowiednikach bardzo trafnie powiedział, że starem i chartam i tru 
dno polować. A le drugie przysłowie: Nie pytaj się o drogę starego, lecz by
wałego, daleko trafniej stosuje się do spowiedników starych, lecz nie m ają
cych doświadczenia. I jakim że w rzeczy samej sposobem taki stary może
być dobrym przewodnikiem, który w życiu swojem nigdzie z domu nogą
nie ruszył!— Tak podobnie: jakież ten stary kapłan może mieć dośw iad
czenie, którem u zawsze i mocno o to chodziło, aby z konfesyonału wydo
stał się jak najrychlej, i który każdego penitenta zawsze podług jednego
i tegoż samego traktow ał sposobu, któ ry od czasu opuszczenia ław ki se
m inaryjskiej do Teologii nie zajrzał, a o Ascetyce może naw et nie sły
szał? Gdy więc skrupulat na takiego trafi spowiednika, to ten nie um iejąc
na nim się poznać, utwierdza go w skrupułach, popycha do nich, i tym
sposobem najlepszego usposobienia skrupulat, którego można było od
razu wyleczyć, coraz dalej to nieszczęśliwszym się staje, dopóki nie
natrafi albo na dobrego spowiednika, albo na jak ą książkę dobrą.
Ale i zwyczajnych alumnów nie dosyć wysłuchać grzechów tylko,
niekiedy połajać, naznaczyć pokutę i rozgrzeszyć: bo to nie wielka sztu
ka; lecz i tym trzeba wskazać drogę do doskonałości i dopilnować aby
podążali do niej: a jakże potrafi tego dokazać ten spowiednik, który
i sam niezbyt ascetycznie żyje i o Ascetyce żadnego nie ma wyobrażenia?
To też tak i spowiednik nic nie podnosi ducha w A lum nach; przeciwnie,
zaszczepia w nich ducha oziębłości i z takowym ich zawczasu oswaja.
Ito dodaję że spowiednik alumnów nie powinien być nigdy znie
wolonym do m iewania do nich konferencyj, ani do chodzenia z nim i na
spacer, jak to w miejscach niektórych bywało a może i dotąd jest. T a
kie od spowiednika wymaganie, staw ia go w przykrem położeniu i wielu
alumnów zmniejsza zaufanie do niego. Zewnętrzny nad alum nam i do
zór żadną m iarą nie może do ich spowiednika należeć ; i jeżeli się to
gdzie jeszcze praktykuje, jest wielkiem ze strony Rektorów, Regensów
czy Dyrektorów nadużyciem. P . T.

rych wnętrze pełne zglinizny i kości. K ara Ananijasza i Safiry powinny kłamcom i obłudnikom służyć za przestrogę, co
to Bóg im gotuje, gdy się do Kościoła wedrą. Młodzieniec
z takim charakterem nie ma powołania do Kapłaństwa, i po
winien ze seminaryum być usuniętym natychmiast. Taki i do
seminaryum drogą obłudy dostał się, bo zawczasu starał się
jego zwierzchnikom, szczególniej przez obłudnie żarliwe na
bożeństwo przypodobać się, a potem będąc w seminaryum
udaje pobożność tylko dla oka, zwłaszcza dla oka przeło
żonych.
W ygórowana pycha jest równie przeszkodą do stanu
duchownego.
Pycha jest występkiem, który Lucyfera z nieba strącił
a Adama z Raju wygnał; ona właśnie była i jest źródłem
wszystkich herezyj i wszelkiego niedowiarstwa, które Kościół
i Społeczeństwo tak ciężko trapią. Pycha jest m atką niepo
słuszeństwa, zarozumiałości, uprzedzenia, jest doradczynią
rygoryzmu i uporu nieugiętego. Umysł pyszny zostawszy ka
płanem jeszcze bardziej rośnie w p y ch ę, zawsze dla siebie
szuka adoracyi i gwałtem coraz to wyżej pnie się. Owe tak
smutne sławne dzisiaj Doellingery, Jacki, Reinkensy i t. p.,
są właśnie pychy synami.
Gdy więc alumn jaki jest próżnym, zarozumiałym, nie
zgodnym, hardym, nieposłusznym, przykrym dla swoich kollegów i sług, nieznoszącym żadnej przygany a krytykującym
wszystkich, to bez obawy pomyłki można być pewnym, że
nie ma w nim D ucha Chrystusowego i że więc nie ma po
wołania do Kapłaństwa. Kto nie umie podlegać i być po
słusznym, nie będzie ten umiał rządzić i rozkazywać. A słudze
Pańskiemu, nie trzeba się wadzić, mówi Paweł Sw. ale ukła
dnym być ku wszystkim, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym,
w cichości strofującym te którzy się sprzeciwiają prawdzie: ażeby
im kiedy dał Bóg pokutowanie ku poznaniu prawdy: i upamiętali się od sideł diabelskich, który je w więzieniu dzierży ku woli
jego *)V Duch pyszny, dumny, zarozumiały, jest niezdolnym
do zachowywania tego przepisu Apostoła.
0 II Tym. 2, 24—26.
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Przejdźmy teraz do przywar serca.
Zmysłowość jest najniebezpieczniejszą ze wszystkich
przywar serca. A zatem młodzieniec hołdujący nieczystości,
nigdy nie wypełni rady Jezusa Chrystusa, a którą każdy k a 
płan jest obowiązany wiernie praktykować. Nałóg rozwią
złości jest tyraniją okropnej niewoli. Nic też nad rozwią
złość nie ma przeciwniejszego świętości Kapłaństwa; ona du
szę znikczemnia, ogłupia, sprawia w niej wstręt i nienawiść
ku rzeczom boskim.
Nie wchodzimy tu w szczegóły. Należy to do dyrekto
rów sumienia osądzić w obec Boga, czego można albo nie
można spodziewać się od każdego indywiduum w szczegól
ności. Jeżeli zepsucie niezbyt wielkie i nałóg nie zadawnio
ny, a wola przytem silna i działanie łaski bożej widoczne
prawie, to można mieć nadzieję powstania i wytrwania. Je 
dnakże Święte Kanony słusznie wymagają, aby przyjmujący
Kapłaństwo nie podlegał temu haniebnemu występkowi ; aby
od niego był zupełnie wolnym jako na sługę ołtarza przystoi.
Chciwość, która się niekiedy już w dzieciach objawia,
jest także znakiem niepowołania. Onato była- główną przy
czyną wys'tępku i zguby Judasza, tego najpierwszego w No
wym Zakonie Apostaty. Chciwość nie zna miłości, tej naj
potrzebniejszej cnoty pasterzowi. Jezus Chrystus powiedział,
iż uczniów Jego po tym znaku poznają, jeżeli się wzajemnie
miłować będą; a właśnie chciwiec nie ma tego znaku: jest
on bowiem zawsze twardym i nieużytym, zawsze samolubem
i bałwochwalcą mienia swego: Nad łakomego nie nie ma gor
szego. Nic nie jest złościwszego, jako miłować piedniądze: bo ten
i duszę ma przedajną *). A mając żywność i czem się odziać,
na tern poprzestawajmy: bo którzy chcą bygatemi być, wpadają
w pokuszenie i w sidło diabelskie, i wiele pożądliwości niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Abowiem korzeń wszego złego jest chciwość: której nie
którzy pragnąc, pobłądzili od wiary, i uwikłali się w ciele bo
*) Eccl. 10, 9, 10.
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leści '). Przeto młodzieniec, którego cechą charakteru jest
chciwość, nie ma powołania do Kapłaństwa.
Lenistwo i zgnuśniałość jest równie jawnym znakiem
niepowołania. C harakter oziębły nigdy z powierzonego mu
talentu nie korzysta i trzyma go zakopanym. Nie wyrywa on
kąkolu duszącego dobre ziarno, i podobnym jest do najemni
ka, który ujrzawszy wilka opuszcza owce i ucieka.
Niestałość, jak o zwykła towarzyszka wielkiej lekkomy
ślności charakteru, grozi nieustającem niebezpieczeństwem
upadku w Kapłaństwie, którego liczne obowiązki i ustawiczna
walka z piekłem, nie chwiejnej wymagają stałości. Dosyć tu
napom knąć o tej przywarze, bo smutne jej skutki w kapła
nie każdy łatwo ocenić może.
Ale ze wszystkich znaków czyniących powołanie wido
cznie podejrzanem, najmocniej w oczy bije czysto ludzka
intencya, z doczesnych pochodząca pobudek. Gdy więc mło
dzieniec z zupełną rzeczy znajomością powiada do siebie:
Posiądźmy dziedzictwem Świątynię B oią *), to nie ma żadnej
wątpliwości, iż nie jest od Boga wezwany, lecz pchany gło
dem, pychą, lub ambicyą: Qui per clericatus officium aliud
quaerit quam Deum, nec a Deo electus est nec

Deum eligit,

mówi Iwo K arnoteński 3).
Trzeba się przypatrzyć płynącym z duchownego stanu
pożytkom, dla łatwiejszego odróżnienia dobrej powołanego,
od interesowanej intencyi młodzieńca niepowołanego do Ka
płaństwa. Kapłaństwo bowiem, obok wielkich duchownych
pożytków, przynosi człowiekowi: cześć, poważanie i daje
sposób do życia.
Otóż ten ma najlepszą intencyę, kto w niem ducho
wnych tylko pożytków, obfitszych łask i łatwiejszych do zba
wienia środków szuka.
Także i ten, kto obok powyższych duchownych po
żytków i materyalnemi, jako podrzędnemi, powoduje się ko
rzyściami, prawu bożemu nie ubliża.
Lecz kto w stanie duchownym głównie korzyści mate') I Tym. 6, 9, 10,—s) Ps. 82, 12,—3) De Sac. Ordinationibus.
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ryalnych szuka, uważa go za przyzwoity tylko sposób do
życia i obiera go sobie propter Esum a nie propter Jesum:
ten wchodzi do niego jako złodziej i zbójca.
Ale jakże poznać że nie dla samych korzys'ci materyalnych pragnie kto obrać sobie stan duchowny?
Bardzo łatwo. Oto zapytaj siebie: 1° Czy same tylko
materyalne korzys'ci upatrywałeś w nim zawsze i dotąd upatrujesz? 2° Czy pragniesz ich bardzo i skwapliwie? 3° Czy
takie pragnienie żywiśz w sobie oddawna, myśląc o prowa
dzeniu w nim życia spokojnie, wygodnie a może naw et roz
kosznie? 4° Może obrałeś sobie ten stan w celu wyniesienia
siebie albo familii swojej? 5° Może gotów jesteś użyć wszel
kich, nawet nieszlachetnych środków, jako to: obietnic, podarków, obłudy, protekcyi możnych dla dogodzenia żądzy
swojej? Jeżeli na którekolw iek z tych pytań odpowiada ci
twoje sumienie twierdząco, to bądź pewnym, że nie Bóg, ale
ciało i krew powołuje cię do Kapłaństwa, a więc cofnij się
natychmiast. Jezus Chrystus rzeszom żydowskim wyrzucał
iż Go dla tego szukały, że nakarm ione zostały; a tobie w dniu
ostatecznego sądu wyrzucać będzie, żeś za zwodniczą szatana obietnicą poszedł: „Jeżli upadłszy uczynisz mi pokłon, to dam
tobie królestwo świata i chwałę jego“ i).
Ale dzisiaj kiedy Kościół jest ogołocony z bogactwa
i świetności; kiedy Duchowieństwo jest prawie powszechnie
znienawidzone i prawie wszędzie prześladowane: czyż może
być obawa, żeby kto nie obrał sobie stanu duchownego z po
budek jedynie doczesnych?
Nie ma wątpliwości że tak jest; a codzienne doświad
czenie potwierdza tę prawdę. A lubo Kościół jest obdartym
z dawnych bogactw i pozbawionym szacunku publicznego,
jednak ma jeszcze, z łaski Opatrzności, sposoby do utrzy
mania swoich kapłanów i nie jest bez pewnego poważania,
z czego pospolita ambicya i lekkomyślność korzystać nie za
niedbuje: bo myśli sobie, że daleko lepiej mieć jakitaki chléb
zapewniony, aniżeli codzień mozolnie o jutro się troszczyć.
') S. Mat. 4, 8, 9.
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Ale po wyłączenia młodzieńców pysznych, ambitnych,
zmysłowych i t. p. wypadnie chyba nikogo do Kapłaństwa
niedopuścić: ponieważ te przywary są smutnem po naszych
pierwszych rodzicach spadkobierstwem, przeto w mniejszym
lub większym stopniu znajdują się one w każdym człowieku.
Praw da że każdy człowiek ma w sobie zarody pychy
i zmysłowos'ci, i wszystkich grzechów głównych, jako sku
tków grzechu pierworodnego; lecz nie każdy jest niewolni
kiem tychże występków. Prawda że te złe skłonności zmu
szają człowieka do walki z niemi albo do ulegania im; ale
nie dla tego są one źródłem haniebnej niewoli, która i zdol
ności umysłowe osłabia i cnotę niweczy. Jedni z młodzieńców
pokonywają w sobie te złe skłonooścr p r z y pomocy łaski
bożej; drudzy zaś tak im dalece ulegają, że już nie mogą
nad niemi panować, a co jest koniecznym cnoty warunkiem.
Otóż ci właśnie ostatni nie mają powołania do Kapłaństwa.
Gdyby zaś Kościół szukał do Kapłaństwa ludzi bez żadnych
wad, ze wszechmiar doskonałych, toby wypadło zamknąć
Sanctuarium przed synami ludzkiemi, a sprawowanie czyn
ności kapłańskich sprowadzonym z nieba aniołom powierzyć.
Najgruntowniejsza cnota nie uwalnia od złej skłonności, od
pokus, od walki z namiętnościami; cnota właśnie jest owocem
natychmiastowego i mężnego pokonywania przeszkód sta
wianych nam przez piekło, ciało i świat.
Młodzieńcy zatem, którymkolwiek z grzechów głównych
zarażeni i z powodu nałogu zadawnionego prawie nie dający
się uleczyć, nie są powołani do Kapłaństwa: jestto pewnik
nie ulegający wątpliwości.
Skoro nie ma konieczności cnotę w wysokim stopniu
posiadać, to po cóż przed wejściem do stanu duchownego
pozbywać -się występków?
Co inhego jest być cnotliwym chociaż w nizkim stopniu,
a znowu zupełnie co innego być na rozpustę wylanym. Mło
dzieniec, który już zaczął być cnotliwym, ten przy pomocy
bożej łatwo do cnoty gruntownej dojdzie; ten pomimo swoich
dawnych upadków, znajduje się już na drodze do wielkich
cnót. Lecz kto w występkach oddawna aż do dnia wyjazdu
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do seminaryum pozostawał, to jest wielkie prawdopodobień
stwo, że takim i nadal—przez całą resztę życia pozostanie:
mała o takim nadzieja żeby swoje namiętności ujarzmił i przy
szedł do wolności synów bożych, jak ą się tylko cnotliwi cie
szą. Nie ma nadziei, żeby taki młodzieniec zostawszy kapła
nem powstawał na występki innych, szczególniej na takie,
jakim sam podlega, i żeby był dobrym kapłanem. T aki obo
wiązany pozostać w stanie zwyczajnego życia i do zbawienia
duszy swojej zwyczajnych środków używać ').
Ale czyż podobna żeby we młodzieńcach napotykały
się namiętności wyuzdane, występki zadawnione i niepopra
wne? Czy takie smutne objawy nie są raczej przywarami lu
dzi dojrzałych?
Takby być powinno; lecz wielkie niestety! trzeba wy
znać, że dzisiaj zbyt często wielkie napotykają się występki
właśnie w tym wieku, w którym zbyt rzadko są cnoty wiel
kie! Jestto smutny skutek grzechu pierworodnego i wielkiego
osłabnienia wiary. W ięc i nie mniejsza jest prawda, że roz
pustni i rozpasani młodzieńcy pukają niekiedy do podwojów
Sanctuarium. Niech więc dobrze czuwają ci, do kogo to na
leży, aby nikt niegodny, to jest: rozwiązły, w , nałogach za
dawniony i niepoprawny nie wcisnął się do Świątyni Pana.
Przejdźmy teraz do ułomności i wad ciała, jako przeszkód
do Kapłaństwa.
Do przeszkód ze strony ciała należy: wielka jego niekształtność, brak palców i choroba nie dająca się uleczyć.
Niekiedy, przynajmniej czasowo, potrzebne dawanie po
mocy rodzicom albo opieki najbliższym krewnym, jako też
brak lat, może być przeszkodą do stanu duchownego.
Także do zewnętrznych przeszkód należy zakaz Ko
ścioła, to jest: Irrégularités czyli utrata prawa do stanu du
chownego, albo do przyjęcia wyższych lub do sprawowania
już przyjętych święceń. T ak a Irregularitas pochodzi z niektó') Dico autem non nuptis et viduis— quod si non continent a fornication©
vel m ollitie, nubant. Melius enim nubere quam uri, id est, consentire libidini
et luxoriose vivere. I Cor. 7, 9. P. T.
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rych ciężkich i przez prawo wymienionych występków, albo
z wykroczeń zuchwałych przeciwko zakazowi Kościoła. Gdyby
np. subdiakonlub diakon, mniejszych a tembardziej bez żadnych
święceń kleryk sprawował ja k ą czynność kapłańską, wiedząc
0 tern, że tego niewolno mu czynić, toby zaciągnął karę zwa
ną Irregularitas ł).
Trzeba dodać że danie wielkiego zgorszenia, wielkie
1 publiczne grzechy, utrata honoru albo wynikła z wyroku
sądowego infamija, są wielkiemi do duchownego stanu prze
szkodami.
W końcu gdy najbliżsi i bezpośredni przełożeni uznają
kogo za niezdatnego do Kapłaństwa,' ten obowiązany wy
perswadować sobie, że go Bóg do stanu tego nie powołuje.
Otóż i wszystko cośmy tu o znakach niepowołania po
wiedzieć mieli.“

ROZDZIAŁ VIII.
Ciężko ten grzeszy, kto K apłaństw o bez l>oźego pow ołania przyjmuje.

(Według tegoż samego autora).
„Dzisiaj prawie Się nie zdarza, aby kto ze światowych
wielkości, lekceważąc sobie prawa boskie i ludzkie, gwałtem
wdzierał się do Kapłaństwa jakoby do własności swojej dla
zadowolenia swojej pychy i chciwości, jakto niegdyś, a mia
nowicie u nas w Polsce bywało, kiedy chléb Kościoła był
piękny, obfity i tłusty, i kiedy pycha i chciwość zdradą, kłam
stwem i przemocą dopomagały sobie przeciwko prawu bo
żemu i ludzkiemu. W ówczas wielkości światowe poczytywały
sobie za obowiązek, któregokolwiek ze synów swoich wy
prawić, a inni z ich grona gwałtem pchali się do stanu du
chownego, chociaż oprócz pyGhy i pragnienia dobrego bytu
i honorów, nie miewali żadnych odpowiednich Kapłaństwu
przymiotów. Ogłada światowa, pseudo-mądrość wolterowska,
albo- rozlubieżniały sposób myślenia i życia, zastępowały
') Odczytaj sobie Ważną przestrogę wyżej na str. XIII.
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wszystkie przymioty kapłańskie, jako to: boskie powołanie,
cnotę, naukę duchowną i gorliwość o zbawienie dusz, a sze
roką otwierały drogę do bogatych probostw, kanonji i w koń
cu do mitry. W owych to nader smutnych dla Kościoła i Spo
łeczeństwa czasach, był zaprowadzony zwyczaj pogański—
duchowny w wyższej hierarchii monopol,—wielkość bowiem
światowa rzekła do siebie: Hereditate possideamus sanctuarium
Dei; i dla tego kapłan nie posiadający próżnej nazwy szla
chectwa, chociażby posiadał wszystkie apostolskie przymioty,
nie mógł kanonikiem a nie dopiero biskupem zostać *)! To
też z owych czasów niczem się niedająca zatrzeć hańba
z coraz, to smutniejszemi skutkami pozostała, a którejto hań
by ani jej skutków całe wieki nie są z.dolne naprawić! TaCy
ludzie zostawszy kapłanami głównie o używaniu i lusztykowaniu, a więc i o zagarnieniu intratnych probostw albo bo
gatych kanonij myśleli; lecz przez całe swoje kapłańskie ży
cie, ani jednego dziecka do pierwszej spowiedzi i komunii
świętej nie przygotowali, ani jednego ze swoich parafijan zna
czenia Świętych Sakramentów, albo przykazań bożych etc.
nie nauczyli! Bo taka praca byłaby zapewne ubliżeniem dla
ich papierowego czy pergaminowego szlachectwa i magnactwa...
Ale niedowiarstwo, wolterowanie i rozpustę, podłe uniżanie
się i płaszczenie, sobie za honor i chlubą poczytywali!
W prawdzie te opłakane czasy minęły, i dałby Pan Bóg
aby się nigdy podobne nie wróciły; jednakże niebezpieczeń
stwo dla Kościoła bożego nie znikło. Światowe wielkości nie
mal wszystkie oddawna usuwają się od stanu duchownego
i gardzą nim, lubo jest niepodobieństwo żeby tam prawie nikt
w sobie nie słyszał głosu bożego wzywającego do K apłań
stwa, ale który zostaje zawczasu' światowemi rodziców wi
dokami przytłumionym, a potem obojętnością w wierze i ży
ciem według moralności niezależnej zniweczonym; wszakże,
7) Czytaj Pamiętniki X. Kitowi cza, w Poznaniu 1845, oraz Rzut oka
na stan religijno-obyczajowy Polski w ośmnastym wieku, przez Maurycego Dzieduszyekiego, w Dodatku do krakowskiej gazety Czas z L istopada 1857 r.
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powiadam, że również groźne Kościołowi niebezpieczeństwo
nie znikło: bo ani pycha, ani chciwość ludzka nie zginęły.
T e namiętności miewały zawsze i nigdy im hołdowników
i niewolników we wszystkich społeczeństwa klasach nie za
braknie» Nie mogąc one żadnych dla siebie widoków na
świecie upatrzyć, przywdziawszy na się maskę obłudy, wci
skają się do Świątyni Pańskiej, dla korzyści jedynie materyalnych, albo dla dogodzenia pysznej próżności swojej. Ale
rozważ dobrze co tu dalej powiemy.
Jużeśmy wyżej dowiedli, że we wszystkich czasach—
pod prawem natury i Zakonem pisanyirj, Bóg, jako najwyż
szy Zwierzchnik, Sam obierał Sobie kapłanów. Takie same
prawo zachował sobie i pod zakonem łaski, pod jakim obe
cnie żyjemy. A nawet przez usta Izajasza wyraźnie powie
dział, że będzie to prawo Sam przez się wykonywał. Prze
powiadając bowiem nawrócenie się pogan, rzekł: I nabiorą
z nich kapłanów i Lewitów *). I Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz,
obierając sobie Apostołów i Sam ich nauczając, to najwyższe
prawo swoje wyraźnemi słowy potwierdził: Jam jest drzwia
mi; jeżli kto przezemnie wnidzie, zbawion będzie. Kto niewchodzi
przeze drzwi do owczarni owiec ale inędy, ten jest złodziej i zbój
ca 2). Takich w inszem miejscu s a m o z . w a ń c ó w nazywa pro
rokami fałszywemi, którzy w owczej skórze chodzą a we
wnątrz są wilkami drapieżnemi 3). On praw o to najwyższe
sobie zastrzegł na wszystkie czasy; i trzeba powiedzieć, że
naruszenie jego nigdy nie uszło i nigdy nie ujdzie bezkarnie.
W Starym Zakonie Bóg strasznie groził przywłaszczycielom
Kapłaństwa i rzekł do Mojżesza: Aarona i synów jego posta
nowisz nad służbą kapłańską. Obcy któryby ku posługowaniu
przystąpił, umrze 4). T a groźba literalnie spełniła się jeszcze
za życia Mojżesza. Któż bowiem może bez przerażenia czy
tać straszną k arę wymierzoną na Korym, Datanie i Abironie,
których ziemia żywcem wraz z ich familijami i majętnością
pochłonęła, za chęć przywłaszczenia sobie Kapłaństwa 5)?
■) łza. 66, 21.— 2) S. Jan. 10.— 3) S. M at. 7.— 4) Num. 3, 10,—
5) Num. 16, 21 i n.

Któż nie zna losu nieszczęśliwego Saula jak i go spotkał za
samowolne odprawienie ofiary, co jedynie do kapłanów na
jeżało *)? Oza za samo dotknięcie się A rki przymierza dla
uchronienia jej od przewrócenia, ale przeciwko bożemu zaka
zowi, padł śmiercią nagłą natychmiast 2). Czy takie przykła
dy-kary nie dosyć wyraźnie mówią? Czyż one nie dowodzą,
że przywłaszczyciel Kapłaństwa Nowego Zakonu zostaje na
śmierć duchowną skazany, ja k w Starym Zakonie ściągał na
siebie śmierć fizyczną? W ątpliwość nie ma tu miejsca: bo
pod tym względem słowa Zbawiciela są wyraźne. On przywłaszczycieli Kapłaństwa Nowego Zakonu najżywszemi otjmalował kolorami, ponieważ nazwał ich wilkami drapieźnemi
w owczej skórze; złodziejami i zbójcami, którzy się ukradkiem
do owczarni dostają. A na cóż, według Ewangelii, drapieżne
wilki, złodzieje i zbójcy zasługują, jeżeli nie na śmierć? Czy
przygotowany dla nich na sądzie ostatecznym 1los nie wy
raźnie odkrywa myśl Zbawiciela? W tenczas bowiem sam o
zwańcze proroki, chcąc się usprawiedliwić odezwą się do
Sędziego Najwyższego: Panie, Panie, izaliśmy w Imię Twoje
nie prorokowali, i w Imię Twoje czartów nie wyganiali? ale Ten
im odpowie: Nigdym was nie znał: odstąpcie odemnie 3)1 Czyli
innemi słowy: W y w królestwie mojem nie macie udziału;
cząstka wasza z potępieńcami.
T a okropna ostatecznego sądu scena, powinnaby samo
zwańców zastańowić i od Kapłaństwa odstraszyć. Wówczas
bowiem potępionych kapłanów spotkać ma głównie dwojaki
wyrzut: jednych za przywłaszczenie Kapłaństwa, co się miło
ści Boga sprzeciwia; a drugich za twardość serca względem
ubogich, co się z miłością bliźniego nie zgadza, dla pokaza
nia nam jakoby nas tylko te dwa występki na wieczną zgubę
prowadziły! A więc i w Nowym ja k i w Starym Zakonie,
przywłaszczenie Kapłaństwa ostatecznie za sobą karę śmierci
pociąga! T a kara pochodzi z dwojakiej pobudki: raz, że przy
właszczenie Kapłaństwa, jakeśm y to widzieli, jest wielkiem
') I Reg. 13.—2) 'I I Reg. 6.— 3) S. Mat. 7.
Przewodnik.
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najwyższych praw Boga pogwałceniem, jakie On w zarządzie
ludu sobie zachował; a powtóre, że takie przywłaszczenie
sprawia zamieszanie w porządku Opatrzności, jak to zaraz
zobaczymy.
Jak w porządku naturalnym Bóg nam darów swoich za
pośrednictwem drugich czyli podrzędnych przyczyn, za po
średnictwem powolnych swoim prawom stworzeń udziela; tak
i w porządku laski udziela nam swoich dobrodziejstw za po
średnictwem Kościoła swego, który jest, że tak powiem, świa
tem nadnaturalnym, światem łaski, źródłem uświętobliwienia,
ogniwem, pośrednikiem, kanałem; boskim instrumentem mię
dzy Bogiem i nami, i który żyje własnem życiem, rządzi się
własneińi i sobie na zawsze przez samego Boga nadanemi
prawami i opiera się na Kapłaństwie. Kapłaństwo zatem jest
fundamentem i życiem Kościoła. A wjęc Bóg przez hierarchiję
swoich ministrów działa, rządzi, przewodniczy i uświętobliwia.
Biskupi zatem i kapłani są z rozporządzenia Boga szafarzami
Jego tajemnic i łask, pasterzami i ministrami do uświętobli
wienia dusz. Za ich to działalności pomocą Kościół zapo
biega złemu, a szerzy światło boże czyli prawdę i cnotę na
ziemi; i mniejszy lub większy prawdy i cnoty wpływ na lu
dzi zależy jedynie od mniejszej lub większej mądrości, męztwa,
świętobliwości i działalności Kapłaństwa katolickiego.
Po takiem rzeczy wyjaśnieniu nietrudno widzieć, że sa
mowolne do Kapłaństwa wdzieranie się, musi psuć postano
wiony od Boga porządek. W dzierać się bowiem do Kapłań
stwa, jestto świętokradzko uderzyć na fundament Kościoła,
który Jezus Chrystus Sam założył; jestto z czysto ludzką siłą
zabierać się do dzieła, które jedynie przy pomocy łaski Boga
rozpoczętem, prowadzonem i dokonanem być może; jest to
budować na naturze, co koniecznie ma się na łasce i błogo
sławieństwie Boga opierać i wznosić; jestto człowiekowi przy
znawać posłannictwo, które musi od Boga pochodzić. Jak
zatrute źródło wody, zatruwa wszystkie rzeki, do których się
ona dostaje; tak podobnie i kapłan czysto ludzkiem zarażony
powołaniem, zdolnym jest powierzone mu dusze tylko zwo
dzić, psuć i gubić, i straszne sprawić zamieszacie w owczar
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ni, gdzie jest obowiązany być narzędziem boskiej łaski i uświętobliwienia.
Ach! jak że licznemi i smutnemi dałoby się tę prawdę
stwierdzić przykładami!
Czyż więc teraz trudno pojąć potwornos'c samozwaństwa, i ocenić sprawiedliwą Boga surowość, z jak ą je karze?
Ten w ystępek wyrządza Kościołowi i Społeczeństwu
taką szkodę, jakiej nigdy dosyć opłakiwać nie można. A więc
on wymierzone przez Zbawiciela na wdzierających się do Ka
płaństwa gromy, słusznie umieścił w dekretach swoich i na
nich swoją karność opiera. A więc i on odgania od siebie
wilków, złodziejów i zbójców chcących owce porywać, kraść
i zabijać. Kto zatem wbrew jego woli przywłaszcza sobie
Kapłaństwo, ten wielką mu krzywdę wyrządza i w najwa
żniejszych jego interesach oszukuje go.
Żaden król tyle o następstwo tronu dla syna swego
nie dba, ile Kościół o następstwo Kapłaństwa i o dobór so
bie ministrów, co się wyraźnie z ceremonij przy udzielaniu
święceń pokazuje. W ówczas bowiem archidijakon przedsta
wiając Biskupowi kandydatów do święceń mówi: Nasza Świę
ta Matka— Kościół przedstawia Ci tych, subdijakonów, abyś ra
czył ich wyświęcić na dijakonów.... Nasza Święta Matka— Kościół
przedstawia Ci tych dijakonów, abyś raczył ich wyświęcić na ka
płanów. A Biskup w tej uroczystej okoliczności pyta się
Archidijakona: A czy wiesz że są godni? a ten odpowiada mu:
0 ile słabość ludzka pozwala, sądzę, żę są godni, aby ich przy
puszczono do posług, na co Biskup odpowiada: Deo gratias,
niechaj Bogu chwała będzie!
Ten uroczysty obrzęd potwierdza zarazem zaufanie Ko
ścioła w przedstawionych do święceń kandydatach, że jego
nadziei nie zawiodą.
Lecz jakże okropnie zawiedzionym i zawstydzonym zo
staje, gdy kandydaci tak do święceń zaleceni są w rzeczy
samej niegodni, gdy swoją Matkę rozmyślnie oszukują uzy
skawszy swojem fałszywem postępowaniem takie świadectwo,
jakie w oczach Boga istnem kłamstwem jest! Czy chrześcija
nin mający wiarę poważyłby się do podobnego posunąć się
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występku? Czyżby śmiał ze swojej duchownej Matki naigrawać się w chwili tak uroczystej, w chwili udzielenia mu świę
ceń, czyniąc ją narzędziem swojej przewrotności? ,
Takie oszukaństwo jest dopiero pierwszem długiego
szeregu i okropnych własnej Matki oszukaństw ogniwem.
Któż bowiem potrafi opowiedzieć wszystkie, jakie kapłan bez
powołania sprawia w owczarni Dobrego Pasterza spustoszenia?!
Jestto szarpiący, zabijający i pożerający wilk; jestto podmy
wający, wywracający i unoszący potok; jestto buchający,
ogarniający i niszczący pożar; jestto zwodzący, wciągający
i gubiący diabeł. Owszem, nie ma w ludzkiej mowie słów
dosyć mocnych do odmalowania zbrodniczych szkód, jakie
ludowi bożemu wyrządza kapłan bez powołania, kapłan sa
mozwaniec. Zamiast być źródłem życia, jest on pomocnikiem
tylko czarta i narzędziem śmierci duchownej. Lepiejby dla
niego było, gdyby się był nie urodził.
Jakżeby Kościół nie miał ubolewać zostawszy tak ciężko
zawiedzionym i ujrzawszy swoją hierarchiję przez kapłana
złego znieważoną, synów swoich zgorszonych i na zgubę
wieczną popchniętych? Jakżeby nie miał on ciężko ubolewać
i nad niegodnym kapłanem rzewnie płakać, ja k niegdyś Jeremijasz nad gruzami Jerozolimy ubolewał i płakał? Nie zna
ten Kościoła, jeśli się komu zdaje, jakoby on nad tak wielkiem nieszczęściem nieczułym był. A jakże znając niezmierną
boleść jego z powodu wdarcia się jakiej złej jednostki dó
Kapłaństwa, można się zapomnieć i stać się mu nowym do
nowych boleści powodem?
Ale jeszcze nie wszystko: kto nie będąc powołanym
wdziera się do Kapłaństwa, ten i sobie potępienie gotuje.
Można takiego przyrównać do Jana i Jakuba apostołów,
za któremi, gdy jeszcze ludzką powodowali się ambicyą,
m atka ich przystąpiwszy do Zbawiciela rzekła: Rzecz aby sie
dzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po
lewicy w królestioie twojem, na co Pan Jezus odpowiadając
rzekł: Nie wiecie czego prosicie 1).
‘) S. Mat. 22.
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I my tak samo wdzierającym się do Świątyni Pańskiej
młodzieńcom bez powołania, odpowiadamy: Nie wiecie czego
żądacie.
Nie ma wątpliwości, że Kapłaństwo jest godnością wiel
k ą, stanem świętym, który człowieka na równi z aniołami
i w ciągłym stosunku z Bogiem stawia; ale z drugiej strony
je st ono strasznym ciężarem, bo w kłada niezmiernie wielkie
obowiązki. Gdy więc kogo Bóg do służby swojej w tym świę
tym stanie powołuje, temu i wszelkich potrzebnych łask udzie
la, i dopomaga mu wszelkie do pełnienia obowiązków prze
szkody usuwać. Ale gdy kto bez powołania a więc przy
naturalnych tylko siłach pozostawionym jest, ten pod tym
ciężarem musi złamać się i zginąć.
Smutny obraz młodzieńca związanego Kapłaństwem
przeciwko woli Boga, powinienby podobnych mu odwieść od
tego stanu na zawsze'. Zaledwo bowiem został wyświęconym,
a już od duchownego pługa się odrywa, ogląda się w tyj:
i wzdycha za utraconą swobodą, która stała się dla niego już
niemożebną. Ogarnia go wtedy straszna nudota; gorzkie
sumienia wyrzuty dręczą go bezustannie; niemożebność uwol
nienia się z pod jarzm a i przełamania przeszkód do swobo
dy, rozogniają żądze jego bardziej jeszcze; wyuzdane i spra
gnione chuci jego podobne są do sępów szarpiących jego
serce ustawicznie. Oglądając się po za sobą widzi swoje
tylko występki, kłamstwa, obłudę i ślepą zatwardziałość;
zastanawiając się nad swoim stanem obecnym, znajduje się
bez wyjścia; czuje się że jest obarczony strasznym dla sa
mych aniołów ciężarem i zarazem widzi, iż od niego się
uwolnić niepodobna! A gdy się zastanawia nad przyszłością
swoją, to tam z przerażeniem i ze drżeniem widzi straszne
boskiej sprawiedliwości gromy wymierzone przeciwko w trę
tom do Kapłaństwa! Kiedyż i jakie położenie może być
okropniejszem? Któż na tej ziemi może być nieszczęśli
wszym? Kto i dla jakich honorów lub skarbów mógłby się
w podobną rzucić przepaść? Czyż nie dosyć rozumu zdrowego
aby się od takiego cofnąć nieszczęścia?
Żadna pobudka, żaden interes nie może być ważniej
szym od uwag dopiero co przytoczonych; a jednak nie b ra 
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kuje pozorów dla pokrycia lub usprawiedliwienia wdzierania
się do Kapłaństwa!
Izajasz, powiadają, sam stawił się przed Bogiem i rzekł:
Owo ja, poszlij mię *).
Prawda; ale czyż nie z bożego natchnienia tak on po
stąpił? Prawda że się ofiarował na misyę, lecz tylko na cza
sową, a nie zaś na trw ającą zawsze; ofiarował się, ale się
Bogu nie narzucał; był dalekim od jej przywłaszczenia prze
ciwko woli Boga.
Nie ma wątpliwości, że każdemu wiernemu wolno Bogu
i Kościołowi ofiarować się na służbę ołtarza, byleby gotów
był cofnąć się gdy nieprzyjętym zostanie.
Lecz i pomiędzy Swiętemi Starego Zakonu wielu znaj
dujemy, którzy powierzoną im od Boga misyę przyjmowali
z bojaźnią i ze drżeniem. Np. Mojżesz błagał Boga żeby nie
jego, lecz kogo innego posłał do Egiptu dla wyprowadzenia
Żydów z niewoli 2). — A Jeremijasz odezwał się do Boga:
A , a, a, oto nie umiem, mówić 3), jakże więc Twoje opowiem
słowo? — Jonas, przerażony poselstwem Boga, ratował się
ucieczką 4). Otóż jak myśli i jak się lęka Boga, kto pową
tpiewa o swojem do Kapłaństwa powołaniu. Kto do woli Boga
szczerze zastosować się pragnie, ten jej nie pozńawszy nie
posuwa się do 'przyjęcia święceń kapłańskich.
Ale Paweł Święty powiada, że kto biskupstwa pożąda,
ten dobrego dzieła pożąda s). A więc nie potępia on pragnie
nia Kapłaństwa.
Prawda; ale trzeba pamiętać, że Apostoł mówi o pra
gnieniu nie samych tylko honorów i wygód, lećz trudów
i niebezpieczeństw do Kapłaństwa a tembardziej w onych cza
sach do Biskupstwa przywiązanych. W prawdzie nie gani on
pragnienia -biskupstwa, ale też odpowiednich jemu przymio
tów wymaga. Kapłaństwo a tembardziej Biskupstwo za cza
sów Pawła Świętego torowało drogę do męczeństwa a nie
do wygrzewania się w wygodnem mieszkaniu przy kominku;
') Iz. 6, 8 — 2) Exo<3. 6, 13.— 3) Je r. 1, 6.— *) Jonas. 1, 3 —5) I
Tym. 3, 1.
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więc jak w owych czasach tak i dzisiaj kapłana, a tèmbardziej
biskupa obowiązki są również pracowite, mozolne i«rozmaitej
goryczy pełne. Kto więc w Kapłaństwie czy Biskupstwie
szuka obszerniejszego pola do pracy około zbawienia dusz
i własnego uświętobliwienia, ten pewno dobrego żąda dzieła,
o.czem właśnie i Święty Paweł myślał. Ten zatem się bardzo
myli, kto dla świętokradzkiego wtręctwa swego w słowach
Pawła S. obrony "szuka.
Ale, powiadają jeszcze, że stan zakonny jest wolnym
od podobnego ograniczenia, więc może tam każdy wstąpić,
kto gotów jest jego obowiązki pełnić, ponieważ Jezus Chry
stus ogólnie powiedział: Jeżeli chcesz być doskonałym, idż,przedaj co masz, i daj ubogim, przyjdź a pójdź za mną *). Aże
ze stanem zakonnym Kapłaństwo się łączy, więc rzecz oczy
wista że i do Kapłaństwa każdy ma prawo.
Takie wnioskowanie mylńem jest. Kościół wprawdzie
łatwiej przypuszcza zakonników do Kapłaństwa, aniżeli kle
ryków ze Świeckiego Duchowieństwa; jednakże nie uważa
go za konieczne po zakonnej profesyi następstwo. W prawdzie
powołanie zakonne ma podobieństwo czyli pewne z Kapłań
stwem powinowactwo; jednak pod wielu wzglądami te po
wołania różnią się między sobą. W iele znajduje się wiernych
głosem Nieba do zakonu wezwanych, a którzy żadnego do
Kapłaństwa powołania nie mają; azatem Kapłaństwo nie ma
żadnego z zakonem związku. T ak zakonnik jak i świecki
kleryk jest, oprócz ślubu posłuszeństwa, obowiązany grun
townie zbadać siebie przed przyjęciem święceń: czy zdoła
dokonać budowy, którą rozpocząć myśli 2)? czyli, innemi słowy,
ma istotne do Kapłaństwa i do pełnienia obowiązków jego
powołanie?
Ale świętej milicyi szeregi są zbyt wypadkami rewolucyi
przerzedzone; brak kapłanów jest wielki; wiele parafij znaj
duje się bez pasterzy, a ja właśnie ,chcę dusz zbawieniu się
poświęcić. •
W prawdzie pięknyto pozór, jednakże przedewszystkiem
>) 8. Mat. 19 —2) S. Euk. 14.
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pamiętaj, że nie do ciebie lecz do Boga należy tej milicyi
luki zapełnić; a Jemu nie o liczbę, lecz o dobór żołnierzy
chodzi. On i małą garstką umie walne zwycięztwa wygry
wać, ja k o tem w Starym Zakonie o Gedeonach i Samsonach
czytamy, a w razie potrzeby posyła aniołów na pomoc słu
gom swoim *). Bóg przedewszystkiem wymaga żeby nikt
bez Jego wezwania kapłanem być nie chciał. W Machabejskiej historyi czytamy, że Józef i Azaryasz chcąc nabyć
sobie sławy w walce z narodami okolicznemi, dla tego wielką
klęskę ponieśli, że nie byli g nasienia onych mężów, przez któ
rych stało się zbawienie w Izraelu *).
I dzisiaj nic w kapłanach bożego powołania zastąpić
nie może; i Kościół woli mało z powołaniem, aniżeli wiele
mieć kapłanów bez powołania. Satius est, mówi Koncylium
L ateraneńskie IV, maxime in sacerdotio, paucos bonos quam
multos malos habere ministros: quia si coecus coecum duxerit,
ambo in foveam delabuntur: Lepiej jest mało dobrych, aniżeli
wiele mieć złych kapłanów.; bo gdy ślepy prowadzi ślepego, obadwaj w dół wpadają 3).
A chociażby kiedy lub gdzie w rzeczy samej było mało
kapłanów, to i w takich razach trzebaby również od Ka
płaństwa, nie mających do niego "powołania, odsuwać.
Panie, który w rękach swoich trzymasz ludzkie serca,
nie dopuszczaj, aby kto kiedy bez powołania Twego wdarł
się do ■Kapłaństwa! Tyś przez anioła swego wygnał bezbo
żnego Heliodora ze Świątyni Jerozolimskiej, który chciał jej
skarb zabrać; Tyś Sam wygnał z kościoła swego sprzedają
cych i kupujących: błagamy Cię, nie dozwalaj aby kto kiedy
z Twoich praw i Twojej chwały pogardą do Twego wdarł
się Kościoła dla znieważania tajemnic Twoich i frymarczenia
zbawieniem dusz! Zamknij jego podwoje przed najemnikami,
którzy królestwo boże na jedzeniu, piciu i używaniu zakła
dają, a otwieraj takow e tylko ludziom według serca Twego
do Kapłaństwa powołanym i przez Ducha Świętego przygo<) IV Król 19, 35. — J) I Mach. 5. — 3) Concil. L ater. IV 1215.
can. 27.
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towanym, a wtenczas pomiędzy ludami chrześcijańskie za
kwitną cnoty, a Kościół Twój będzie pokoju, szczęścia i ra 
dości używał."

ROZDZIAŁ IX.
Oatróżności, j a k ie trzeb a zach ow ać przy
badaniu, p ow ołan ia sw eg o .

Po wykazaniu konieczności powołania do Kapłaństwa,
jakoteż znaków, po których można takowe poznać, zdaje
się iż nie będzie bez pożytku przydać tu niektóre uwagi
potrzebne do dobrego zbadania rzeczy tak ważnej, ja k ą wła
śnie jest powołanie.
1° Z tego wszystkiego co się dotąd powiedziało wypada,
że badając powołanie swoje i namyślając się obrać sobie
stan jaki, trzeba przedewszystkiem starać się poznać wolę
Boga jakoteż obmyślanego stanu obowiązki. Trzeba zatem
najprzód udać się do Boga przez gorącą modlitwę i z głębi
serca wołać do Niego, na wzór Pawła Świętego: Panie, co
chcesz abym czyniffl *) albo na wzór Dawida: Ukaż mi drogę
którąbym m iał chodzić 2).
Powinieneś tedy gorąco modlić się, ponieważ nikt wzglę
dem siebie nie może zamiarów Boga poznać, jeżeli On tako
wych Sam nie objawi: B o któż poznał um ysł Pański, albo kto
był rajcą Jego? 3) Proście, szukajcie, kołaczcie, mówi Zbawiciel:
a więc kto nie prosi, nie szuka, nie kołacze, ten nic nie
otrzyma, nie znajdzie, niczego się nie doczeka. A więc mo
dlitwa jest środkiem do otrzymania sobie światła i wszelkich
nam potrzebnych łask Boga.
Trzeba więc przedewszystkiem do Niego się zwrócić,
pokornie i usilnie błagać Go o światło i przewodnictwo. Obowiązańyś uciekać się do Boga, lęcz nie dosyć to chwilowo
i mimochodem czynić; bo tak postępując pokazałbyś, że nie
znasz ważności potrzebnej ci łaski. Jeżeli czujesz jej ważność,
to powinieneś tak długo starać się o nią gorliwie i wytrwale,
>) Aet. 6, 9.—2) Ps. 142, 8,—3) Kom. 11, 34.
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dopóki jej nie otrzymasz. W łaśnie tu miejsce abyś do siebie
zastosował Chrystusa Pana słowa, iż trzeba się zawsze mo
dlić, a nigdy nie ustawać. Aponieważ od łaski tej zależy
zbawienie twoje, więc Bóg niezawodnie chce jej tobie udzie
lić. A jeżeli cię zaraz, a naw et może długo nie wysłucha,
co zawsze nie bez słusznych dzieje się przyczyn, to zamiast
zniechęcenia się i tracenia nadziei, naśladuj owych ślepych,,
którym gdy się zdawało że ich Jezus Chrystus nie słyszy,
podwajali wołanie swoje w miarę oddalania się od nich Zba
wiciela: A oni bardziej wołali, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad
nami, Synu Dawidów 1). Naśladuj także wiarę, pokorę i wy
trwanie niewiasty Chananejskiej, a podobnież i ty w końcu
usłyszysz: O młodzieńcze, wielka jest wiara twoja: niechaj ci
się .stanie jako chcesz 2). W łaśnie do ciebie stosują się słowa
S. Jana Chryzostoma: Non desistas, donec accipias: Nie usta
waj, dopóki nie otrzymasz 3).
Otóż będąc pewnym, że wszystko od wyboru dobrego
zależy i że największe nieszczęście, jakie ciebie spotkaćby
kiedyś mogło za mylny obiór sobie st^nu;—że wszystkie prze
znaczone ci od Boga łaski, które mają dopomagać ci do zba
wienia, łączą się z łaską powołania i niejako w niej się za
wierają,—powinieneś o wybór stanu ciągle się modlić i pa
m iętać o nim we wszystkich twoich ćwiczeniach pobożnych,
i każdy dobry uczynek w tym celu wykonywać.
2° Oprócz modlitwy potrzeba z naszej strony przygo
towania do poznania światła niebieskiego. Na cóżby się przy
dało światło słoneczne ślepemu albo temu, kto rozmyślnie
oczy swoje zamyka?
Kto zatem chce powołanie swoje poznać, ten powinien
przedewszystkiem postawić się w zupełnej obojętności, nie
skłaniając się ni na jednę, ni na drugą stronę, a to dla le
pszego poznania woli Boga i skłonienia się do niej, gdy się
objawi.
Bez takiej obojętności Staniesz się niezawodnie igraszką
złudzeń serca twego. Jeżeli z góry będziesz się skłanjał ra
') 8. Mat. 20, 3 1 —2) Id. 15, 2 2 - 2 8 .- 3 ) Hom. 24 in Mat. 7.

139
czej ku jednej aniżeli ku drugiej stronie, to zaraz ci nasuną
się i powody zniewalające ciebie ku tej stronie pożądanej;
a powody przeciwne pokażą się bardzo słabemi, i prawie
bezwiednie udasz jakobyś takowych niedostrzegł.
Trudno sobie wystawić ja k bardzo skryta skłonność za
ciemnia umysł, przeinacza prawdę i wykrzywia sąd. Przysłu
chajmy się np. dwom osobom zapalczywie sprzeczającym się
0 co. Każdej z nich zdaje się, że ma za sobą słuszność;
1 gdzie ktoś bezinteresowny prawdę od razu widzi, tam umysł
uprzedzony nie dostrzega takowej. Napróżno im jasno i do
bitnie dowodzić, bo swojem uprzedzeniem zaślepione, ze wzgar
dą odpychają prawdy najoczywistszej dowody jakoby nic nieznaczące.
Nie powoduj się więc żadną skłonnością ani żądzą.
Jeżeli się złudzisz, to pierwszy błąd pociągnie drugi za sobą.
W edług swojej skłonności lub żądzy będziesz mówił do poradcy swego, ja k mówisz do siebie, i właśnie wtenczas po
padniesz w błąd, któregośmy skutki wykazali; to jest: zwie
dziesz tego, u kogo rady zasięgniesz. Będziesz interesownie
bronił takiej sprawy, którą należy z wielką prostotą ducha
przedstawić, a decyza zgodna z twojem życzeniem zapadnie.
Usiłuj więc w najzupełniejszej postawić się obojętności,
niepragnąc więcej niczego, ja k tylko Bogu służyć takim spo
sobem, jakim On chce abyś Mu służył, nie wybierając sobie
ani miejsca, ani urzędowania. S. Ignacy w swoich Ćwicze
niach duchownych ') bardzo silnie takiej obojętności wymaga.
Od niej zaczyna wybór, który nazywa fundamentem: bo w rze
czy samej jest on fundamentem i podstawą gmachu ducho
wnego, jaki w duszy ma zbudowanym być.
Na tym właśnie fundamencie trzeba opierać całe ćwi
czenie wyboru, którego celem jest obranie sobie pewnego,
niezmiennego rodzaju życia, jeżeli takowy nieustalony jeszcze;
w stanie zaś ustalonym, celem tej obojętności jest obranie
środków najstosowniejszych do osiągnienia doskonałości.
*) Zob. Ćwiczenia duchowne Ś. Ignacego, wydane w Berlinie 1856 r.
str. 205 i 209.
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A zatem istotnym tego wyboru warunkiem jest posta
wienie się w stanie obojętności na wszystko: na stan życia,
na urząd, na zatrudnienia, na miejsce. Żeby dojść do ta
kiego usposobienia, to, według Ś. Ignacego, trzeba szczerej
usilności, 'szczerej pracy w cełu oderwania się od wszelkiej
skłonności i przywiązania do czegobądź; trzeba całkowitego
wyrzeczenia się wszelkich widoków i uczuć światowych, które
są zwykłemi do złudzeń powodami; trzeba obojętności na do
statek lub ubóstwo, na miejsce spokojne lub też czynne, pra
cowite i mozolne, na miejsce zaszczytne lub nizkie, na po
ciechę lub cierpienie, na chorobę lub zdrowie, na życie dłu
gie lub krótkie; trzeba żebyśmy na 'wszystko jednakowem
spoglądali okiem: ponieważ każda z tych rzeczy może po
służyć za środek do uświątobliwienia się i zbawienia. Trzeba
usiłować ta k wznieść się nad temi wszystkiemi względami,
żeby ani obawa jednych, ani pragnienie drugich wcale nie
wpływała na wybór nasz. Mamy się tylko jednem rządzić
pragnieniem; to jest: chęcią poznania woli Boga w celu szcze
rego potem zastosowania się do niej. Mamy tylko jednej
lękać się rzeczy, to jest: sprzeciwiania się woli Boga. Mamy
jednem słowem, tak ą przejąć się szczerością, iżbyśmy z Da
widem powiedzieć mogli: Paratum cor meum, Deus, paratum
cor meum *); albo z Pawłem Świętym: Domine quid me vis
facere? 2).
3° Potrzeba dla uczynienia dobrego wyboru znajdować
się w stanie łaski.
W szystko nas do tego obowiązuje. Dla tegoto i Ś. Igna
cy w swoich Ćwiczeniach duchownych, odkłada wybór na ko
niec drugiego tygodnia rekollekcyj, po należy tem sumienia
oczyszczeniu, na co szczególniej pierwszy tydzień jest prze
znaczony.
Ł atw o pojąć ja k jest ważną rzeczą mieć serce czyste
i wolne od wszelkiej nieporządnej namiętności, chcąc dobrywybór uezynić. Jeżeli same czysto naturalne, niewystępne
skłonności zaciemniają umysł i wykrzywiają sąd, jak się to
Ps. 56, 8.—*) Aot. 9, 6.
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powiedziało: czegóż nie mogą sprawić skłonności występne
i namiętności rozpasane, które się w duszy burzą i kipią?
Jak można przypuścić aby Bóg do zatwardziałego w nieprawościach serca przemówił i wolę mu swoją objawił? Nie
byłożbyto naigrawanie się z Boga prosić Go, aby objawił swo
ją względem obioru stanu wolę, a tymczasem nie przestawać
przykazań Jego deptać? W łaśnie tak ą niegdyś ludowi swemu
obłudę Bóg przez usta Izajasza proroka wyrzucał, mówiąc:
B o mię odednia do dnia szukają, i chcą znać drogi moje, jakoby
naród który sprawiedliwość czynił, a sądu Boga swego nie opu
ścił *). Kto chce skutecznie modlić się, niech ten wprzódy
podług przykazań Boga żyje: Wtedy—Pan wysłucha; zawołasz
a rzecze: Owom ja -).—A. wiemy iż grzesznych Bóg nie wysłu
chuje 3).— Oczy Pańskie nad sprawiedliwemi, a uszy Jego ku
prośbie ich: lecz twarz Pańska na działające złości 4).
„Trzeba bowiem wiedzieć, że grzech śmiertelny, mówi
X. Biskup Malou, gniecie duszę jakby kamień ciężki i nie
pozwala jej wznosić się ku Bogu i z Nim się zjednoczyć. On
zaciemnia umysł, wolę czyni ociężałą, duszę tłoczy i do ziemi
przykuwa. Nieprawa do stworzeń skłonność gasi i niweczy
w duszy miłość ku Bogu i pozbawia ją siły i energii do do
brego. Gdy więc kto łaskę utracił, jęczy pod jarzmem na
miętności, rozpasał się na występki, ten jakikolwiek, a tem'bardziej obierając sobie stan kapłański, obowiązany przedewszystkiem zerwać stosunki z czartem, wydobyć się z pod
jarzm a grzechu i wrócić do niewinności przez oczyszczenie
serca swego ze wszelkiej obrazy Boga. W tym celu spowiedź
generalna z całego życia jest konieczną 5). Ona grzeszną
duszę nietylko z Bogiem jedna, ale i do lepszego poznania
siebie uspasabia, do większej skruchy pobudza, a pamięć na
dawne grzechy lepszem do strzeżenia się ich na przyszłość
męztwem uzbraja.
') Iz. 58, 2.— 2) Ib. w. 9.— 3) S. Jan . 9, 3 1 — <) I P e tri 3, 12,—
*) W celu odprawienia spowiedzi generalnej powoli, uważnie, bez skwapliwości, bez gorączkowości, z krwią zimną odczytaj sobie Drogę do prawdziiotgo
spokoju sumienia i doskonałości moralnej, a mianowicie od początku do rozd. VII.
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„Nawet ci z alumnów, którzy się do ciężkich grzechów
nie poczuwają, wielki dla siebie z generalnej spowiedzi po
żytek odnoszą: bo i oni lepiej przez nią siebie poznawają,
większej nabierają żarliwości do pełnienia woli Boga i silniej
uzbrajają się do walczenia przeciwko niebezpieczeństwu ozię
błości i rozwolnieniu ducha. Im serce czyściejsze i świętsze,
tem Bogu przyjemniejszem jest, i większe do poznania dróg
bożych światło zyskuje.“
4° W czasie przeznaczonym do wyboru, trzeba jeszcze
na jednę okoliczność pilną zwracać uwagę.
Ł ask a ma swoje chwile działania, w których trzeba
umieć z niej korzystać. Bóg mówi do naszej duszy kiedy
i ja k się Mu podoba; nie ulega On żadnym przepisom ani
prawom, i napróżnobyśmy usiłowali naznaczoną przez Niego
chwilę przyspieszyć; a dla naś każdy czas dobrym jest do
robienia wyboru: Czas mój jeszcze nie przyszedł: ale czas wasz
zawżdy jest w pogotowiu '), powiedział Jezus Chrystus.
A najprzód co się wyboru tyczy, to wszystkim, choć
cokolwiek drogi boże znającym, wiadomo, że stan duszy
bezustannym podlega zmianom. Jednego dnia jesteśmy spo
kojni i weseli; do ćwiczeń duchownych mamy pociąg i znaj
dujemy w nich upodobanie, i łatwo się nam one udają; mamy
wiarę żywą i gorącą, serce pełne ufności i gotowe na wszy
stko dla chwały Boga. Drugiego mamy się zupełnie prze
ciwnie: serce oschłe i odrętwiałe, czujemy się bezsilni i omdlali,
i nie wiele brakuje nam do upadku na duchu; nie mamy od
wagi niczego Panu Bogu przyobiecać i najmniejsza trudność
przedstawia się nam przeszkodą nie do zwyciężenia, w,mo
dlitwach i ćwiczeniach pobożnych doznawamy tylko oschłości,
niesmaku i nudów ciężkich.
Święci takie rozmaite usposobienia czyli stany duszy
nazywają duchownemi pociechami i utrapieniami, i mogą one
stopniowo różnić się aż do nieskończoności.
Rzecz więc oczywista, że gdy duch jest skłopotanym,
miotanym, zrażonym i smutnym, to wtenczas nie pora do
S. Jan. 7, 6.
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namyślania się i zdecydowania: wiadomo bowiem, że każde
namyślanie się wymaga chwili zewszechmiar spokojnej, i ten
w arunek jest tem konieczniejszym, im spraw a jest ważniej
szą i trudniejszą.
Znajdując się więc w takim duszy stanie, jesteś zupełnie
do dobrego namysłu i wyboru niezdolnym i wtedybyś najniezawodniej pobłądził. Po każdem, w chwili mocnego wzru
szenia duszy, postanowieniu albo zrobieniu czegoś, prawie
zawsze żałować wypada. W takim razie trzeba na później,
na czas lepszy odłożyć postanowienie. Trzeba zaczekać d o 
póki się dusza nie uspokoi, dopóki się wiszące nad naszym
umysłem chmury nie rozejdą i światło nie pozwoli prawdy
odróżnić od fałszu. .
Także powiedzieliśmy, że Bóg do naszej duszy wtenczas
mówi, kiedy się Mu podoba i że na takie chwile łaski trzeba
cierpliwie czekać. Ale Bóg nietylko mówi kiedy się Mu po
doba, lecz i takim udziela się sposobem jaki On za najlepszy
uznaje; azatem najlepiej iść powolnie za przewodnictwem
głosu Jego.
Bywają tacy, których długie spowiednika wahanie się
niecierpliwi; chcieliby od razu otrzymać odpowiedź jasną
i stanowczą. A nawet wyznaczają mu termin krótszy albo
dłuższy, i jeżeli w końcu jeszcze się w aha i oświadcza, że
trzeba czekać jeszcze i modlić się, że kwestya wydaje się
mu niepewną jeszcze i że czas do jej rozwiązania jeszcze
nie nadszedł, wtedy okazują zdziwienie; ta długa zwłoka
drażni ich, oburza i zaczynają w duchu szemrać.
Ależ do czego to wszystko przydać się może?— Czy nie
wiesz, że spokoju ducha nic tak łatwo nie zakłóca ja k nie
cierpliwość, i że takim sposobem jeszcze bardziej powołanie
swoje wątpliwem czynisz?
A może myślisz że się i Bóg skłoni do twoich przywi
dzeń i wymagań? A cóżeście wy, mówiła niegdyś Judyta do
starszyzny miasta Betulii, którzy kusicie Pana? Zamierzyliście
wy czas zmiłowaniu Pańskiemu, a według woli waszej dzieneście
Mu złożyli ’)? Bóg czasu swego pilnuje; naznaczonej przez
i) Ju d y t. 8, 11, 13.
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Niego chwili nie przyspieszą żadne usiłowania: Si moram, fe
cerit eæpecta illum, mówi H abakuk prorok 4). Upragniona łaska
Boga zasługuje na poczekanie.
Zresztą błądzi jeśli kto myśli, że oczekiwane od Boga
światło powinno zaraz objawić się i całym blaskiem zajaśnieć.
Kto tak myśli, ten niezna dróg Opatrzności, która wszystkiero
rozporządza łagodnie, i która dzieła swoje powoli i stopniowo
doprowadza do końca. Badanie powołania do Kapłaństwa
nie jest sprawą do^żałatwienia w ciągu kwadransa ani dni kil
ku; lecz ma ono być badanem ciągle aż do chwili święceń.
A ponieważ dopiero wówczas trzeba się stanowczo decydo
wać, więc i Bóg często aż do owej chwili wstrzymuje się
z udzieleniem pełności łaski swojej, uważając na cię jak się
też do niej przegotowujesz.
Aż do owej chwili Bóg spuszcza po kilka promieni łaski
swojej, które wystarczają na przyciągnienie duszy i utrzyma
nie jej na drodze obranej; lecz nie dosyć ich do rozproszenia
wszystkich jej wątpliwości i do uspokojenia zupełnego.
Dla tegoto Bóg młodzieńcowi najprzód udziela ochoty
do stanu duchownego; potem oświeca go pod tym względem
i niejako zniewala go do tego kroku pierwszego; jednakże
w gruncie powołanie jego jeszcze jest niąpewne, niezdecy
dowane; jest tylko wielkie prawdopodobieństwo, ale nic wię
cej że kapłanem będzie, i dopiero czas pokazuje, że on rze
czywiście ma powołanie do Kapłaństwa, albo też nie ma go.
W ciągu roku pierwszego nieznacznie utwierdza się w tern
swojem postanowieniu, lecz około niego jeszcze bardzo wiele
ciemności pozostaje, które znikają dopiero w miarę zbliżania
się chwili stanowczej. A niekiedy po ukończeniu nauk seminaryjskich, podczas ostatniego gotowania się do święceń,
zmienia się postanowienie i kandydat z dotąd obranej drogi
cofa się.
T akto zwykle Opatrzność Boga postępuje; trzeba tylko
umieć zastosować się do niej.
A co się tyczy samego badania, trzeba odbywać takowe
') 2, 3.
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z całą sumiennością i rozwagą, jakiej wymaga najważniejsza
sprawa w życiu.
Trzeba się tą sprawą zająć dopiero po postawieniu się
w takich w arunkach, o jakich mówiliśmy. '
Trzeba tedy pilnie, w obec Boga, rozważyć wszystkie
powody tak cię skłaniające do Kapłaństwa, jakoteż odwo
dzące od niego; rozważyć jego pożytki oraz przywiązane
do niego łaski i obowiązki, jakoteż mogące w niem się na
potkać niedogodności, trudności, niebezpieczeństwa i swoje
względem takowych usposobienie. Masz, jednem słowem,
rozważyć wszystkie powody wpływające na postanowienie
twoje. Ale dobrze pamiętaj, że masz to wszystko rozebrać
w obec Boga i jedynie ze stanowiska wiary wychodząc: Spiiritualiter examinatur. Masz głównie badać siebie: z której
strony Bóg cię woła, do czego cię przeznacza i gdzie przygo
tował ci środki do uświętobliwienia się i zbawienia.
Obok tych różnych uwag zapytuj siebie samego, albo
raczej będącego w tobie D ucha Świętego i za przykładem
Dawida słuchaj co On ci powie ł). Przenieś się myślą na
ostatni swego życia moment, na chwilę śmierci i stawienia
się na sąd Boga. W obec śmierci, która wszystkie w ciągu
życia łudzące nas powaby rozprasza, w obec tego Sędziego
przed którym będziesz musiał ze wszystkich twoich czynów
i najskrytszych myśli zdać rachunek, tak uczyń wybór swój,
ja k będziesz wtedy życzył sobie, abyś go był uczynił.
A nie ma tu potrzeby dodać, że twoje zdecydowanie
się na Kapłaństwo dopiero nabędzie znaczenia, gdy zostanie
potwierdzone przez dyrektora sumienia twego, bez którego
porady nie powinieneś niczego czynić, jak się to już wyżej
powiedziało.
Takie badanie siebie, o którem tu mowa, raczej do
objaśnienia spowiednika twego i dostarczenia potrzebnych mu
wiadomości dla wydania o tobie wyroku, aniżeli tobie same
mu do wyrokowania o sobie posłużyć ma.
Trzeba tu jednę niebezpożyteczną uwagę przydać jeszcze.
i) Ps. 84, 9.
Przewodnik.
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Trafia się bowiem zbyteczna o powołanie lękliwość, aby
bez niego kapłanem nie zostać. Otóż takim lękliwym powia
damy, że ich obawa nie ma zasady; że to są próżne strachy
jakiemi gardzić trzeba.
Jeżeli z Bogiem szczerze wychodzisz, jak się tego spo
dziewać należy; jeżeli szukasz Jego woli w prostocie serca,
będąc gotów pójść za nią, skoro ci takowa się objawi: to
możesz być zupełnie spokojnym: nigdy Bóg nie dopuści, aby
dusza w'prostocie serca postępując w tak ciężki błąd popadła.
Co większa, twoja nieufność ubliża Bogu i nieskończo
nej dobroci Jego. Bo czy możesz przypuścić, aby On miał
upodobanie ukrywać przed tobą drogę, na jakiej chce abyś
swego i drugich zbawienia szukał? Skoro masz intencyę
czystą, bezinteresowną i szczerą, to Bóg uczyniłby raczej
cud, jeśliby tego potrzeba było, aniżeliby miał dopuścić abyś
ty pobłądził.
Ze zaś wielu do Kapłaństwa bez powołania weszło albo
wchodzi, to nic w tem dziwnego nie ma; ponieważ nie tak po
stąpili jakeśm y tu powiedzieli i jak postąpić obowiązani byli.

ROZDZIAŁ X.
U w a g i nad z a w a rtą w -tej części nauką.

1.
Po zastanowieniu się nad rozwiniętemi dotąd zasadam
pomimowolnie nasuwa się pytanie: azali ta nauka nie sprawi
niespokoju i trwogi, i nie oddali kogo od Kapłaństwa?
Prawda, że ta nauka może i powinna-mocno każdego
zastanowić, kto zmierza do Sanctuarium. Prawda, że powin
na ona tych zatrwożyć, którzy zuchwale, bez wybadania woli
Boga wdzierają się do Kapłaństwa. Prawda, że ona powinna
tych od stanu duchownego wstrzymać i oddalić, którzy
do niego powołania bożego nie mają; a gdy się dobrze nad
nią zastanowią, to się niezawodnie zatrwożą i cofną się od
świętokradztwa, któreby okropne' na nich skutki sprowadziło.
Ale dla tych, których Bóg powołuje i którzy głos Jego po
znali, niczego w tem wszystkiem, cośmy dotąd powiedzieli,
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nié ma, coby ich od powziętego zamiaru wstrzymać mogło;
owszem, ta nauka doda im wielkiej odwagi i ufnos'ci. Czyż
bowiem nie wiadomo, że bezpieczność lub niebezpieczeństwo
stanowiska jakiego nie tyle od napotykających się tam mniej
szych lub większych trudności, ile od towarzyszącej lub od
jętej nam boskiej opieki zależy? Kim się Bóg opiekuje, ten
wszędzie bezpiecznym jest. W rzuceni w piec ognisty mło
dzieńcy ani jednego włosa nie utracili. Daniel bezpieczniej
szym był w jamie lwów, aniżeli w pałacu króla babilońskiego.
Jonasowi we wnętrznościach potw ora morskiego nie- groziło
takie niebezpieczeństwo, jakiem u uległ będąc na okręcie.
Kogo zatem Bóg strzeże, ten zawsze i wszędzie bezpiecznym
jest, ten zawsze i wszędzie może z Prorokiem mówić: Pan
oświecenie moje i zbawienie moje, kogoż się będę bał? Pan obroń
ca żywota mego, kogoż się będę lękał? Choćby stanęły przeciwko
mnie wojska, nie będzie się bało serce moje. Çhocby powstała
przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będą ').
Stan kapłański ma wprawdzie wiele niebezpieczeństw;
lecz nie trudno dowieść, że ma on również wiele środków
ułatwiających zbawienie oraz chroniących go od tychże nie
bezpieczeństw, a czego pod wielu względami ludziom świe
ckim brakuje.— Jedną z największych tym ostatnim do zba
wienia przeszkód, są ludzkie względy, od których z wielką
im trudnością uwolnić się przychodzi i które najwięcej ludzi
gubią. W stanie zaś duchownym nie ma prawie jżadnej
obawy ze strony nieprzyjaciela tego.
Na świecie mnóstwo starań, kłopotów i interesów po
chłania prawie wszystek czas i doprowadza ludzi do zupeł
nego zapomnienia o Bogu i zbawieniu duszy; tu zaś podo
bnych kłopotów mało bardzo, a oprócz tego przepisy i obo
wiązki nasze zabraniają nam ziemskim oddawać się rzeczom.
Świeckie stany i stanowiska domagają się życia światowego.
Żyjąc między świeckiemi musisz brać udział w przyjętych
tam i uświęconych zwyczajach i zabawach; kapłanowi zaś
i przyzwoitość i sumienie takowych unikać nakazują.
>) Ps. 26, 1—3.
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W szystkie czynności kapłańskie, wszystkie obowiąz
ki nasze, stanowią obfite*źródło łask -do uświętobliwieńia się
naszego: nie ma więc czego się Kapłaństwa obawiać i prze
straszać, byleby cię tylko Bóg do niego powoływał i bylebyś
potem zawsze woli tylko Jego szukał.
2.
Z tego wszystkiego co się o potrzebie powołania
wiedziało pokazuje, jakoby nie miał nadziei zbawienia ten,
kto nie ipając powołania przyjął Kapłaństwo. Cóż więc o tym
sądzić, kto został kapłanem bez powołania? Maż taki odrzucpnym i potępionym zostać?
Ktoby sobie tak rozpaczliwy z tej nauki wniosek wy
prowadził, tenby grubo błądził.
Zapewne że taki godzien politowania, kto nie będąc
"wezwanym przywłaszczył sobie Kapłaństwo; przez to bowiem
Zbawienie swoje na wielkie niebezpieczeństwó naraził, bo się
wystawił na mnóstwo niebezpieczeństw prawie nieodłącznych
od urzędowania, do którego Bóg nie przygotował go. A tern
godniejszym jest politowania i na tem większe naraził się
niebezpieczeństwo, że nie może nic rachować na te szcze
gólne łaski i pomoce, które idą za powołaniem i które po
wołanego podtrzymują i od złego chronią.
W szakże nie można powiedzieć, że już dla takiego nie
ma żadnej nadziei: bo tym sposobem ubliżałoby się nieskoń
czonej dobroci Boga, który pragnie zbawienia grzesznika cho
ciażby największego, wzywa go do pokuty i obiecuje prze
baczyć mu zupełnie, gdy się ten uda do Niego z pokorą
i ufnością.
Niech więc i ten , kto na swoje nieszczęście wszedł na
drogę zakazaną, nie upada na duchu i nie traci nadziei zba
wienia. Nie ma wprawdzie wątpliwości, że takiemu daleko
trudniej zbawić się; niepodobieństwa jednakże nie ma. Co
słabości ludzkiej trudno a nawet niepodobna, to boskiej wszechmócności łatwo. Kto sam przez się dopiąć czego nie może,
: ten może dostąpić tego przy pomocy łaski, której z pewno
ścią Bóg mu nie odmówi, jeżeli o nią będzie Go prosił nale
życie. Taki jest obowiązany być ostrożniejszym, czynniejszym, baczniejszym na siebie i na wszystkie postępki swoje.
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Niech żałując za swój błąd żyje w skupieniu ducha, a nadewszystko nieęji się modli z głęboką pokorą i ufnością. Mo
dlącemu się wszystko jest przyrzeczono: Oczkolwiek będziecie
prosić Ojca w Imię moje, to uczynię ł). Niech się więc szcze
rze, gorąco i wytrwale modli, a kapłańskie obowiązki wiernie
i gorliwie pełni, a niezawodnie zbawionym będzie.
3.
Ci zaś, którzy znajdują w sobie znaki powołania
prawdziwego, niechaj nie myślą, że dosyć być powołanym do
Kapłaństwa i że na tem poprzestać można.
Bezwątpienia że ten szczęśliwy, kto" został kapłanem
na wezwanie Boga Samego. T aż sama R ęka, która w pro
wadziła go do Sanctuarium, będzie nim się nadal opiekowała.
Bóg Sam będzie tobą kierow ał i wskazywał ci drogę, jaką
postępować masz. Przeszkody będą same znikać przed tobą;
a coby dla kogo innego niepodobieństwem było, to dla ciebie
stanie się łatwem przez nadmiar przygotowanych ci łask.
Jednakże nie tak dalece ufaj sobie jakobyś już niczego
się obawiać, ani ostrożności zachowywać nie potrzebował.
N iebyło wątpliwości o powołaniu Pawła Świętego, a jednakże
on się nie poczytywał za ubezpieczonego względem zbawie
nia swego, i dla tego ciało swoje karcił i w niewolę podbijał,
aby inszych nauczając, sam odrzuconym się nie stał 2); i wszy
stkim on bez Wyjątku zaleca, żeby się w świętej obawie za
chowywali i około zbawienia swego z bojaźnią i ze drże
niem pracowali 3).
W szakże i najpewniejsze powołanie nie może nas od
grzechu ubezpieczyć. Judasz był wyraźnie powołanym do
Apostolstwa przez Samego Jezusa Chrystusa; a tymczasem
wiadomo jaki był koniec życia jego. Saul był od Boga na
wodza Izraela .przeznaczonym; został na to wtenczas w ybra
nym, kiedy o tem ani myślał; potem naw et się schronił od
tej godności; w końcu uległ woli Boga Samego, który go
z ukrycia wydobył; a tymczasem to powołanie ani jego po
stępków usprawiedliwiło, ani zbawiło go.
Jakiegokolwiek dołożymy starania dla poznania woli
i) Jan 14, 13 —

I Cor. 9, 27.— *) Filip. 2, 12.
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Boga przed przyjęciem Kapłaństwa; jakąkolw iek mieć będzie
my pewność względem powołania naszego, to obok tego
wszystkiego, jeżeli zginąć nie chcemy, powinniśmy pilnie
starać się wytrwać w niem. Nigdy nie zapominajmy, że cala
zbawienia naszego nadzieją zależy od dokładnego obowiąz
ków naszego stanu wypełnienia. Często rozważajmy te Piotra
Sw. słowa: Więcej, bracia, starajcie się żebyście przez dobre
uczynki “
pewne czynili wezwanie i wybranie wasze... bo (takim
sposobem) hojnie wam sprawione będzie wejście do wiecznego
królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa 4).
Nie tu miejsce mówić o tej prawdzie, bo onaby wyma
gała obszernego rozwinięcia; gdzieindziej o niej powiemy.
Tu zaś tylko tyle dodajemy, że kapłan dla ubezpieczenia po
wołania swego, czyli, żeby w niem wytrwał i na wyznaczonem sobie stanowisku nie zginął, powinien wiernie prakty
kow ać ćwiczenia pobożne i pilnie oddawać się nauce: Cwws
się ku pobożności — bo pobożność do wszystkiego jest pożyteczna;—
pilnuj siebie i nauki — bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz,
i tych którzy cię słuchają, mówi Paweł Święty 2).
1° Co do ćwiczeń pobożnych. Jak tylko kapłan po
wyjściu ze seminaryum zaniedbuje się w ćwiczeniach pobo
żnych i takow e zupełnie, jako niepotrzebne, opuszcza; to
jest niepodobieństwo żeby w swojej gorliwości nie ostygł
i długo w swojej sprawiedliwości wytrwał. Życie duchowne
i siła ducha kapłańskiego zależą od ćwiczeń pobożnych. Bez
tego pobożnego pokarm u duch zaraz słabnie i wyczerpuje
się, i dla tego musi wkrótce upaść jak upada ciało pozba
wione pokarmu. T ę prawdę stwierdza doświadczenie co
dzienne. Cóż to bowiem zą nędzny, co za okropny stan
duszy tych kapłanów, którzy od czasu swego ze seminaryum
wyjścia, nigdy w rękach swoich nią mieli i nie mają ani medytaęyi, ani żadnej innej książki duchownej, oprócz kazań
niezbędnych! Cóż to z tego powodu za straszna próżnia w ich
sercu i w głowie! A cóż powiedzieć o takim nieszczęśliwym,
który u konfratra swego ujrzawszy medytacye robi wielkie
II Petri I, 10, 11.— 2) I Tym. 4, 7, 8 i 16.
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oczy i- zdziwienie swoje otwarcie wypowiada, mówiąc, że ta 
kie rzeczy, to jest, medytacye, należą po seminaryach tylko
do kleryków, a nie zaś na świecie do kapłanów?
Prawda, że przy parafii nie brakuje pozorów do o p u 
szczenia się pod względem ćwiczeń pobożnych, a jakiemi
pozorami zwykle są: gorliwość, miłość bliźniego, światowa
grzeczność, przyzwoitość, a nawet obowiązki. Jednakże jest
to w ogóle tylko złudzenie i nic więcej, którego się pilnie
wystrzegać należy.
Jest to wielki błąd opuścić się w ćwiczeniach pobożnych
i zapomnieć o sobie dla zbawienia braci swoich. Kto sobie
jest złym, korńuż dobrym będzie? mówi Ekklezyastyk '). Mężo
wie Apostolscy, których Kościół we wszystkich czasach po
dziwiał trudy i apostolskie powodzenie, byli zawsze ludźmi
rozmyślania i modlitwy; oni przedewszystkiem o własne sta
rali się uświętobliwienie, aby mogli potem z tem większem
około zbawienia drugich powodzeniem pracować.— Bez do
brego rozmyślania, modlitwy i ascetycznego czytania, żaden
kapłan nie jest i nie może być ani ze wszechmiar dobrym,
a tembardziej świętobliwym kapłanem , ani dohrym kazno
dzieją, ani dobrym spowiednikiem, a przynajmniej nie jest
i nie może być tak dobrym kapłanem , kaznodzeją i spowie
dnikiem, jakimby był, gdyby medytował i książki ascetyczne
czytywał.
2 0 Co do nauki. Rzecz to nader smutna widzieć w ogóle
kapłanów niedbających o naukę.
Byłoby pod tym względem wiele do powiedzenia, lecz
obecnie tą kw estyą nie zajmujemy się 2). Któż w rzeczy samej
nie widzi, że kapłan opuściwszy się pod tym względem tak
ważnym, wielką sobie samemu, Religii i powierzonym jego
pieczy duszom krzywdę wyrządza?
Tu powiemy o nauce jako o wielkim zachowawczym
tylko środku od niebezpieczeństw, na jakie się kapłan na
raża znajdując się przy parafii.
*) Eccli. 14, 5.
2) Zob. Praktyczna Gorliwość Kapłana Cz. I rozd. IX i następne.
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I cóż, młody Kapłanie, m asz po wyjściu ze seminaryum
uczyć i doskonalić? Prawda, że
w wielkich parafijach jest wiele pracy; jednakże trudno przy
puścić, aby kapłan mógł być zawsze tak dalece zatrudnio
nym, iżby mu już nic czasu do nauki nie pozostało. Cóż
więc w tych chwilach wolnych ma robić, jeżeli się nie uczyć?
Nie można sobie wystawić, ja k wiele złego dopuszcza
się kapłan nie lubiący nauki! Mędrzec Pański dawno powie
dział, że wielkiej złości nauczyło próżnowanie *), które zawsze
bywało i pozostanie źródłem mnóstwa nieprawości.
Taki kapłan mieszkając w mieście z upodobaniem spa
ceruje po ulicach, z wizyty udaje się na wizytę, co jeżeli nie
zawsze jest niebezpiecznem, za to zawsze jest próżniactwem.
Ciągle przestawając z ludźmi świeekiemi, nieznacznie przy
biera ich zwyczaje, zasady i sposób myślenia, i niezadługo
traci zupełnie ducha kapłańskiego.
Na wiejskiej parafii dzieje się prawie gorzej jeszcze.
Bo w towarzystwie z ludźmi wyższej klasy, większa zacho
wuje się oględność, która, w braku bojaźni Boga, sama do
pewnego stopnia chroni cnotę niewinności. Pomiędzy ludem
prostym zaś często nie ma podobnej oględności. Tam ksiądz
próżniak zachowuje się zupełnie inaczej, posuwa się do pe
wnej poufałości, przybiera zwyczaje ludu prostego, ich spo
sób mówienia i obejścia się, i w końcu do nich podobnym
się staje. Tam godność kapłańska idzie w poniewierkę,
a w końcu z samym jej reprezentantem nie lepiej się dzieje.
Brak zamiłowania nauki jest w kapłanie źródłem wszelkiego
złego. Jakże wiele na poparcie tej prawdy możnaby dowo
dów przytoczyć!
Otóż, mój młodzieńcze, ile to się o powołaniu do
Kapłaństwa powiedzieć dało! A jednakże niczego się tu nie
powiedziało za wiele. Szczęśliwym i błogosławionym będziesz,
jeżeli z tych wiadomości skorzystasz; w razie zaś przeciwnym,
nie będziesz mógł nigdy się użalać, że cię pod względem
powołania nie oświecono. W iesz teraz dostatecznie, że nie
robić, jeżeli nie dalej się

') Eool. 33, 29.

dosyć prostej chęci zostania księdzem; lecz że trzeba konie
cznie prawdziwego czyli boskiego powołania, o czem trzeba
mieć pewność moralną. Niech Bóg raczy sprawić, abyś miał
powołanie prawdziwe, a potem wytrwał w niem aż do końca,
postępując z cnoty w cnotę aż do uświętobliwienia się zupęłnego. Amen.

Dodatki z różnych, dzieł, dla uzupełnienia
nauki o potrzebie powołania.
Monita J . O. Saettlori ad eos qui ad statum
e cclesia sticu m anhelant.

I.—Quum vix fieri possit, ut dignus Sacerdos, et bonus
deinceps animarum Pastor evadat, qui ad Sacerdotium divi
nitus minime vocatus ab adolescentia in animi virtutibus, ac
scientiis îieutiquam profecerit; necesse idcirco est, ut qui ad
statum Ecclesiasticum, munusque pastorale aliquando ample
ctendum anhelant, ante omnia perpendant, num ad statum
illum fuerint a Deo vocati? Hinc iterum atque iterum aequo
animo librent, oportet, vocationis signa ab Auctoribus his de
rebus agentibus tradita; quae sibi conveniant, mature et co
ram Deo considerent; neque hunc statum amplectantur, nisi
se vocatos esse, moraliter certi sint.
Hoc autem examen instituant deposito omni inordinato
affectu, et posthabita quacumque consideratione humana; unice
intenti, ut cognoscant, quae sit voluntas Dei beneplacehs;
pro fine sibi proponentes Dei gloriam, propriam et proximi
salutem, idque, statuentes, quod statuisse voluerint in mortis
articulo, ubi instabit hora, qua Deo rationem reddituri sint.
Animo proponant hujus status, et ejus functionum sanctitatem,
onera, obligationes, difficultates, dotes ac virtutes, quas ha
bere, defectus et vitia, quae vitare; uno verbo, qualis esse
debeat Vir ecclesiasticus, et maxime animarum pastor. Deinde
attendant ad sua talenta, capacitatem, profectum in studiis,
indolem, bonas et malas propensiones, defectus, vitia, animi
dispositionem: totum vitae suae tenorem x animo revolvant;
quales ab infantia fuerint, nunc sint, et verosimilius in pos
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terum futuri sint, considerent: neque vocatos se existiment,
nisi his omnibus attentis, se ad yitam vere ecclesiasticam du
cendam, et munia huic statui inhaerentia digne implenda dis
positos, ac vere capaces et idoneos sentiant; seque talem
vitam ducturos, et haec munia ita impleturos esse, prudenter
confidant.
Porro, qui sunt indolis agrestioris, animi ferocioris, levis
et instabilis, aut mollis ac ignavi, pravis habjtibus, ac con
suetudinibus implicati, luxuriae, intenjperantiae, lusui, arro
gantiae, avaritiae, seaculi vanitatum, ac voluptatum amori,
similibusve vitiis dediti, ad virtutes Viro ecclesiastico neces
sarias parum propensi; et e contrario ad ea, quae sacris
Canonibus interdicuntur, procliviores; jugi obedientiae impa
tientes, et disciplinam ecclesiasticam aversantes; exercitia pie
tatis négligentes, aut obiter tantum ac perfunctorie peragen
tes; Sacramenta rarius, aut ex humano respectu, sine vero
pietatis sensu suscipientes; animum ad se raro advocantes,
suaeque perfectioni non studentes; conversationem cum Eccle
siasticis ad normam sacrorum Canonum viventibus parvi fa
cientes; sed e contrario frequentare, ac imitari amantes laicos,
aut ecclesiasticos in sua loquendi et agendi ratione liberio
res; de rebus divinis raro, dé terrenis vero multum disseren
tes; beneficia, ac dignitates ambientes, et de pinguibus redi
tibus, quos desiderant, saepius loquentes; interim tempus otio
terentes, studia négligentes, et vix de obligationibus, quae
beneficiatos circa suas functiones, et usum redituum premunt,
cogitantes, aut exemplo illas negligentium, et pro conscientiae
suae laxitate extenuantium eas metientés; statum ecclesiasti
cum amplècti volentes, ut parentibus aliisve placeant, sibi
suisve honestiorem sustentationem, aut etiam divitias procu
rent, honores adipiscantur, commodiorem vitam agant, alias
eum non amplexuri.
Hi et similes prudenter confidere nequeunt, se modo
vere ecclesiastico victuros, et hujus status munia rite obitu
ros esse: uńde nec eum amplecti praesumant; quamvis
etiam putent, ac sibi blandiantur, quod eum ingressi, sensum
et mores emendaturi sint; hos enim quamdiu non de facto
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emendaverunt, signa non vocationis prae se ferunt, nec nisi
summa tem eritate huic statui sese devoverent. Itaque eos no
tabili tempore, et penitus, aut saltem insigniter emendatos
esse oportet, antequam vocatos se esse, et hunc statum am
plecti posse, sperare valeant. Imo qui vitiosi sese emendant,
ut ad statum Ecclesiasticum promoveantur, saepe huic emen
dationi nimium fidunt: solum ad tempus sese continent, et
pravos habitus refraenant, sed radices eorum non evellunt;
atque postmodum sub disciplina non amplius constituti, sed
sibi ipsis relicti ad vomitum redeunt, mali Sacerdotes evasuri;
in iis enim impletur illud Scripturae: Adolescens juxta viam
suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea (Prov. 22. v. 6.).
Hinc vix sibi satis cavere possunt, qui ita constituti, tamen
statum ecclesiasticum ambiunt; et circa eos peculiariter cau
tos esse oportet Confessarios, utpote qui ex officio teneantur
ab Ordinibus, quantum per ipsos stat, etiam denegata abso
lutione, removere eos, quos non vocatos esse vident.
Çaeterum cum ab electione Status pendere soleat tem 
poralis ac aeterna felicitas, et nulla sat magna dari possit
securitas, ubi periclitatur aeternitas; de re tanti momenti deli
berantis proprio suo judicio non nitantur, sed consilium pe
tant juxta monitum Ecclesiastici (Cap. 32, v. 24.): Fili, sine
consilio nihil facias, et post factum non poenitebis. Consilium
autem petant tum, ac praecipue, a Deo, eum humili ac fer
venti oratione precantes, ut eis ostendat viam, per quam
juxta ejus beneplacitum ambulant, tum et ab hominibus, Su
perioribus nempe ecclesiasticis, conscientiae directoribus,
aliisve intelligentibus, vere probis, de eorum salute, Dei et
Ecclesiae gloria pie sollicitis, qui rem ea, qua par est, cura
examinaturi, et quid convenire judicaverint, ingenue docturi
sint. Caveant vero, ne duci se sinant ab iis, qui status eccle
siastici obligationes, pericula ac difficultates non satis norunt,
de eo secundum spiritum hujus saeculi nequam judicant, et
sola attendunt motiva humana; quales quidepi non raro sunt
ipsi etiam consanguinei et parentes, qui ut ait D. Chrisostomus, corpus natorum suorum amant, animam autem contem
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nunt, desiderant illos valere in saeculo isto, et non curant, quid
sint passuri in alio.
II.—Qui, omnibus debite consideratis sese ad statum eccle
siasticum vocatos esse judicant, serio incumbant studiis, et
omnem impendant laborem, ut in scientiis Viro ecclesiastico
necessariis proficiant. Neque illis sufficiat addiscenda ita te
nere, ut in examinibus utcumque Examinatoribus satisfaciant,
sed meminerint, unumquemque pro modulo talentorum scien
tiis acquirendis adlaborare debere; ac proinde major desi
deretur profectus in iis, qui praeclariora sortiti sunt talenta;
cui enim plus datum est, plus requiretur ab eo, et qui plus
caeteris in hoc mundo accepisse cernuntur, ab auctore mundi gra
vius inde judicabuntur, cum enim augentur dona, rationes etiam
crescunt donorum (S. Greg. hom. 9. in Evang.).
Quantumvis autem quis sibi videatur in studiis profe
cisse, semper summopere caveat, ne eum sua scientia extollat.
E t vero si quis se existimet scire aliquid, nondum cognovit, quo
modo oporteat eum scire (1: ad Cor. 8. v. 2); et longe plura
sunt, quae nescit, quam quae scit; quae autem scit, non tam
sunt sui laboris fructus, quam dona Dei. Quid habes, quod
non acceptisti? S i autem accepisti quid gloriaris, quasi non acce
peris? (1. ad Cor. 4. v. 7.). Unde omnem animi elationem
fugiat, de se demisse sentiat, et loquatur, edoceri malit, quam
docere: charitatem, quae aedificat, in omnibus sectetur, atque
recordetur, nihil intolerabilius esse sciolo superbo et arro
ganti. A rerum vanarum et inutilium studio abstineat, et multo
magis adhuc a librorum prohibitorum lectione, hancque sibi
sub nullo praetextu permittat, quippe quae serius ocyus ju
venilia imprimis corda corrumpere, ac fidem, si non extinguere, saltem labefactare solet.
III.—Qui scientias adipisci non curat, hunc à Sacerdotio
repellendum decernit Scriptura (Oseae 4. v. 6.): Quia repulisti
scientiam, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi. Ast non
scientia modo, sed et aliae dotes ac virtutes desiderantur in
iis, qui se statui ecclesiastico mancipant. Unde statum eccle
siasticum amplectentes, illas saepe saepius meditentur, et adi
pisci totis viribus enitantur; morum innocientiam, teneram in
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Deum pietatem, cordis et corporis puritatem, obedientiam,
mansuetudinem, modestiam, gravitatem, sobrietatem etc., etc.
sectentur, officia hic et nunc incumbentia prompto et alacri
animo, non ad oculum servientes, sed ut Deo placeant, accu
rate adimpleant, spe freti, fore ut, assueti recte peragere,
quae modo ipsis imponuntur, etiam aliquando ita peragant,
quae in sacro Ministerio ipsis incumbent. Una animi consen
sione, ait D. Carolus Borromaeus in suis ad clerum monitio
nibus fol. 8., unoque spiritu elaborate, ut et divino cultui, et
coelestium rerum meditationibus, et orationi, et sacrarum Ecclesiasticarumque litterarum studiis vacetis.
Idcirco in Seminario degentes, disciplinae lubenter se
subjiciant, sibique Religioni ducant, Regulas praescriptas,
etiam in minimis, fideliter servare; tum quia alias obedientiae fructu et merito sese privarent, aliis esse scandalo, rela
xationis disciplinae, quae in communitate ecclesiastica non
parvi momenti est, causa existere, imo et e Seminario dimitti,
a statu ecclesiastico removeri, suae vocationi deesse, suamque
salutem periculo exponere possent; tum quia, si in Semi
nario disciplinae et ordinato vivendi generi assuefiant, verosimilius quoque in posterum disciplinae ecclesiasticae aman
tes erunt; illis, quibus oportebit, bona voluntate subjacebunt,
et ordinate vivent. Item singularitatis notam in omnibus effu
giant; a privatis amicitiis, nimiaque familiaritate abstineant;
animum ab omni fictione alienum gerant, susurrones ńe agant,
nec discordiam seminantibus aures praebeant, sed sine per
sonarum acceptione Sodales omnes honore praeveniant, et
erga singulos urbanos se et affabiles exhibeant; mutuam charitatem, concordiam ac benevolentiam adament, aliorum de
fectus patienter ferant, eorum indoli sese accomodent, in
omnibus, quae honesta sunt et licita, iis placere studeant, adeo
ut omnium existimationem, considerationem- et amorem sibi
concilient; si enim sciant sic illorum animos sibi devincire,
magnarii afferunt spem, fore ut deinceps sibi devinciant animos
eorum, quibuscum vivendum et agendum ipsis erit; dum ex
adverso contrarium prorsus metuendum est, si modo contra
ria sit eorum agendi ratio. Id evincit quotidiana, ac deflenda
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experientia; qui enim in Seminariis disciplinae, laboriś, mutuique amoris impatientes superioribus suis visi sunt, haud
animo dissimiles in animarum regimine exercendo plebi adparent.
IV.—Ubi instat tempus Ordines suscipiendi, magnam de his
existimationem concipiant, atque ad eos meliori, quo poterunt,
modo sese praeparent; ut gratias ad eorumdem functiones
debite obeundas tantopere necessarias m ereantur accipere.
Maxime vero ubi de suscipiendo Sacerdotio agitur, hujus di
gnitatem bene attendant, et quantam sanctitatem exigat, rite
considerent; a levissimis etiam maculis sese emundent; cum
summa veneratione, et sancto timore ac trem ore illud susci
piant, ac primum Missae Sacrificium celebrent, in hoc effu
gientes omnes vanos apparatus, convivia, ac similia, quae
Neo-Sacerdotis animum distrahere, curiositatem magis, quam
pietatem excitare, aut etiam peccatis potius ansam dare, quam '
aedificare nata sunt.
V.—Sacerdotio initiati si quae ad S. Ministerium scitu ne
cessaria necdum satis perspecta habent, sine mora addiscant;
seque ad illud exercendufn aptos reddant ac idoneos, ut nempe,
nisi Superioribus aliter visum fuerit, Coadjutoris miinia obire
valeant: neque quis natalibus, divitiis, officiis, quibus paren
tes aut consanguinei eminent, superbiens, existimet, sacri
Ministerii functiones indecorum esSe sub alio Pastore obire;
quasi véro apud Deum, cujus se Ministrum in Ordinatione"
sua professus est, sit personarum acceptio, et non omnes Sa
cerdotes optare debeant, ut Sibi dicatur: Ite et vos in vineam
meam (Matth. 20. v. 4.); quasi véro non omnibus hujus sae
culi conditionibus, dignitatibus et officiis superimineat Sacer
dotum dignitas, eorumque functionum excellentia; quasi vero
non sit Sacerdote indignum molliter otiari, et velle, ut sibi
immerito - conferatur beneficium, quod deberet esse merces
laboris. Qui ita sentit, et sacras functiones fastidit, Ecclesiae
ipsique Christo injuriosum se exhibet, estque, cur timeat, ne
ei aliquando dicatur: Inutilem servum ejicite in tenebras exte
riores (Matth. 25. v. 30). An dedecebit Parocho subesse, cum
Filium Dei non dedecuerit, subdituro esse pauperi fabro, ejus-
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que filium haberi (Luc. 2. v. 3, et Matth. 13. v. 55)? Apage
praejudicia, quae aversatur sancta Religio, et e quibus Sa
cerdos de sacris functionibus recte sentiens abhorrere debet.
His similibusque abjectis, sacro Ministerio obeundo pa
ratos se Episcopo suo sistant Sacerdotes, atque etiam eó lubenti animo pergant, quo ab illo mittuntur, confisi, fore ut
eo fructuosius, Deo dante, in vinea Domini laborent, quo
magis fuerint erga praepositos suos dociles et obsequentes,
siquidem Vir obediens loquetur victoriam (Prov. 21. v. 28).
Absit, ut ex inordinato erga parentes et propinquos affectu
refugiant adire parochiam ab illis suo judicio nimium distan
tem, ubi tamen verosimilius majorem Dei gloriam promovere
possent. Qui ita vocem carnis, et sanguinis audiunt, sibi di
ctum putent: Qui amat patrem aut matrem plus, quam me, nem
est me dignus (Matth. 10). Atque intelligant istud D. Caroli
Borromaei: Mihi intolerandum videtur, quod adsint nonnulli,
quibus cum Ecclesia proponitur, eui deserviant, respondent statim,
eam sibi commodam non esse, ab agnatis et propinquis nimium
distare. Absit utiflam ab universo Clericorum coetu spiritus iste.
Absit, ut vana sui existimatione capti, putent sibi non
convenire ut ad rudiores et pauperes ruricolas mittantur,
quasi vero essent supra Magistrum suum Christum, qui pau
peribus evangelizare missus est (Vid. Luc. 3. 4. 8. etc.), et
rudiorem plebem edocere in deliciis habebat; ad quam qui
dem plebem erudiendam eo lubentius convolare deberent
Sacerdotes, quod ut plurimum major sit illius docilitas, et
uberiorem proinde fructum apud eam sperare liceat. Absit,
ut commodiores vitae et mollis otii cupidi aversentur paroe
cias, ubi major parochianorum numerus, aut locorum distan
tia majorem postulat diligentiam, laborem, et defatigationem;
pudeat sub Christo, capite suo spinis coronato velle mollem
et otiosam vitam vivere. Pudeat nolle in sudore vultus sui
quaerere oves, pro quibus bonus ille Pastor animam suam
dare dignatus est.
Sacerdos, qui spiritum ecclesiasticum habet, a nutu Su
periorum suorum pendet, atque si unam paroeciam prae alia
ambiat, ambit eam, in qua sub Pastore disciplinae ecclesia
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sticae' tenaci, experientia edocto, zelo flagranti, et artis pa
roeciam bene gubernandi perito subjici queat. E t vero sub
tali Pastore vita sacerdotali vivere, sacri Ministerii functiones
digne implere, paroeciam eo, quo par est, zelo, prudentia
ac discretione regere addiscet, labori assuescet, et aliquando
ipse bonus Pastor evadet. Unde artis artium tirocinium apud
ejusmodi virum, quantumvis caeteroquin loboriosum sit, aut
minus emolumemtum temporale, aut minorem promotionis
ad beneficium spem offerat, anteponat ei, ulji minor occurrit
labor, et major temporalis commodi, aut promotionis spes
affulget, sed minor habetur in spiritu ecclesiastico proficiendi,
in sacris functionibus sese exercendi, * et rectam paroeciae
gubernationem addiscendi occasio.
VI.—Sacerdos, cum sit in sortem Domini vocatus, Deumque
sibi in haereditatem elegerit (D. Hier. Epist. ad Nepotian.),
sese debet speciali modo divinae providentiae committere.
Itaque sibi praesentia habens, ista Psalmistae verba: Non vidi
justum derelictum (Psalm. 36. v. 25): jacta super Dominum cu
ram tuam, et ipse te enutriet, non dabit in aeternum fluctuatio
nem justo Psalm. 54. v. 23), de obtinendo beneficio non sit
adeo sollicitus; ea quippe sollicitudo non raro mentem excru
ciat, aptitudinem ad sacras functiones minuit, ad agendi mo
dos Sacerdote indignos impellit, fet peccandi ansam praebet;
sed pro viribus satagat, ut se exhibeat .dignum Ecclesiae Mi
nistrum, qui suo labore et sancta conversatione ad beneficium
vocari mereatur; talemque si se exhibuerit, confidat, se quo
que promotum iri, Deo ita disponente, ubi id ad Dei gloriam
et animae salutem contulerit.
Maxime autem caveat, ne simoniacis mediis, aliave illi
cita ratione sibi viam sternat ad beneficium. Quidquid enim
de ejusmodi promotionibus sentiant, aut dicant laxioris con
scientiae homines, sacros Canones arbitraria interpretatione,
aut subdolis artibus eludere conantes, quisquis salutis suae
curam gerit, semper aversabitur ea ad beneficium perveniendi
media, quae per sacros Canones interdicuntur, nec ullam privatim et clanculum admittet explicite vel implicite propositam
conditionem, quam palam et publice fateri erubesceret; atten
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dens scilicet, quam periculosum sit, donum Dei possidere
pecunia, munere a manu, lingua, vel ab obsequio, et memor
illorum Christi Domini verborum (Joànn. 10. v. 1): Qui non
intrat ver 'ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fu r
est et latro. Quae quidem et perpendi oportet ab iis, qui re 
signando, mutando, conferendo* aut aliter beneficia aliis pro
curant, ne forte hac occasione quaerant emolumentum, quod
ipsis sit in perditionem (Vid. Act. 8. v. 18 et seq.).
Caeterum beneficium acceptet nemo, qui ad illius offi
cium implendum ineptus sit, quidem cum beneficium non de
tur, proinde nec accipi debet, nisi propter officium; aptus
autem aliquod acceptans Beneficium, officium eidem annexum
meliori, quo poterit, modo implere sibi proponat, et impleat.
Porro ut ita officium suum impleat Pastor, observare conètur,
quae in Monitis ad Parochos dicta sunt. (Zob. Praktyczna Gor.
Kap. str. 379).

W yjątek z dzieła X. F. S. Schmida «)•
De Digitate Cleri.
„Noscamus, quid simus, ait S. Ambrosius,... ut nomen
congruat actioni, actio respondeat' nomini... n e ’sit nomen
inane, crimen immane.“ Status clericalis ab ipso D eo Christoque Domino est institutus. Scientia salutis et virtus religiositasque per doctrinam et exemplum promovenda firmandaque, Dei cultus sacrumque ministerium, mysteriorum
Dei dispensatio, sacrae liturgiae administratio^ et verbi Dei
praedicatio, animarum cura et fidelium directio, Ecclesiae
Christianae gubernatio, gloriae divinae, perfectionisque et san
ctitatis in fideli populo promotio, Clericorum speciali sacro
ritu ad ministerium sacrum ac munia ecclesiastica initiatio,
quam praestantem ac sublimem haec omnia reddunt statum
clericalem! Sacratissimus sane est apostolicus Ordo noster:
Sacerdotes, juxta sanctos Patres, sunt specialis Christi here
ditas, Dei militia, murus Ecclesiae, vitae lumina, fidei colu
m nae,'duces et pastores gregis dominici, sponsae custodes,
‘) Lectiones in usum Clericorum , A Francisco Serajahico Schmid.
Przewodnik.
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amici ac domestici Dei, coadjutores Domini pro ipso legatio
ne fungentes, dispensatores domus regiae, mediatores denique,
inter Deum et populum. Non mortalis quisquam, non Angejus, sed ipse Paraclitus Ordinem nostrum disposuit.— Quam
magnam in se continet dignitatem formidabile ac admirabile
Sacerdotium! Est hoc omnium ornamentorum maximum, om
nium honorum apex, omnium, quae ab hominibus expeti pos
sunt, velut extrema meta, ^ r ’.1Q uaenam etiam potestas sa
cerdotali major esse queat? Pater omnimodam potestatem
dedit Filio, Filius tradidit ipsam sacerdotibus. Cui creaturae
datum est Corpus Christi conficere? Cui claves regni caelo
rum concreditae sunt? Tanta est, quam Deus nobis contulit,
dignitas! tanta praerogatiya Ordinis nostri! H ac de causa
membris ejusdem deferendus praecipuus honor. „Honora
Deum ex tota anima tua, et honorifica Sacerdotes", dicitur
in Ecclesiastico '); et in Psalmis 2) legimus : „Nolite tangere
Christos meos.“— Propter Regem nimirum, cui servimus, nos,
Ministros ejus, audiunt fideles; honorant nos ut Patres, amant
nos tanquam suos apud Deum deprecatores. Propter bonos
Domini Ministros in honore habent etiam malos. Propter
terram quippe vilem non contemnunt aurum pretiosum / No
runt enim verba Christi 3): „Qui vos audit, me audit; qui vos
spernit, me spernit." Meminerunt, quam acerbas luant poenas
ii, qui sacerdotis contemnunt dignitatem. „Qui superbierit,
nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat
Domino Deo tuo, et decreto judicis, morietur homo ille, et
auferes malum de* Israel", legimus in Deuteronomio 4). Sciunt,
Salomonem dixisse A biathar sacerdoti 5): „Equidem vir mor
tis es; sed hodie te non interficiam, quia portasti Arcam Do
mini." Denique non latet eos, ipsum Constantinum Magnum,
Imperatorem, sacerdotes, ut Dei Prophetas, honorifice fuisse
reveritum .— E t juste quidem magnum merentur honorem
ob insignem, qua pollent, potestatem. „Regi commissa sunt
corpora, Sacerdoti animae: Rex maculas corporum remittit,
>) 7, 33.— *) Ps. 104, 15 — 5) Luo. 10, 16.— 4; C. 17, 12,— 5) 3.
Reg. 2, 26.
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sacerdos maculas peccatorum: ille arm a habet sensibilia, hic.
spiritualia: ille bellum gerit cum, barbaris, mihi bellum est
adversus daemones", inquit S. Chrysostomus.— Si autem tanta
est sacerdotum dignitas, quam gravis erit ruina eorum, si
peccant! „Laetemur ad ascensum, sed timeamus ad lapsum1*,
ait S. Hieronym us.— Collocemus omnem fiduciam in Deo,
quod, qui fecit in nobis opus bonum, illud etiam sit perfecturus.

Sanctitas Cleri.
Clericus duas res profitetur, et Sanctitatem et Clerica
tum. „Sacerdotes tui, dicitur in Psalmis, induantur justitiam" f).
Vult Ecclesia, ut 2) „habitu, 'gestu, incessu, sermone, aliisque
omnibus, nihil nisi grave, moderatum ac religione plenum
ostendant, ut in conversatione . et scientia Dei populo prae
eant, memores ejus, quod scriptum est: Sancti estote, quia
ego sanctus sum.“ E t sane, qui ad sanctissima mysteria con
ficienda accedat, qua munditia eum esse oportet! Qui spon
sam Christi colat ornetque, qua virtute sit praeditus! Qui
cum Deo versetur, ad quam magnam cum ipso similitudinem
effectum expressumque esse necesse est! V ae his, qui praer
sident hominibus, nisi praesideat eis Deus! Quid turpius,
quam excellentem esse culmine, et dispicabilem vilitate? Quid
est dignitas in indigno, nisi ornamentum in luto? Tantum
excellere oportet merito, quantum gradu 3). „Monstruosa res,
ait S. Bernardus, gradus summus, et animus infimus; sedes
prima, et vita ima; lingua magniloqua, et manus otiosa; ser
mo multus, et fructus nullus; vultus gravis, et actus levis;
ingens auctoritas, et nutans stabilitas!" Quod sumus profes
sione, actione magis quam nomine demonstremus; irrepre
hensibiles nos esse convenit, cum ad alios corrigendos vocati
simus. Consecrati Deo non polluamus nomen ejus; incensum
Domini et panes Dei nostri offerentes, sancti esse'studeam us.
Si Sanctitas requirebatur in Sacerdotibus, qui sacrificabant
boves et oves: nonne requiretur in Sacerdotibus, qui divi’)
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num sacrificant Agnum? Si requiritur in populo, quanto ma
gis requiretur in Clero! Si anima cujuslibet justi sedes est Dei,
quanto magis Sacerdotis anima sedes ac templum Dei sit
mundum et immaculatum! Quales oportet esse manus tam
grandia administrantes mysteria, qualem linguam, quae verba
profert consecrationis! quam sancta anima, quae tantum illum
tamque dignum recipit Spiritum! Y ita Clericorum forma est
laicorum.— Praeeam us igitur tanquam duces, ut fideles tanquam greges nos sequantur per ardua justitiae. — Quomodo
manus immnnda sordes diluat aliorum? Quomodo medebitur
aliis medicus, cui dici potest: Medice cura te ipsum? Quo
modo a, Deo aliis veniam postulabit, qui, utrum sibi sit pla
catus , ignorat? Ad dignitatem sacerdotalem evehimur, ut
magistri ceterorum efficiamur. Exemplum pii sacerdotis est
porpetuum quoddam praedicandi genus; omnes in nos, tan
quam in exemplar excellens, oculos, conjiciunt. Totius fami
liae ordo nutabit^ si, quod requiritur in corpore, non inve
niatur in capite. In nullo sit minor, qui cunctis est potior.
Qualis foret aedificatio discipuli, si se intelligeret magistro
esse meliorem? Vehementer Ecclesiam Christi destruit, melio
res esse laicos, quam clericos. Quam dolendum foret, si de
nobis dici posset: Sicut populus, sic sacerdos! Quomodo possemus observari a populo, si nihil haberemus secretum a po
pulo, dispar a multitudine? Quid, si, quae in se erubescit, in
nobis, quos reverendos nominat, offendat? Quam absurdum,
si clerici quis teneat in ordine speciem, et saecularium teneat
vivendo rationem! Debet praeponderare sacerdotis vita, sicut
praeponderat gratia. P ar est, ut subditos praefectus excellat.
Qui regendos alios suscipit, instar solis ceteros in fulgore
obscuret. Si in veteri Testamento dictum fuit f)i „Sacerdotes,
qui accedunt ad Dominum, sancificentur:“ certe valde prae
posterum esset, si illa nunc denegaretur reverentia veritati,
quae tunc adum bratae deferebatur imagini ; si majorem filii
Levi servassent re C^entiam Synagogae, quam nunc Ministri
Christi deferunt E cc
— Fuge igitur et levia delicta; abExodi 19, 22.
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stine te et a specie mali; vitium existima, non quam optimum
esse. Sit communis omnium schola virtutis tuae splendor;
nihil in te scientiae, nihil sapientiae, nihil desit industriae. In
alto gradu positus, in virtutis quoque culmine sis erectus.
.Perfectus sit homo D e i, ait Apostolus '), ad omne opus
bonum instructus."— Spectaculum facti sumus mundo, et ange
lis, et hominibus. — Exhibeamus nos sicut Dei ministros. —
Quisquis videt nos, stupeat, et dicat : Hi homines sunt Dei,
quorum talis est conversatio.

De Vocatione.
Vocationi divinae, tanquam primario lapidi, totius per
fectionis sacedotalis structura innititur. Ex hac veluti radice
gratiae reliquae prodeunt. — Quos enim Deus, inquit A posto
lus 2),‘ vocavit, illos et justificavit, quos autem justificvit, illos
et glorificavit." Ideo et alibi scribit 3): „Videte vocationem ve
stram."— Consideremus igitur, an vocati venerimus, et vocati
a Deo. Juxta S. Scripturae enim doctrinam 4), „Quos elegerit
Dominus, appropinquabunt ei.“— „Unges, >quemcunque mon
stravero tibi", dixit Dominus ad Samuelem 5).:— „Nec quis
quam, ut loquitur Apostolus e), sumit sibi honorem , sed qui
vocatur a Déo, tanquam Aaron. Sic e t Christus non semet
ipsum clarificavit, ut Pontifex fieret: sed qui locutus est ad
eum: Filius meus es tu, ego hodie genui te.“— Christus quo
que, testante S. Marco, ad se vocavit, quos voluit, ut nemo
scilicet in hierarchiam se intruderet. E t quosdam quidem
Apostolos elegit, alios discipulos designavit; quos postmodum
JTtloquens: „Non vos me elegistis, inquit, sed ego elegi vos, et
posui vos, ut eatis, et fructum afferatis." Sacrilegae tem erita
tis ac perditae mentis est, qui putat, sine Dei judicio fieri sa
cerdotem. Christus est ostium, per quod intramus, et Ostia
rius, qui aperit. .Ipsi regnaverunt, et non ex me: Principes
exstiterunt, et non cognovi", dicit Dominus 7) de iis, qui
praesumtuosa sese ingesserunt tem eritate. Auderetne quis
‘) 2 Tim . 3, 17.— J) Rom. 8, 30.— 3) 1 Cor. 1, 26.— *) Num. 1«,
5 — 5) 1 Reg. 16, 3.— s) H ebr. 5, 4.— 7) Oaee. 8 , 4.
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nostrum terreni alicujus reguli, non praecipiente, aut etiam
prohibente eo, occupare ministeria, praeripere beneficia, ne
gotia dispensare? Regnum velle servum, foret crimen; adire,
periculum; temeritas, non timere. Heu,1quanta sunt mala, quae
a sacerdotibus, non vocatis in Ecclesiam redundant 4)! „Qui
non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille
fur est et latro; fur autem , non venit, nisi u t furetur et mac
tet."— Talis est, qui se ultro, ad non sibi datam desuper gra
tiam, obtrudit. Indignus, cathedram Pastoris ambiens, sibi
aliisque causa est ruinae. Ecclesia Christi, non habens macu
lam neque rugam, reproba sacerdotis ordinatione foedatur.—
E t quam miserandus talis viri status! „Vae filii desertores! dicit
Dominus 2), ut faceretis consilium, et non ex me: et ordiremini
telam, et non per spiritum meum; ut adderetis peccatum.... et
os meum non interrogatis/—- S. Chrysostomus 3) dicit de ta
libus, eos tanquam navem, non saburra, nec ârmamentis in
structam, in immensum pelagus praecipites agere, nihil ex
pendentes fluctuum saevitiam ac asperitatem."— Usurpati au
sus sacerdotii, sacrificium in sacrilegium, et vitam convertit
in mortem. Superbi illi Levitae, Core, Dathan, et Abiron,
qui, Domino non jubente, sibi sacerdotium vindicabant, con
demnati sunt, ut posteris daretur exemplum, ne quis praesumtione superbi spiritus, non sibi a Deo datum munus Pon
tificatus invaderet.— „Omnis plantatio, ait Christus 4), quam
non plantaverit Pater meus, eradicabitur."— „Sunt et Pastores;
quos in furore suo dat Dominus.“ 5). „Suscitabo, ait, Pastorem
in terra, qui derelicta non . visitabit" dispersum non quaeret,
e t contritum non sanabit, et id quod stat, non enutriet, et
carnes pinguium comedet."— Vae et illis, qui carnali affectu
ad Ecclesiae culmen ordinandos ducunt; qui non merita di
scernunt, sed personas accipiunt! Tales, quod suum est, fa
ciunt: quod Dei est, tollunt. Principatus in'populos non sanr
guini deferendus, sed vitae. Quam multi parentes similes
sunt matri filiorum Zebedaei, quae cum filiis suis accessit
•) Joan. 10, 1 — Ia. 30, 1.— s) L. 1. de Sac. o. 4.— <) Matth,
15, 13 — 5) Zach. 11, 16.
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Jesum, petens ab eo, ut sedeant duo filiii psius, unus ad dex
teram, et alter ad sinistram Hn règno ejus! Illi corpora n a 
torum suorum amant, non animas; desiderant illos valere in
saeculo isto, et non curant, quid sint passuri in àlio. In offi
cia, non ad officia, ecclesiastica promoventur ii, quos non
vocat Dominus. Beata gens, cujus est Dominus Deus ejus,
populus, quem elegit in hereditatem sibi! Benedictus, qui
venit in nomine Domini !

Vocationis indicia.
Divina providentia pro beneplacito suo quosdam seligit
ac segregat, ut Saulum et Barnabam, in opus ministerii, ipsisque qualitates et gratias ad id necessarias largitur. Non est
enim hominis via ejus, nec viri est, ut ambulet ac dirigat
gressus suos. Plurimum itaque refert discernere, an quis ad
statum sacerdotalem sit vocatus.— Innocentia vitae est indi
cium vocationis hujus. Dicitur enim in Psalmis *): „Quis
ascendet in montem Domini, aut quiś stabit iri loco sancto
ejus? Innocens manibus et mundo corde.“— „Oportet Episco
pum irreprehensibilem esse... sine crimine", ait Apostolus 2).—
Qua enim ratione Praesul Ecclesiae corripere posset peccantem,
qui tacitus sibi respondere deberet, admisisse se ipsum ea,
quae corripit? Idcirco qui gravis facinoris fuerat convictus,
ad Clerum olim non promovebatur; ex lapsis ordinati depo
nebantur; ex poenitentibus, quantumvis quis esset bonus,
Clericus non ordinabatur. — Sint juxta voluntatem Domini 3)
„Sacerdotes sine macula voluntatem habentes in lege Dei.“—
Vae ministris infidelibus, qui, necdum reconciliati, reconcilia
tionis alienae negotia, quasi homines, qui justitias fecerint,
apprehendunt! Vae filiis irae, qui se ministros gratiae pro
fitentur! Rectus ordo requirit, ut prius propriam, deinde alie
nas curare studeamus conscientias.— Praeterea scientia ad rite
obeunda munia officiaque clericalia, sufficiens saltem eaque
practica, dotes animae et corporis per Canones in Clericis
requisitae, mentis et corporis sanitas, judicii maturitas, agendi
') Ps. 28,— J) 1 Tim. 3, 2. T it. 1, 7.— 3) X Machab. 4, 42.
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prudentia, famae integritas, natalium honestas, aetatis matu
ritas, immunitas ab irregularitate ad hunc statum requirun
tur. Hae dotes et qualitates ob ordinis clericalis sublimita
tem, muneris sanctitatem, potestatis sacrae plenitudinem et
oneris gravitatem sunt necessariae
„Idoneos Deus facit
Ministros testamenti sui non litera, sed spiritu."— Audax, qui
nec metu, ńec pudore a divinorum tractatione deterretur. Non
est ille sacerdos, sed inimicus, lupusque in grege Domini ovina
pelle tectus. — Insuper nullus debet ordinari, qui judicio sui
Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis.— Dicit
enim Dominus procuratori suo 2): „Voca operarios.*— Sicut
non est procurator, nisi constitutus ab ipso Domino litis seu
causae : ita non est procurator Ecclesiae, nisi ab Ecclesia
constitutus. Nuntium non facit deportatio literarum, sed mis
sio. Virtus et fortitudo sola non facit militem, sed adscriptio
ducis. Sicut arbores non solent temere esse positae, aut huc
illucque projectae, sed suis locis et ordine dispositae: sic Cle
ricos. oportet esse plantatos ab Episcopo per legitimam ma
nuum impositionem. Quaeri magis oportet, quam quaerere.—
Permultum etiam, dum de voactione agitur, dependet ab eo,
quo affectu ac proposito quis am plectatur statum sacerdo
talem. Magnus pudor est, inquit S. Gregorius Naz., sacra
rium ambire, ac si existimares, non virtutis exemplum, sed
victus parandi occasionem et subsidium esse Ordinem sacerdo
talem .— D antur nimirum quidam temporalia tantum commo
da sequentes, et nonnisi lucris inhiantes. Hi non sunt ovili
Christi idonei pastores, sed m ercenarii; propinquant enim ad
Dominum, ut ex panibus ejus manducent; non cogitantes, quid
vivendo imitari debeant, sed quae stipendia percipiendo sa
tientur. Hos non ea, quae Deus est, Caritas, sed aliena a Deo,
et quae omnium malorum radix, cupiditas introducit. Hi per
verso nimis ordine caelestibus terrena mercantur. Inhonorant
ministerium sacrum ii omnes, quorum prima in promotione est
questio, quae sit summa reddituum 3). „Officium Clericatus
non genus antiquae militiae. Non quaeramus lucra saeculi in
‘) 2 Cor. 3, 6 .—

2)

Matth 20, 8. —

3)

S. Hieron. ad Nepot.
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Christi militia. Clerici non possideant opes sub Christo pau
pere, quas sub locuplete e t fallace diabolo non habuerunt, ut
suspiret eos Ecclesia divites, quos mundus tenuit ante mendicos.“ — Non affectemus hanc dignitatem tanquam profanum
magistratum, nimirum ut glorificemur et honorem ur apud
homines. Sic namque perderemur ante Deum. Quomodo
enim ex am ara radice ambitionis suavis fructus prodiret cari
tatis? Si altiores quam meliores esse delectat, non praemium,
sed praecipitium, expectemus. Non quaeramus gloriam' pro
priam, si illam conditoris concupiscimus. Non curramus ad
ecclesiasticas curas tanquam sine cura victuri, cum ad curas
pervenerimus '). „Deus dedit quosdam quidem Apostolos,
quosdam autem Prophetas, alios vero Evangelistas, alios au
tem Pastores et Doctores ad consummationem sanctorum,
in opus ministerii, in aediffcationem corporis Christi. — Verus
altaris Minister, Deo, non sibi natus; nec aliud quaerit, nisi ut
Deum hereditate possideat, quem eligit.^ Qui per Clericatus
officium aliud quaerit, quam Deum, a Deo electus non est;
'nec Deum eligit, qui in sorte sua creaturam Creatori aut prae
posuit aut aequiparavit. Non honor aut quaestus debet esse
Ordinis occasio, sed Christi caritas, et animae salus. Non
dignitati externae, sed magis muneri publico humeri sunt sub
mittendi in Sacerdotio.— Inculpatus denique noster in san
ctuarium sit ingessus. „Pecunia tua tecum sit in perditionem”,
dixit S. Petrus Simoni Mago 2). E t ambitioso dicitur: Ambitio
tua sit tecum in perditionem, quoniam donum Dei existimasti
pecunia possideri. Difficile est, ut bono peragantur exitu,
quae maio sunt inchoata principio. Infelix, qui offert munera;
qui adhaeret potentibus; qui, quod nequit consequi virtute,
pretio exquirit; qui blanditur, obsequitur, simulat et dissimu
lat, miseraque sibi suffragia mendicare non erbescens, mani
bus pedibusque repit, si quo modo tandem aliquando se in
gerere queat in patrimonium crucifixi. Clericus, quot servitia
fucatae humilitatis exhibet, quasi tot pecuniarum summas ap 
pendit. Quid enim refert, si non quidem das pecuniam, ejus
') Eph. 4, 11.— 2) Act. 8, 20.
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vero loco adularis, subornas, multa machinaris, temet ipsum
venalem praebes? Turpiter agit, ac procul dubio offendit Deum,
qui dominationis desiderio servit; qui humiliatur, ut postmodum impune superbiat; qui pedisseqUum agit, ut praecedat.
„Huic negotio non se ingerat rogans, ait S. Bernardus. Con
silio, non prece agendum est. Adulantem et ad placitum cujusque loquentem, unum de rogantibus puta, etiamsi nihil
rogaverit." Dominus Jesus Christus, spirituum ponderator et
cordium scrutator, suscitet sibi sacerdotes fideles, dignos, ab
ipso vocatos!

Media agnoscendi et exsequendi
vocationem.
Si vis agnoscere vocationem tuam, ora. Dic cum Psal
mista '): „Notam fac mihi Domine viam, in qua ambulem, quia
ad te animam meam levavi."— „Pete ab eo (a Deo), inquiebat
Tobias 2) filio suo, ut vias tuas dirigat, et omnia consilia tua
in ipso permaneant? 3) .— „Christus exivit in montem orare;
et erat pernoctans in oratione D ei; et cum dies factus esset,
vocavit discipulos suos: et elegit duodecim ex ipsis." „Species
tibi datur, forma praescribitur, quam debeas aemulari", ait
S. Ambrosius. Quid enim te pro salute tua facere oportet,
quando pro te Christus- in oratione pernoctat?" Quid te facere
convenit, cum vis aliquod pietatis officium adoriri, quando
Christus missurus Apostolos oravit prius?" D at Pastor bonus
spiritum bonum petentibus.— Pendeat porro inter utrumque
voluntas tua, inquit S. Bernardus, aut saltem neutri parti ni
mis inhaereat, ne forte altera pars magis Deo placeat; et pa
ratus sis voluntatem ejus sequi, in quamcunque partem eam
cognoveris inclinari.— Tum, sacra quaedam res est consilium.
„Fili, dicitur in S. Scriptura 4), sine consilio nihil facias, et
post factum non poenitebis." Voluntas quippe Dei occulta
est, nec tam facile noscitur 5). „Quis hominum poterit scire
consilium Dei? aut quis poterit' cogitare, quid velit Deus?...
i) Ps. 142, 8.— J) Tob. 4, 20,— 3) Luo. 6, 12,— «) E ccli. 32, 2 3 —
S) Sap. 9, 13.
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quae iń caelis sunt, quis investigabit? Sensum autem tuum
quis sciet?“— „Deus forsitan vocat, scribit S. Bernardus; quis
audeat dissuadere? Forte non vocat; quis appropinquare con
sulat? Utrum vero vocatio Dei sit, an non sit, quis scire pos
sit excepto Spiritu, qui scrutatur etiam alta Dei, vel si forte
cui revelaverit ipse?1* Ad electionem utilium nemo sibi suffi
cit, quia nimio nos amore diligimus, clausis oculis in nostra
nobis deceptione blandimur. Superbiae dat argumentum, qui
existimat, se nullius indigere consilio. Qui nemine consultore
utitur, similis est navigio rectore carenti.—Vide autem, a quibu^ consilium petas. „Quis, interrogat S. Ambrosius, e turbida
aqua potum petat?... quis utilem causae alienae judicet, quem
videt inutilem suae? An idoneum putabo, qui mihi det con
silium, quod non dat sibi?“—Non credas omni spiritui, sed
prius probes, an ex Deo sit, ne forte veterator ille serpens
aliquid per malitiae suae instrumenta insibilet.—Non consulas
juvenes. Rex Roboam, spreto salutari consilio senum, adoles
centium, qui secum educati erant, opinionem secutus, decem
tribus Israel ab Imperio suo abscidit.—Nec ini consilium cum
domesticis, nisi probis. Proditoria saepe illorum sunt con
silia '). „Inimici hominis domestici ejus.“ Te, non tua, diligat,
qui tibi fideliter consulat 2).—„Consilium sêmper a sapiente
perquire."—Ipsa consiliorum m ater Sapientia, de se loquens 3),
„Eruditis, inquit, intersum cogitationibus/— Multi sint licet tibi
amici
consiliarius sit tibi unus de mille."—Eorum consilia
explores, quos organa Spiritus sancti esse, non ambigis; se
niores, quos usus rerum prolixior prudentes reddidit; supe
riores, directorem conscientiae tuae, summa cordis humilitate,
et sine cogitationum haesitatione interroges, ut voluntatem
Dei addiscas, nec, abundans in sensu tuo, tanquam rudiś
adhuc a versuto illo inimico decipiaris,—Horum tum consi
liis acquiescens, divinae Optemperes vocationi sine ulteriori
consultatione. Quantos mundi sapientia supplantavit, et con
ceptum in eis extinxit spiritum, quem voluerat Dominus ve
hementer accendi! Si a Deo esse verbum non dubitamus, ad
>; M atth. 10, 38.—*) Tob. 4, 19,— J) Prov 8, 12.— <) Eccl. 6, 6.
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quid deliberatio? Ubi certa est Domini voluntas, omnino no
stra sequatur.—Quodque facis, cito fac. Ad unius jussionis
vocem Petrus et Andréas, relictis omnibus, secuti sunt Do
minum. Fidelis obediens nescit moras, fugit crastinum, igno
rat tarditatem: parat oculos visui, aures auditui, linguam vocii
manus operi, itineri pedes; nec ad respuendum hoc, quod
viriliter subire praecipitur, pertinax est.—Verum quidem est,
sua statui clericali esse pericula, nec ea levia. Cum enim ')
militia sit vita hominis super terram," et ipsa Ecclesia in ter
ris posita sit quasi s) „castrorum acies ordinata," in qua sa
cerdotes aliique Christi ministri v.elut primipilarii milites in
sacri illius exercitus fronte constituuntur: quid mirum, si pri
mos hostium insultus acrioresque impetus sustineant?—Prae
terea cum rationem in pugna illa spirituali tenendam alios
edocere teneantur, quomodo id praestare possent, nisi prius
ipsi experientia erudirentur, variisque tentationibus probaren
tur? 3) „Qui enim, ut loquitur Sapiens,’non est tentatus, quid
scit?"—Unde et ipse Christus d ux'noster tentari voluit per
omnia pro similitudine absque peccato. 4) „In eo enim, in quo
passus est et tentatus, potens est, et eis, qui tentantur, auxi
liari. Periclitamur certe omni hora ob celsitudinem dignitatis
nostrae. Quantalibet quis animi virtute polleat, cum clavum
et Ecclesiae gubernacula suscipit, insperatis fluctibus quatitur,
et variis undique negotiis pene submergitur." Nil est in hac
vita, et maxime hoc tempore, scribit S. Augustinus, facilius...
et hominibus acceptabilius Episcopi, Presbyteri aut Diaconi
officio: nil apud Deum miserius et tristius, quam si perfun
ctorie... res agatur. Nil difficilius, laboriosius* periculosius hoc
officio; sed et apud Deum nil beatius, quam si eo modo mi
litetur, quo noster im perator jubet."—„Non est facile, dicit S.
Hieronymus, stare loco Pauli, tenere gradum Petri jam cum
Christo regnantium."—Qui stat, videat, ne cadat. Satanas tan
quam fulgur de caelo cecidit. Terribilis est locus, in quo sta
mus, onerosa villicatio nostra, difficilis administratio, exitus
horribilis. Perpendamus haec mature, antequam huic militiae
Joan. 7, 1.—s) Cant 6, 9.— Ecoli. 34, 9,—<) Hebr. 2, 18.
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nomen demus. Majores majoribus consueverunt afflictiones
occurrere; acrius divitibus, quam pauperibus invidetur, nec
inopes, sed locupletes inquietat infestatio saeva latronum. Su
blimitas officii, et liberalitatis licentia, et boni placentia, quam
facile mentem extollunt Praelati! An non acrius incorruptus
ille judex est animadversurus in eum, qui nec ipso quidem
honore melior est effectus?—Num vero haec omnia ab ample
ctendo sublimi hoc statu te retineant? Num constitutus in eo
animum despondeas? Absit! Milita militiam bonam; auscultans
monitum Christi vigila et ora, ne te vincat tentationis pro
cella. Confidens in Deo dic cum Psalmista
„Dominus
illuminatio m ea et salus mea, quem tirtiebo?“—Viriliter certa.
„Resistite diabolo, ait S. Jacobus 2), et fugiet a vobis."—Cum,
ut Apostolus, dicere debeas 3): „Video legem in membris
meis, «repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in
lege peccati," ab interioribus quoque tentationum causis soli
cite tibi cave. Fuge culmen honoris; obedi tamen, sicut Moy
ses, qui praeesse multitudini et noluit et obedivit. Superbus
est, qui ducatum plebis sine trepidatione suscipit. Nonne
vero et ille superbus est, qui auctoris imperio obedire recu
sat? Dic cum S. Leone 4): „Qui mihi honoris est auctor, ipse
mihi fiet administrationis adjutor, dabit virtutem, qui contulit
dignitatem."—Denique secessus a negotiis et turbis saeculi
per aliquot dies in sanctis meditationibus, aliisque pietatis
exercitiis impensus, eleemosynae, jejunia atque similia opera
plurimum conferunt tum ad lucem caelitus- hauriendam, tum
ad ulteriores gratias obtinendas, quarum subsidio divina vo
luntas et melius cognosci, et perfectius possit impleri.
Si in ovile ovium non per ostium intrasti, sed aliunde
ascendisti; si minus canonicum habuisti ingressum, ingemisce:
et vel honorem, in quo deliquisti, penitus relinque, privatamque age vitam; vel 5) satage, ut per bona' opera certam
tuam vocationem et electionem facias. Labora toto animi
conatu, ut virtutes muneri tuo rite obeundo necessarias acqui') Ps. 26, 1.— 2) C. 4, v. 7. —
Assum t. suae.— *) 2. Fet. 1, 10.
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ras, fuge otium, conversationes noxias devita, -vitam novam
inchoa, adhibito pii et prudentis confessarii consilio; ora, con
fide in Deo" animum erige, atque ad difficilia, quae tibi
subeunda sunt, paratum te exhibe, memor illius divini effati:
Regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. Poe
nitentia statum restaurat, honorem renovat, dat fiduciam,
gratiam abundantiorem refundit/ „Bonas fac de cetero, ait
S. Bernardus, vias tuas, et studia tua, et ministerium tuum.
Non potest Deus de lapide hoc suscitare filium Abrahae?
Non potest facere Deus, ut; quae praeire debuerant, vel sub
sequantur? Si vitae sanctitas non praecessit, sequatur saltem,
et delicta juventutis tuae vespertina deleat correctio."—Etsi
yero in sanctuarium _vocatus ingressus fueris, noli credere,
sufficere tibi vocationem. Saul electus fuerat a Domino, et
ad regnum vocatus; Nadab et Abiu a Domino fuere designati
ad sacerdotium; Judas ad Apostolatum et Sacerdotium a Chri
sto vocatus est. Sed tantae gratiae ac dignitatis immemores,
respicientes retro, in profundum abyssi sunt detracti. Hoc et
tibi accederet, si post ordinationem te conformares huic sae
culo. Quare noli negligere gratiam, quae in te est, quae
data est tibi cum impositione manuum Presbyterii; admoneo
te potius cum Apostolo, ut eandem resuscites vigilantia ani
mi, piis jugibusque conatibus, ac ferventibus praecibus.

De Seminariis.
Nil salubrius Decreto Sacri Concilii Tridentini, quo san
citum fuit, ut in singulis Metropolitanis et Cathedralibus Eccle
siis Seminaria instituerentur, in quibus Clerici a teneris annis
ad pietatem et disciplinam ecclesiasticam informarentur. Que
madmodum enim agricola, nisi serat tempestive, non potest
metere, ita Ecclesia fructus uberes per idoneos operarios
afferre nequit, nisi Seminaria juventutis erudiendae et moribus
informandae causa foveat. Horum ope et reddendus Eccle
siae Dei pristinus nitor, et Clero sacerdotioque pristinum suum
decus, ita ut floreat eruditione sacra, pietate atque puritate.
Stare ecclesiastica disciplina sine, illorum subsidio et admini
culo vix potest.—Sed multa qu'oque ac magna sunt commoda.
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quibus ipsi Clerici degentes in Seminario fruuntur. „Melius
est, dicitur in Ecclesiaste *), duos esse simul, quam unum;
habent enim emolumentum societatis suae. Si unus ceciderit,
non habet sublevantem se!... Et si quispiam praevaluerit con
tra unum, duo resistunt ei; funiculus triplex difficile rumpi
tur.— Ubi animi, mentes, ubi ea, quibus necessario ad cui-'
tum et victum utimur, ubi Deus, pietas, salus, ubi certamina,
labores, praemia, ubi haec omnia sunt communia, tali insti
tuto quid aequiparandum? Si in eo ex diversis regionibus
e t provinciis optimae spei adolescentes per exactam morum
ac disciplinae similitudinem veluti in unum coalescunt ita, ut
pluribus corporibus unus tantum animus inesse videatur vicissimque plura corpora, unius mentis instrumenta cernantur,
quam gratum hoc praebet spectaculum 2)! „Quam bonum et
quam jucundum, habitare fratres in unum!“ Apes in alveariis
congregatae, quam dulce mei cqnficiunt! Plures simul inceden
tes quam securi iter faciunt! quam fortiter resistunt! Quo
cunque quis laboret vitio, pudore fratrum victus, jquam cu
ram, quod studium adhibet, ut sit integer vitae scelerisque
purus! Quam tuta a vitiorum et saeculi illecebris Clericorum
innocentia in tali instituto, in quo lubricae aetatis annos
agunt in disciplinis ecclesiasticis, sub oculis viri scientia ac
virtute conspicui, quem testem vitae suae habent! Hic de
gens in virtute propagatur et exercetur; hic ad perfectiora ver
bo trahitur et exemplo; hic suam imperfectionem considerare
compellitur; hic unius fervore excitatur, alterius humilitate
docetur; istius patientia, illius obedientia movetur; hic alte 
rius correctio fit ipsius admonitio; hic alienum periculum
proprium efficitur speculum; hic unius vigilantia, alterius est
custodia; hic portat et portatur; hic multa audit et videt,
unde docetur: hic boni commendantur, ut meliores fiant, et
négligentes arguuntur.— Quam utilis ac necessaria sit Semi
nariorum institutio, ex eo quoque intelligi potest, quod hujus
rei salutaris ratio aliquando intermissa, damna et detrimenta
non mediocria Ecclesiae attulerit.— Beatus, qui in tali insti') o. 4. v. 9,—

Ps. 132, X.
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tuto vivit, donec induatur virtute ex alto; qui bonus strenuusque operarius, ad curam animarum, quas sanguine suo pre
tiosissimo Christus redemit, instituitur; qui aetate tam pro
clivi ad malum, cerea in vitium flecti, sed et ad bonarum
rerum impressiones admittendas flexibili, in operibus virtu
tum eruditur, ut eam vitae perfectionem adipiscatur, quae in
futuro populi doctore eluceat, serverioribus disciplinae legi
bus coercendus! •

Quid in Seminario praestandum sit.
Sunt, qui horrent Seminarium, tanquam terram , habita
tores suos devorantem; vel qui illud ingrediuntur quidem, sed
aegre prorsus et inviti, quasi in terram alienigenarum gen
tium pertransirent, aut in exilium m itterentur, aut in tetrum
carcerem detruderentur. Qui cum similibus praejudiciis Se
minarium intrant, nec ea deponunt, ejusdem statuta passim
violant, ac pietatem negligunt. Praepositorum Voluntati, si
tamen eidem se subjiciunt, mancipiorum instar obediunt; illos
vero immoderatae severitatis accusant, adversus eos murmu
rant, eorum defectus augent, amplificantque, societatem cum
protervis ineunt, ipsi jam perversi alios pravo exemplo per
vertunt, consilia negligunt, corripienti irascuntur, discordias
seminant, vane, scurriliter, ironice, procaciter, impudice lo
quuntur, et per cubicula vagantur,—Sunt, qui facultatem exe
undi et per domos cursitandi saepius^ aequo extorquent; qui
otio, somno, confabulationibus et nugis indulgent; qui ad S.
Scripturae, Theologiae, Rituum, et Cantus scientiam sibi com
parandam vix incumbunt; qui, quamvis saturati, murmurant,
et ad saecularium epulas, quoad fieri potest, convolant: qui
totum tempus dant actioni, pietati nihil. Hi discunt quidem,
sed ad agnitionem veritatis non perveniunt; intrant tepidi,
exeunt frigidi, fluntque postea arbores autumnales, ac nubes
sine aqua; recitant psittacorum instar, quae nec intëlligunt,
nec sentiunt.—Alii rursus proprio addicti judicio in sensu suo
ita abundant, ut viros expertos virtuteque praeditos aliter
suadentes quasi delirantes reputent; qui condiscipulos suos,
quamvis scientiam nequaquam negligant, aspernantur; eos.
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scrupuli aut simulationis accusant, ac eorum'simplicitatem, ut
vocant, derident; qui precibus, lectionibus, meditationi, Sacri
ficio Missae, Collationibus, examini aliisque exercitiis spiritu
alibus intersunt quidem corpore, mente vero vagantur, aut
iisdem intersunt tantum, ut videantur a superioribus, pietatis
speciem solum habentes, veritatem autem ejus abnegantes.
Dum in Seminario versantur, confitentur et communicant;
absentes vero haec fastidiunt et negligunt; fucata humilitate,
fallaci adulatione, studiosiori obsequio, inanis scientiae osten
tatione inflati, a vera autem ac caelesti sapientia alieni, su
periorum favorem captant, viamque sibi ad Ordines parant.
Non sunt hi decus ac ornamentum sed sunt simulacra, idola,
scandala ac opprobria Seminariorum, ad Ordines et animarum
curam non assumendi. Alioquin laetantur in exitu de Semi
nario, .quasi in exitu de Aegypto et de populo barbaro; et
quoniam violenta non durant, excusso observantiae jugo, quod
nonnisi aegerrime portarunt, vitia prioria, quae nou ruperant,
sed interruperant solum, ut loquitur S. Augustinus, prae se
ferunt, imo ad graviora ruunt, et tanquam sepulcra reserata
foetidum exhalant odorem. Quot detrim enta ab hujusmodi
Clericis, Ecclesiae ac populo imminent!
Tu vero lubens ac hilaris ingredere Seminarium: ibi di
cetur tibi, quid te oporteat facere, ut Dominus ponat super
te Spiritum suum, ut te sanctifices, ut eruditione ac virtute
ad sacrum Ecclesiae ministerium te praepares. Ingressus re
cogita in amaritudine animae tuae delicta juventutis tuaeconscientiamque tuam generali etiam, si prudenti ac zeloso
Sacerdoti id tibi expedire visum fuerit, confessione emunda.
Ad Theologiae scientiam viriliter incumbe; praecipue
autem vaca studio S. Scripturae, ut potens fias exhortari in
doctrina -sana, et eos, qui contradicunt, arguere. Lege libros
compositos ab authoribus, qui, Ecclesiae catholicae fideliter
adhaerentes, viam Dei in veritate docent; obsecra scrutatorem
cordium, ut det tibi scientiam discernendi inter autores; con
sule in deleGtu librorum viros doctos probosque, ne incautus
decipiaris.—Lectio librorum, nullo habito discrimine, sciolo
rum jactantiam alit, polymathia vitium procreat, librorum maFrzewodnik.
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gis utilium taedium contemtumve parit, eorumque lectionem
praepedit, eruditionem difficillimam, multisque prorsus impos
sibilem reddit, ac pecuniam in salubriores usus expendendam
absorbet. — Noli legere libros, quorum argumentum inutile,
vel periculosum est, au t pudendum. Stylus quidem talium li
brorum et scribendi ratio non raro elegantia, concinnitate,
lepore; at simul petulantia, m ordacitate ac improbitate est in
signis.—Inutilium librorum lectio tempus pessumdat, negotia
impedit, vanitatem fovet, curiositatem alit, mentemque distra
h it.—L ectio periculosorum scriptorum, ad quae plurium fa
bularum romanensium, comoediarum ac lubricorum poëmatum libri referri m erentur, mentem fictis ideis perturbat, ani
mum effeminat, sensum moralem pervertit, immodiceve ten
dit, phantasiam falsis omnemque modum excedentibus ima
ginibus replet, judicium morale vitiat, veneris stimulos vehe
mentius excitat, simplicisque jucunditatis honestae gustum
evertit.—Improborum tandem, religioni virtutique adversantium
scriptorum lectio, firmam de fundamentalibus religionis moralitatisque veritatibus fidem concutit, mentem in varios perni
ciosos errores abripit, sensum moralem obtundit, phantasiam
pudendis speciebus inquinat, animum cupiditatibus turpibusque
desideriis mancipat, eumque contra veritatis ac virtutis sensum
studiumque indurat. Nemo, qui experientia et aliqua homi
num cognitione non prorsus est destitutus, ingentia, quae
eorum lectio infligit vulnera, quiverit nescire.—Idcirco monet
Christus ‘): „Attendite a falsis Prophetis, qui veniunt ad vos
in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces.”—
Molliti sunt sermones eorum super oleum; sunt vero jacula
intento arcu ad nocendum parata, ut sagittent in obscuro
rectos corde. Observa igitur sedulo hos in deceptione illu
sores, qui per dulces sermones ac benedictiones seducunt corda
innocentium, faciuntque dissensiones a vera Christi ac Eccle
siae doctrina; qui, insipientes corde, loquuntur falsa; qui sub
praeclara veritatis pietatisque specie a sana doctrina auditum
avertunt, errores eicontra suos, qui serpunt ut cancer, longe
l) Matth. 7, 15.
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lateque disseminant. Hi sunt seductores, quibus Ave dicere
prohibemur, ne communicemus .erroribus atque opinionibus
eorum.
Cave porro, ne quidquam agas coram Superioribus aut
sodalibus tuis, ut videaris ab eis; sed, quidquid agis, ad ma
jorem Dei gloriam facere intende.—Quoniam omnem ordinem
sine obedientia perturbari necesse est, moderatoribus tuis di
ligenter pare; intuere eos tanquam patres; te ipsum vero bo
num filium, ut decet, praebe. Promtum te in omnibus exhibe,
quae tibi, prout temporis ratio postulat, praescribuntur, vel
campanae sono signantur. Omnia fac debito tempore," loco
ac modo. Qui regulae vivit, Deo vivit, ait S. Gregorius Nyssenus.—Patiens perfer, quae tibi obveniunt, incommoda. Num
enim alibi degens non offenderes eadem vel forte plura?
„O jugum sancti amoris, exclamat S. Bernardus, quam dul
citer capis, gloriose laqueas, suaviter premis, delectanter one
ras!" Si quid a Rectore petieris, repulsamque tuleris, tacitus
acquiesce; quodque tibi videtur eidem revocandum in memo
riam, ea qua par est, reverentia ac respectu revoca. „Cui
honorem, honorem," ait Apostolus J). — Si quid ab eo tibi
praeter voluntatem imponitur aut negatur, id exjstimes, ad
utilitatem tuam referri, pro certo habens, Directorem ad id
gravi duci causa, quae te latet. Eidem libere sensus tuos ex
ponas, ut tibi, prout opus fuerit, consulat. — Convenias cum
ceteris ad res communes, in Ecclesiam, in coenaculum, in lo
cum recreandis animis assignatum, et ad alia hujus generis;
nec inde absque venia discedas, priusquam id absolutum fue
rit, cujus causa convenisti. Publica semper privatis antepone.
Memof sis vocationis tuae, eoque nomine saepe Deo agas
gratias, conerisque maxime vitam, ut Clericum decet, insti
tuere. — Modestiam ubique, praecipue vero in Ecclesia, in
Musaeo, in Dormitorio et Refectorio, sed et extra domesti
cos parietes, serves; illa enim adolescentiae peculiare est orna
mentum.—Ne oculos huc illuc circumferas; ne loquaris altius,
praesertim si multi sint; ne strepitum excites, nec nimis festiij Rom. 13, 7.
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nanter incedas.—Cum silentium permultum ad pacis pietatisque
conservationem, ad stadia, ad multas perturbationes evitandas
conferat: non colloquaris, nisi de necessariis, idque maxime
observes, ante et post Orationem, Missam; Examen conscien
tiae, sanctorum Poenitentiae et Eucharistiae Sacramentorum
perceptionem; relaxationis autem tempore de rebus utilibus
sermocinare sine strepitu. — In omnibus actionibus, motibus
corporis et verbis, elationem et superbiam fuge; hoc enim
hominem Deo reddit inimicum et ceteris odiosum. — Stude
virtqti morumque elegantiae, et cave, ne aliis tuo exemplo
sis detrimento.—Ne vageris p er ambitum; studiorum praesertim
tempore, pretiosum tempus confabulando cum iis, qui tibi
obviam fiunt, perdens.—Non offendas ullum convictorum, sed,
quantum in te est, pacem et concordiam studeas habere cum
omnibus. — Mutuam caritatem ac benevolentiam omni studio
amplectere; es enim unum membrorum corporis, quae per
fecto amoris vinculo colligentur. In nullo ab altero distingui
desidera; nec te alteri praefer. Nullum hic discrimen divitis
et pauperis, nobilis et ignobilis obtinet.—Exhibe omnibus ho
norem, praecipue autem Rectori,-Praefecto a Spiritu, Oeco
nomo, studiorum Praefectis, aliisque in superiori ordine con
stitutis, maxime si sint sacris initiati. •— Nullum nisi proprio
aut familiae nomine appella, nec ei quovis modo illude.—
A privatis amicitiis, quas S. Bernarduś inimicissimas amicitias
vocat, nimiaque cum altero familiaritate abstine.—Conventi
cula ne agas; ex his enim invidiae et simultates, multaque
damna in Alumnatibus existunt; neque esset hoc caritas, sed
divisio: quamobrem sine ullo discrimine cum omnibus verse
ris.—Si quid minus laudabile in quoquam perspicias, aut ali
quem correptione vel poena dignum animadvertas, Rectorem
commonefac; alioquin fautor esses malorum.—Si quid commi
sisti, ob quod te quis ad superiorem detulit, authorem ne
quaeras; resciens autem, nullam male erga illum affecti animi
significationem des: ' sed coneris potius in posterum melior
fieri, neque admittere, propter quae merito possis accusari.—
Quas in aliis virtutes cernis, in te ipso exprimere contende;
vitia vero, quae forte in aliis perspexeris, vita. — Alium pie
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aliquid agentem vitupepare non audeas,, nec eum ab operibus
virtutum coneris abducere. Non superiores modo sed et ma
jores, veteranos senioresque colas et observes.—Bonis junge te;
claros et sapientes viros sequere; hoc eniip ad instructionem
plurimum proficit, et ad probitatis testimonium.— Sine facul
tate cum externis non colloquaris. — Extra Seminarium non
comedas, nisi apud parentes, propinquos et benefactores, idque
raro et cum facultate.—Ad Statutorum lectionem esto atten
tissimus; neç communia solum Seminarii decreta perstudiose
observare satagas, sed et ea omnia, quae ad eundum finem
spectantia per annum praescribuntur. — Discolos et incorrigibiles malorum seminatores acriter puniri atque etiam dimitti
si videris, id ita praescriptum nosti. Qui ea negligit, quae
ad pietatem, Sejninarii institum, et illi praefectos pertinent;
qui errores suos inficiatur aut excusat; qui poenas injunctas
graviter accipit, aut singulare aliquid vult, quod ei non expe
dire censetur; qui nonnisi d e beneficiis pinguibus consequen
dis loquitur, nec prorsus intelligere vult, quam alieni a conti
nua illa rerum humanarum cogitatione ecclesiastici Ordinis
homines in via Domini ambulare debeant, non m oretur in
Seminario. Experientia enim magistra hanc et hujusmodi ingredientes viam sibi non prosunt, et aliis obsunt. Scrutare
Spiritum tuum, atque saepius te ipsum interroga: Ad quid
venisti? Non locus homines, sed homines locum sanctificant,
ait S. Bernardus. Sic proficies sapientia et gratia apud Deum
et homines, ac tandem te ipsum salvum facies, et eos q u ite
audierint.

De necessitate Moderatoris conscientiae.
Quis unquam sine viae duce perito magnas itinerum
.difficultates ingredi tentavit? E t nos sine spirituali duce id
faciamus? Si quis sese dat alicui artium illiberalium et m e
chanicarum, an non eligit artificem, cui paret? An non et
nos, qui ad pietatis ać religionis disciplinam nos contulimus,
libentissime obsequamur viro, de quo persuasi sumus,' haurire
nos ab eo posse scientiam salutis? Utcunque sapiens sis, homo
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tamen es, et consiliario tibi opus est. Solius Dei est nullo
opus habere consiliario. Homines autem eo opus habent,
etiamsi Moysi conferri possent. Cum hoc viro Deus ipse lo
quebatur, et tamen consilium regendi atque administrandi tam
magni populi, a socero suo, alienigena scilicet homine, et
maxime providus et minime superbus accepit. Committentes
se viae sine ductore, quam nunquam sunt ingressi, facile vel
plus minusve ambulant, quam necesse est; aut currentes las
santur, aut moram facientes obdormiunt. — Indigent quidem
Moderatore conscientiae omnes, praecipue vero Praefecto
a Spiritu opus habent incipientes, ut doceantur, quae igno
rant, scilicet saluti suae necessaria atque utilia; ut, quia non
sufficit scire bonum, exerceantur etiam in bonis operibus; ut
custodiantur, ne in peccata labantur, aut in exercitio virtu
tum sint indiscreti; ut denique corrigantur tanto facilius,
quanto fortiori fulciuntur auxilio. Hanc, viam, ait S. Vincentius Ferrerius, tenuere Sancti, et omnes, qui ad perfectionem
attigerunt. Ita sentit et S. Franciscus Salesius. Juxta S. Bernardum, „cunctis pene sapientibus contingere solet, u t in re
bus dubiis, plus alieno se, quam proprio credant judicio, et
qui aliorum facile ambigua quaeque elucidant, in suis con
sueverunt scrupulosius haesitare.—Qui se sibi magistrum con
stituit, stulto se discipulo su b d it. . . Facilius imperare, et
securius possum praeesse aliis multis, quam soli mihi.”—
Mittit Christus ipse Paulum ad Ananiam, et Cornelium Petro
instruendum committit. Vult nimirum Deus, ut homo per ho
minem doceatur; ut inferiora superioribus subdita sint, et
superiora inferioribus praesint; ut summa mediis, et media
praesint imis. Populum Israëliticum induxit per Moysen in
terram promissionis, et Loth de Sodomis per ductorem ange
licum cogitur exire.—Homo nimio sui ipsius am ore plerumque
decipitur. Via stulti recta in oculis ejus: qui autem sapiens
est, audit consilia," dicitur in Proverbiis *); et in alio eorun
dem loco legimus 2): „Est via, quae videtur homini recta, et
novissima ejus ducunt ad mortem. “—Mentitur quippe noster
‘) Prov. 12, 15.—2) Prov. 16, 25.
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aspectus. Sicut caecus sine ductore, sic homo sine doctore
rectam viam vix graditur, sed nutat, palpat, impingit, gemit,
errat, cadit; cum ductore fideli autem devitat pericula, pergit
laetus, manetque securus. Corpus hominis melius videtur ab
'alio, quam se ipsum videat; sic et alienus oculus interiora
nostra saepe melius videt, quam noster.—Praesentibus vitae
molestiis et miseriis fracti succumbimus, nisi ab altero fulcia
mur. Nisi quis omnia sua cuipiam viro exponat, ac veluti
onus quoddam in sinum amici reponat, praesertim ille facile
dejicitur ac decipitur, qui ex mala consuetudine et prava con
versatione ad bonorum consortium venit. Quantum vitae solatium, habere virum, cui pectus aperias, quocum arcana con
feras, cui committas secreta cordis tui, qui tibi paterna pietate
in tristibus compatiatur, in persecutionibus te adhortetur, ac
in prosperis gratuletur. Non valebit illudere tibi inimicus, si
universas cogitationes tuas non perniciosa obtegas verecundia,
sed eas maturo examine ductoris vel reprobes, vel admittas.
Ulico namque ut patefacta fuerit cogitatio maligna, veluti
marcescit, serpensque teterrim us traductus quodammodo ab 
scedit. Alterius arbitrio te totum subjiciens propter Chri
stum, quo gaudio, qua quiete, qua frueris animi tranquillitate!
Alterius manibus sublatus quasi ac natans magnum hoc mare
trajicies. — Tali societate, tali amicitia quid pulchrius? Felix
servitus, imo gloriosa libertas, qua quis Dei Vicarium potius,
quam se ipsum sibi veluti regnare constituit! Obedientia, tanquam via regia, hominem inoffenso pede ducit ad summita
tem *).—„Ubi non est gubernator, populus corruet." Folium
in principio quidem est viride, floridum, jucundum, delectabile;
postmodum vero languet, arescit, decidit, contemnitur, concultatur. Ita et homo, qui a nemine regitur, principio fervet,
tum tepet, denique alget, arescit, disiccatus cadit. Qui pastore
gregem, ac .infantem destituit patre, utrique periculum parat.
Seductori dat manum, qui dare renuit p raecep tm .

>) Prov. 11, 14.
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De Dotibus Moderatoris conscientiae.
Summa vigilantia acerrim aque in omnes partes circum
spectione operam dato, u t virum invenias, quem in omnibus
deinceps delectae tibi vitae studiis certissimum ducem sequare; virum, cui nihil praestantius sit honore Dei; cujus verbum
sanum et irreprehensibile, consilium utile, vita honesta, sen
tentia decora; qui nihil nebulosum habeat, nihil fallax, nihil
fabulosum, nihil simulatum; quod mores ejus et vitam refellat;
nihil malevolum, quod te avertat consulentem; virum, qui sit
discretione providus, experientia probatus, gravitate maturus,
Scripturarum gnarus, austerus in se, proximo compatiens,
orationi assiduus, corde mitis, eloquio verax, in omni spiri
tuali disciplina provectus.—Sit porro vir ille, quem tibi ducem
eligas, prudens. Quis enim ei se committat, quem non putat
plus sapere, quam ipse sapiat?—Quod si talem inveneris, qui
vivacitate ingenii, mentis vigore et authoritate sic praestat,
u t praesentia solvat pericula, prospiciat futura, denuntiet im
minentia, remedia ferat in tempore, paratus sit non modo ad
consulendum, sed et ad subveniendum: huic omnem fidem
habeas.-—Si vero discretionis libra careat, emissa veluti Verbi
Christi sagitta, vulnus vulneri, et languorem addit languori.—
S it pius. „Quomodo, ait S. Ambrosius,, eum potes judicare
consilio superiorem, quem videris inferiorem moribus? Supra
me debet èssê, cui me committere paro... An mihi eum „va
care credam, qui sibi non vacat?“—Sit benevolus. Quis nam
que, utut instructum ad consilii opem, difficilem tamen accessu,
et aquae fontem veluti praecludentem, ambiat? Si doctus
fuerit, non sit autem bonus, verendum, ne sterili vita sua no?
ceat.—Sit denique plenus zelo, propriisque commodis minime
studens, quem pro salute animae tuae assiduis etiam interro
gationibus inquietes, qui hanc inquietudinem assidue sustineat,
dummodo, animam tuam vidéat in Christi amore proficere,
qui, ut S. Bernardus, dicere queat de filiis suis: „Ipsi me
utantur, ut libet, tantum ut salvi fiant; parcent mihi, si non
pepercerint, et in eo potius requiescam, si non me inquie
tare timuerint pro necessitatibus suis."—Ut autem talem obti
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neas, ora in electione ejus *). „Domine, qui corda nostri
omnium, ostende, quem elegeris.”

Quomodo cum Moderatore conscientiae
agendum sit.
Sis Directori conscientiae tuae subjectus, tanquam capiti
membrum, ejusque praecepta velut imperium Dei, summo
amore custodi. Num enim sanaretur aegrotus, qui medico
non gereret morem? Deus non permittet te decipi, si bona
fide ejus te consilio ac judicio humiliter submittis. Quid interest, utrum per se, aut per suos ministros, sive homines, sive
angelos, notum faciat beneplacitum suum Deus?—Agas cum
eo candide et ingenue. Nullum animi motum celatum retineas.
H oc modo, qüod laude dignum est, firmabitur; et, quod mi
nus probandum, congruo remedio sanabitur. Vulnera clausa
plus cruciant; cum vero putredo, quae intrinsecus fervet,
ejicitur, ad salutem dolor aperitur. Erubesce, sed tamen re
vela totum, aec abscondas 2).—„Non judices contra judicem,
quoniam secundum quod justum est, judicat.‘i-rS ic u t oves
pastori obtemperant, quocunque eas duxerit, sic Dei cultores,
obediunt ductori. Non multum discutias, quod tibi dictum fuit,
sed illud sanctum, utile, sapiens judices. Non tu Directoris
tui es judex, sed ille tuus. Nescit judicare, qui perfecte didicet obedire. Discernere ipsius est, tuum obsecundare. Infir
mus debet servare dietam, quam ei medicus praescribit, si
cito et plene curari desiderat.

De usu Sacramenti Poenitentiae.
Quorum 3) remiseritis peccata, ait Christus Apostolis,
remittuntur eis: et quorum retinueritis, retenta sunt.“ His ver
bis Sacramentum- Poenitentiae est institutum. Quam felices
sumus, quod secundam hanc post naufragium tabulam habe
amus!—„Vade 4) itaque, ostende te sacerdoti." Vade ad eum
frequenter. Numquid enim ad hoc monentur etiam ceteri fide
les, ut scilicet Sacramentum illud frequenter recipiant, eó
‘) Act. 1, 24,— !) Act 8, 17.—3) Joan. 20, 23— 4) Matth. 8, 4.
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quod frequens ejus usus iniquitates magis magisque deleat,,
a peccato avertat, a malo praeservet, in bono confortet, vi
gilantiam in via Domini retineat, contra tentationes roboret,
pacem sanctam infundat animo, fervorem augeat, hominemquè
in dies puriorem reddat et perfectiorem? Fac, quod nunc tibi,
praescribitur, et frequentem ejus usum aliquando tibi ipsi
praescribe, ut illum commendaturus es aliis. Quo longius eun
dem distuleris, tanto fortior pugna, tanto facilior lapsus, tanta
difficilior erit resurrectio. S. Carolus Borromaeus, B. Leonardus a Portu Mauritio pluresque alii quotidie sunt confessi.
Ab omisso usu hujus medii ad consequendam perfectionem
venit, quod tam multi viri ecclesiastici sunt infirmi et imbellices, et dormiunt multi. Quis enim nostrum dicere potest:
Mundus sum, peccatum non habeo? Qui hoc dicit, ipse se
seducit, et veritas in eo non est. Quare haec non pro tem
pore commorationis tuae in Seminario tantum, sed pro toto
vitae tuae tem pore tibi dicta existimes. Quid enim magis ad
perfectionem Sacerdotis confert, quam pie, ac scopo congru
enter, non autem ex arida consuetudine, absque vero dolore
et firmo proposito, frequentare Sacramentum Poenitentiae?
Praeterquam , quod confessio, si resipiscas, reconciliationem
cum Deo et justificationem virtute Sacramenti et per potesta
tem clavium operetur, quam magnam obtinendae veniae prae
stat securitatem! Quantum tui ipsius et status tui moralis co
gnitionem promovebit animumque salutari pudore et pcccati
odio afficiet! Quam magnum ad inveteratas etiam malas con
suetudines emendandas, et ad peccandi occasiones certius
declinandas habet pondus! Ipsa peccata occultissima pudendaque confitendi necessitas, aut absolutionis a Sacerdote de
negandae metus atque confitendi verecundia, quae frena de
linquendi cupiditati ac licentiae injiciunt!—Quamvis peccata
venialia, in quae saepius labimur, taceri citra culpam possint:
recte tamen et utiliter haec quoque dicuntur, quod piorum
hominum, minores etiam defectus peccataque emendare, ac
ad majorem usque puritatem cordis et vitae virtutisque per
fectionem pervenire contendentium, usus demonstrat. In mul
tis offendimus omnes, et per menses tibi nihil conscius eris?
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Beatus, si Deus nullum inveniat in Spiritu tuo dolum! A tta
men si onera tua, si officia Sacerdotum diligentius excusse
ris, et conscientiae tuae sinus ac latebras exploraveris, quan
tas in ea videbis abominationes! Si vero nonnisi rarissime
redeas ad cór, si, tem et ipsum excaecans, multa peccata pro
meris haberes scrupulis, num mirum foret, si securus ad Al
tare convolares? A t quam falsa tua foret securitas!—Aut num,
quia constitutus es judex aliorum, putes, tibi non esse neces
sarium, subjicere te judicio alterius, qui tibi a D eo constitu
tus est judex? Num medicus infirmus in infirmitate sua non
utitur alio medico? O si frequenter confessus fueris ita, ac si
mox post confessionem tuam esses moriturus; si omnia emen
dationis media, quae ipse suggeres poenitentibus, ita adhi
bueris, ut de ore tuo non judiceris aliquando; si ex fructibus
tuis cognitus fueris verus poenitens, quam secura tibi dabitur
pax! Frequenter itaque ac debito modo Sacramento Poeni
tentiae utere. Si enim negligenter agimus, juxta S. Augusti
num, „ipsa medicamenta convertimus in vulnera, et inde h a 
bebimus judicium, unde poteramus habere remedium."— Co
gita in usu ejus Jesum in monte Olivarum, ubi coepit contri
stari, pavere, taedere ac moestus esse. „Compatitur mihi filius
Dei, ait S. Bernardus, et plorat: com patiar et illi, ac simul
cum lugente lugebo."—Stude excitare dolorem de omnibus
peccatis tuis ex motivis supernaturalibus, dolorem internum,
dolorem super omnia. Dic cum S. Augustino: „Da, Domine,
cordi meo poenitentiam, Spiritui contritionem, oculis lacrymarum fontem." Scindere corda nostra, non vestimenta nostra,
jubemur. Cor contritum et humiliatum Deus non despiciet.—
Confitere Moderatori conscientiae tuae ,cum humilitate, inte
gritate, simplicitate ac fidelitate, sine ullo velamine occulta
tionis, excusationis aut palliationis. Quomodo enim sanaretur
aeger, qui non omnia gravia corporis sui vulnera ostenderet
medico? Quomodo confessarius speciem ac gravitatem pecca
torum, causamque plenam cognoscere, ferre judicium, ac aequi
tatem in injungenda poenitentia servare posset, si confessio
tua non foret sincera? Et quid tibi prodesset peccata celare
hominem? an non omnia nuda et aperta sunt oculis Dei? Pec-
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cata detegendi verecundia gravis videri posset, nisi tot tantisque commodis et consolationibus levaretur, quae omnibus
Sacramento Poenitentiae rite utentibus per Absolutionem conferuntur.—-„Quando homo detegit, Deus tegit; quando homo
celat, Deus revelat," ait S. Augustinus.—Satisfactionem de
nique impositam recipe cum reverentia ac submissione, ac
sine m ora eam persolve.—„Te habeat Deus punitorem, ut tu
Deum invenias defensorem.” S. Augustinus.

De cultu, ac receptione Sanctissimi Eucha
ristiae Sacramenti.

Eucharistia est omnis thesaurus beneficentiae Dei; est
caput divinae in nos charitatis; est ultima memoria, quam
Christus nobis reliquit; est denique maximum ejus miraculum.— !
Est in ea Christus vere praesens. Institutionem enim illius
promittens, Panis, ait, quem ego dabo, caro mea est pro
mundi vita. Eam vero reipsa instituens, dixit: „Hoc est Cor
pus meum... hic est Sanguis meus novi Testamenti, qui pro
multis effundetur in remissionem peccatorum."—Cum jam
Christus ipse sic affirmet, atque dicat de Pane: „Hoc est Cor
pus meum,” quis deinceps audeat dubitare? scribit S. Cyrillus
Hierosolym. ') ac eodem quoque confirmante et dicente: „Hic
est Sanguis meus," quis dubitet et dicat, non esse ipsius san
guinem?—Recedat omne infidelitatis ambiguum; quando qui
dem qui autor est muneris, ipse etiam testis est veritatis."—
Si credis, Deum omnia posse, et hoc consequitur, ut credąs,
nec humanis disputationibus discernere curiosius insistas, eum
creaturas, quas ex nihilo potuit creare, multo magis valere
in excellentioris naturae dignitatem convertere, et in śui Cor
poris substantiam transfundere. Constat, quod in S. Paulo
Apostolo legimus 2): „Calix benedictionis, cui benedicimus,
nonne communicatio Sanguinis Christi est? Et panis, quem
frangimus, nonne communicatio Corporis Christi est?"—Plu
ribus missis Sacris Conciliis, doctrinae Ecclesiae in Tridentino
propositae, memento 3): „Si quis negaverit, in Sanctissimae
‘) Catech. 4 Mystag-— *) 1 Cor. 10, 16.—3) Sess. 13, Can. 1.
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Eucharistiae Sacramento contineri vere, realiter ac substan
tialiter Corpus et Sanguinem, una cum anima et divinitate
Domini nostri Jesu Christi, ac proinde totum Christum, sed
dixerit, tantummodo esse in eo, ut in signo vel figura, aut
virtute, anathem a sit.“ Alius ejusdem Sessionis Canon sequen
tia habet *): „Si quis dixerit, in sancto Eucharistiae Sacra
mento Christum, unigenitum Dei filium, non esse cultu latriae,
etiam externo, adorandum... anathem a sit.“—Quid hoc con
vivio pretiosius esse potest, in quo non carnes vitulorum et
hircorum, ut olim fn Lege, sed Christus proponitur, am ator
noster ardentissimus? Sicut nempe'aliquis peregre proficiscens
dilectis suis vinculum quoddam dilectionis relinquit, ita Chri
stus in pane, quem accepit, Sacramentum sui posuit amoris,
volens nos memores esse eorum, quae fecit pro nobis de
Corpore et Sanguine suo, nec ingratos tam ardenti caritati.
Vere 2) cum dilexisset suos, in finem dilexit eos.“
Utere hoc Sacramento frequenter; ingentes enim inde
es percepturus thesauros. Ad mensam magni et admirabilis
Regis vocaris, et recuses et moreris? e t non ad eam accurras? „Quis Pastor oves proprio pascit cruore? ait S. Chrysostomus. Ed quid dico, Pastor? Matres multae sunt, quae post
partus dolores filios tradunt aliis nutricibus; hoc autem ipśe
non est passus; sed ipse nos proprio sanguine pascit, et per
omnia nos sibi coagmentat."—Tam bonus, tam pius, tam largus Pater panem nobis filiis non indulget tantum postulatus,
sed ut petamus, hortatur. U t amicus amicos in consortium
vocat. Escam se nobis proponit, ut efficiamur, quod est, ut
amore cum ipso juncti unum cor et unam animam habeamus.
Quid melius se ipso dare poterat vel ipse? Certe nihil omisit,
quod vehementer amantem deceret. Tale Sponsus ille dat donum, quod nostrum quidem meritum vincit, sed dantis est
congruum pietati.—Pharmacum immortalitatis nobis propinat
divinus medicus; antidotum, ne moriamur, sed vivamus perpe
tuo. Quomodo morietur, cui cibus Christus est? Hic- sanguis
pulchritudinem atque nobilitatem animae, quam semper irrigat
') Can. 6.—2) Joan. 13, 1.
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et nutrit, languescere non sinit. Hoc Sacramentum cupidita
tes malas refrenat, et castimoniam firmat.—„Attendamus, in
quit S. Cgrysostomus, nobis ipsis... et cum aliquid turpe di
cere voluerimus, vel nos ab ira abripi viderimus, vel alio
quopiam vitio hujusmodi: consideremus, quibus facti sumus
digni, talisque cogitatio nobis irrationabilium motuum sit cor
rectio. Si quis aestuat, ad hunc fontem recreabitur; mitigat
enim aestus non solares, sed quos ignitae sagittae imprimunt.*
Efferos frangit mores. Viatico hoc instructi, carnis in hac vita
perturbationes, tanquam infestum et procellosum mare quod
dam relinquentes, et extra tumultum humanum positi ad vi
tam convertimur sanctiorem; beatae denique resurrectionis
germen inserit. Quomodo namque caro descendet in corrup
tionem, et non percipiet vitam, quae Corpore Domini sagi
natur et Sanguine? Christus est panis vitae; fit omnibus tu
tamen praeservatioque ad vitam aeternam.—Frequenter itaque
Eucharistiam recipe.—„Eucharistiam, inquit S. Cyprianus, quo
tidie cibum salutis accipimus."—Et S. Ambrosius: „Si, ait,
quotidianus est panis... accipe quotidie, quod quotidie tibi
prosit. Sic vive, ut quotidie merearis accipere."—Juxta S.
Hieronymum, „hoc solum habemus bonum in praesenti sae
culo, si vescamur carne ejus, cruoreque potemur."
Recipe autem hoc Sacramentum cum necessariis dispo
sitionibus 1). „Probet se ipsum homo, scribit S. Paulus, et sic
de pane illo edat, et de calice bibat." Agnum sine macula,
Filium Virginis, quis immundus audeat recipere? Munda ani
mam, praepara mentem ad hanc mysteriorum susceptionem.
„Auream animam tibi facito, ait S. Chrysostomus." „Nullus
Judas, juxta eundem Patrem, nullus habens venenum, nullus
fictus ad hanc mensam accedat. Quae pretiosa sunt, dignis
prosunt. Quo solari radio non splendidiorem oportet esse
manum, carnem hanc dividentem; os, quod spiritali igne imple
tur; linguam, quae tremendo nimis sanguine rubescit!" Si
adhuc affectum peccati habes, age dignos fructus poeniten
tiae; gravari poteris, non sublevari, si immundus accedis.
>) 1 Cor. 11, 28.
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'Sancta Sanctis.—Veni ad hoc Sacramentum cum fide viva,
e t cum spe magna. Quid tibi est recusaturus, qui dare tibi
seipsum non recusat?— Compare cum fervore et ardente cari
tate. H oc corpus jacens in praesepi reveriti sunt Magi. Hi
•cum in praesepi vidissent et in tugurio, neque tale quidpiam
— vidissent, quale tu nunc, cum magna accesserunt reverentia:
tu autem non in praesepi vides, sed in altari. T e ergo ipsum
excites, formides, et longe majorem, quam viri illi, habeas
reverentiam.—Sistas te ad hoc convivium cum gaudio. Zachaeus festinans descendit de sycomoro, et excepit Jesum
gaudens in domum suam.—Porro Panis iste famem requirit.
•Sentire deberent accedentes hanc mensam, quàe in Job ') le
gimus: „Quis det de carnibus ejus, ut saturemur?" 2) Quanta,
ju x ta S. Chrysostomum infantes animi alacritate mamillas
arripiunt!... Non minori cupiditate ad hanc mensam nos acce
damus."—Appropinques cum humilitate. Si Joannes Baptista,
quo, teste V eritate aeterna, inter natos mulierum non surrexit
major, professus est, non esse se dignum corrigiam calcea
menti Christi solvere; si Petrus ad eum, Exi a me, dixit, Do
mine, quia homo peccator sum: quo humilitatis sensu tu ver
ba illa Centurionis: Domine, non sum dignus, ut intres sub
tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea,
pronunties!—Si forte tibi incidat: tanta gratia quis mortalium
dignus? cogita, te dignum fieri, dummodo velis; agnosce te
peccatorem, preces funde ad Deum corde contrito; et ipse
implebit petitiones cordis tui’ U t quotidianis lapsibus nostris
quotidianum procuraret remedium, hoc Sacramentum insti
tuit.—Magnitudinem ejus ponderans, serva corporis tui mem
bra pura; tremens ac timens, gemens sine voce, jubilans corde
caelorum Regem accede.—Denique nec facilius caelesti hoc
epulo te reficias, nec levius ab eo abstineas; nec inconside
rate nimirum, nec temere, nec ex consuetudine aut ex prae
scripto tantum, sacrae hujus mensae esto conviva. „Quinam
erunt magis accepti, interrogat S. Joannes Chrysostomus 3),
Job. 31, 31,—2) Hom. 83' in M atth,—’) Hom. 17. in Ep.
ad Hebr.
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an qui saepe, an qui raro? Et, nec hic, respondet, nec illi:
sed ii, qui cum munda conscientia, qui cum mundo corde,
qui cum vita, quae nulli est affinis reprehensioni. Qui sunt
hujusmodi, semper accedant; qui non sunt hujusmodi, ne se
mel quidem." Sicut autem periculosum est impurum quemque
huic mensae accumbere, ita et periculosum est ab epulis
Agni caelestis prolixo tempore abstinere. Sunt juxta S. Am
brosium, qui arbitrantur, hanc esse poenitentiam, si abstineant
a Sacramentis caelestibus: hi severiores in se judices sunt,
qui poenam praescribunt, si declinant remedium.”—„Vos di
lectissimi fratres, ait S. Augustinus, hortor et commoneo, ut,
si quis ex vobis conscius criminum suorum indignum se com
munione ecclesiastica putat, dignum se faciat."—E t secundum
S. Cyrillum Alexandrinum, damnosum metum ac reverentiam
praetentant, atque aeterna vita se ipsos excludunt, Eulogiam,
quae per Christum est, longo temporis spatio frequentare
desinentes. Tales vivificari renuunt; et recusatio isthaec ta
metsi a metu ac religione profecta videatur, in laqueum ce
dit atque in scandalum.
Attende tamen, quam diligentissime potes, ne unquam
sacro hoc pabulo indignus reficiaris. Quicunque, scribit
Apostolus '), manducaverit panem hunc, vel biberit ca
licem Domini indigne, reus erit, Corporis et Sanguinis
Domini.„—Reus scilicet erit, ac si Dominum occidisset,
et sanguinem ejus fudisset. Vis etenim veluti infertur cor
pori ejus et sanguini. Indigne communicantes a, „rursum
crucifigunt sibimet ipsis Filium Dei, et ostentui habent;" divi
nae patientiae insultant; caritatis officio sanguinem fundunt;
instrumento pacis mortem irrogant,-—Sustinebunt autem idem
supplicium, quod Judaei, qui crucifixerunt Christum. Quemad
modum enim hi jugulatores corporis Filii Dei facti sunt rei,
ita et hi,' qui indigne mysteriis participant. Perfidus Judaeus,
perfidus Christianus. Judas Judae succedit. In illum post
communionem mensae diabolus intravit; et hic mors est ma
lis, vita bonis: vide, patris sumtionis quam dispar sit exitus.
1 Cor. 11, 27.

2) Heb 6, 9.
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Visitatio Christi Domini in Sanctissimo
Eucharistiae Sacramento.
Assuesce sanctissimum hoc Sacramentum saepius visi
tare, Quam bonus enim Israël Deus ! Ecce oculi ejus et cor
ejus, in tabernaculis nostris cunctis diebus; deliciae ejus esse
cum filiis hominum; est ibi nobiscum usque ad consummatio
nem saeculi. Y ere „non ') fecit taliter omni nationi.“— Quae
enim illa natio tam grandis, quae habeat Deos appropin
quantes sibi, sicut Deus noster adest nobis 2)? Quam suavis
Spiritus ejus! E t nos, Sacerdotes, nos Ministri ejus, non simus
una hora cum ipso?! Nos, quos toties corporis, et sanguinis
sui nutrit pabulo, relicto illo solo, abeamus, imo fugiamus,
nec revertamur, nisi ob vile lucrum?! In medio nostrum stat,
et nesciamus eum?! Ad alia consortia volemus, et Christum
demus oblivioni?! Quam assiduo ac humili obsequio visitantur
reges terrae! et Rex noster, qui, ultra quod debuit, fecit
nobis, licet nullius bonorum nostrorum indigeat, a nobis, do
mesticis ejus, non visitetur?! Quam modica foret fides no
stra! — Visita eum, in quem desiderant Angeli prospicere;
procide ante eum, qui visitavit nos oriens ex alto; plora in
ter vestibulum et altare, pro te et pro peccatoribus, derelin
quentibus legem Domini,- ut fias reconciliatio; consule magni
Consilii Angelum; pronuntia tribulationem tuam coram Deo
totius consolationis; crede firmiter, spera secure, arria arden
ter ; nec' nisi dolenter ac veluti invitus ab altari recede! —
Insistes hoc faciens, /vestigiis S. Aloysii, S. Francisci Assisiënsis, S. Francisci Regis, aliorumque plurimorum Sanctorum,
qui coram hoc Sacramento amoris jucundissimas duxere hor
ras 3). „Non habet amaritudinem conversatio ejus.“ Veni ad
Eum absconditum, dum laboras et oneratus es, ipse te.refi
ciet; veni ad fontem aquae salientis in vitam aeternam; effunde
coram Jesu cor tuum; adora, age gratias; pete, dole; benefac
animae tuae. Venient tibi jam hic interim momenta, quibus
cum Petro es dicturus 4): „Domine bonum est nos hic esse“,
<) Ps. 14, 26,— 2) Vid. Deut. 4, 7 — 3) Sab. 8, 16. —
Przewodnik.

-
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donec tandem inhabites in domo Domini omnibus diebus
vitae tuae, et torrente voluptatis poteris in aeternum.— Hunc
in finem ad calcem harum lectionum adnexis uti poteris Ora
tionibus.

De Ritibus et Ceremoniis.
Ritus Ecclesia adhibet ut viva quaedam instrumenta
fidei ac pietatis. His manu ducitur vulgus ad intelligendum
et retinendum mysteria Christi. Cęremoniae omnes sunt si
gnacula religionis C hristianae,. sunt adminicula devotionis
fidelium. Perpende, quae de illis in Catechismo Concilii
Tridentini continentur *) : „Quod A postolus, dicitur ibi, de
linguarum dono admonuit, cum inquit, sine fructu esse, si,
quae aliquis loquitur, a fidelibus non intelligantur, idem fere
ad ritus et ceremonias transferri potest. Imaginem enim et
significationem earum rerum prae se ferunt, quae in Sacra
mento geruntur. Quod si illorum signorum vim et potesta
tem fidelis populus ignoret, non magna admodum ceremonia
rum utilitas futura esse videbitur. Danda est igitur Pastori
bus opera, u t eas fideles intelligant, certoque sibi persuade
ant, si minus necessariae sint, plurimi tamen faciendas, magnoque in honore esse oportere. Id vero instituentium authoritas, qui sine controversia Sancti Apostoli fuerunt, tum
finis, cujus causa ceremonias adhiberi voluerunt, satis docet.
Ita enim Sacramentum majori cum religione ac -sanctitate
administrari, ac veluti ante oculos poni praeclara illa et exi
mia dona, quae in eo continentur, et in animos fidelium im
mensa Dei beneficia magis imprimi, perspicuum est.“— Negligentia in iis servandis severe punitur. „Si audire nolueris,
dicitur in Deuteronom io s), vocem Domini tui, ut custodias
et facias omnia m andata ejus et ceremonias, quas ego prae
cipio tibi hodie, venient super te maledictiones istae, et ap
prehendent te.“— Has itaque ceremonias a Magistro earum
studiose discas, ac insuper Rubricas Breviarii, Missalis ac
Ritualis perdiligenter legas.— „Audi Israël, dicitur in eodem
■) P art. 2 de Sacr. Bapt.— 2) C. 28, 15.
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S. Scripturae libro '), ceremonias atque judicia, quae ego
loquor in auribus vestris: discite ea, et opere complete."—
Non pudeat te eas addiscere, quamquam provectioris forte
sis aetatis. „Ad discendam, quod opus est, scribit S. Augusti
nus 2), nulla mihi aetas sera videri potest; quia etsi senes
magis deceat docere, quam discere, magis tamen decet di
scere, quam ignorare." Instruas te de his per viros idoneos,
qui eas probe norunt; exerce te in iis secreto, ne postea in
publico eas exercens, scandalo risuive des locum. Facias eas
exacte : indages earum significationem spiritualem. Absque
hac intelligentia et interiori gustu exteriores' ceremonias
exercens, nec tibi proderis, nec p ar eris iisdem aliis instru
endis, earumque gustum inspirando.— Satagas tamen, ut
dum ritibus et rubricis inhaeres, adores Patrem in spiritu
et veritate, ne sis similis sepulchro dealbate).

De Cantu ecclesiastico.
Introductus est Cantus ecclesiasticus ad excitandum lan
guentium affectunh, atque ad animos ardentius movendos ad
flammam pietatis. Quae igitur cantanda et psallenda in Ec
clesia tibi sunt, humiliter persolve, et suavitate cantus quaere
populi aedificationem, non autem vanissimam ejus adulationem.
Si hoc rite peragere necdum scias, discas a magistro Cantus,
lectionibusque quas dat, cum assiduitate interis. Convenit in
terim, ut sileas, quam cantare volendo, quod nescias, alio
rum voces dissonare facias. Ab eodem vero instructus, ita
cantum institue, u t modesta honestaque psallendi gravitate,
placidaque et grata modulatione sic audientium aures demul
ceas, ut eos provoces excitescjue ad devotionem atque com
punctionem. Ecclesiasticae melodiae sua non deest energia.
„Cum reminiscor, ait S. Augustinus 3), lacrymas meas, quas
fudi ad Cantus Ecclesiae tuae in primordiis recuperatae fidei
meae, et nunc ipso quod moveor, non cantu, sed rebus, quae
cantantur, cum liquida voce et convenientissima modulatione
cantantur: magnam instituti hujus utilitatem rursum agnosco...
■) Ib. 5, 1,— ’) Ep. 166.— 3) L. 10. Confess. C. 33.
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magisque adducor cantandi consuetudinem approbare in
Ecclesia, ut per oblectamenta aurium, infirmior animus in
affectum pietatis assurgat.*— E t certe, nonnunquam Psalmi
cujusdam versiculus occasionem orationis ignitae decantanti
bus nobis praebet; interdum canora fraternae vocis modulatio
ad intentam supplicationem audientium animos excitat. Di
stinctio gravitasque psallentis etiam adstantibus plurimum
confert fervoris.
\Si psallendi gratia cum aliis convenis, in Psalmis, Hymnis
et Canticis, Deo alacriter moduleris, attenteque chorum alte
rum audias. — Non cursim ac festinanter, sed tractim ; non
truncate, sed integre, distincte, devote, reverenter et cum
pausa decenti, praesertim in medio cujuslibet versiculi", Psal
mos decantes. Nec inordinata utere vociferatione, naturam
ad cantandum velut Urgens; sed cum magna attentione ac
compunctione psallas Deo, qui est occultorum inspector.
Verba divinae laudis ululare veluti aut sibilare, audientes non
aedificat, sed scandalizat. Cantus praeceps et inordinatus
cultui Dei pluą detrahit, quam adjicit; pietatem ac devotio
nem impedit, non excitat; animi cantorum imperfectionem
arguit, eosque potius effreni quodam impetu rapi, quam rec
tae rationis imperio duci convincit.— Sit cantus tempori et
rei conveniens; sit gravitate plenus, nec lasciviam resonęt,
nec rusticitatem ; sic mulceat aures, ut moveat corda; sen
sum literae non evacuet, sed fecundet. Non est levis jactura
gratiae spiritualis, levitate cantus abduci a sensuum utilitate,,
et plus sinuandis intendere vocibus, quam insinuandis rebus,—
Virili et sono et affectu voces Spiritus Sancti depromas. Con
gruat melodia sanctae Religioni : non traducem exclamet ar
tem, sed Christianam simplicitatem in ipsa modulatione de
monstret. Quanto simplicius cantabis, tanto magis placebis
Deo. Si quaeris auditoribus placere, inanis est gloria tua:
si tibi places,* vâna levitas est. Si aedificationem auditorum
cantando quaeris, quanto magis vanitatem cantando fugis, tanto
magis aedificas. Intentio in divino «Officio magis ad hoc
dirigenda, ut ex verbis S. Scripturae elicias spiritualem intel
lectum, quam u t notas exprimas, et cantando vocem exaltes.
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Non glorieris vocis tuae modulatione. Non cantes aliud,
quam libri habeant; proderet enim hoc mentis' levitatem.
Frangis vocem; frange et voluntatem. Servas consonantiam
vocum; serva et concordiam morum, ut per exemplum con
cordes proximo, per voluntatem Deo, per obedientiam m a
gistro. Cave, ne, sicut delectaris altitudine vocis, delecteris
et elatione mentis. Cantes ita, ut merearis pervenire, ubi can
tabunt Sancti Canticum novum ante sedem Dei et Agni.

Probatio ante Ordines.
„Ponderandum valde est, juxta S. Gregorium '), ad cul
men regiminis qualiter quis veniat : atque ad hoc perveniens
qualiter vivat, et bene vivens qualiter doceat.” — Multi enim
et inhabiles et indigni nimia simplicitate et imperitia, malitiave aut fraude, ad susapiendum clericalem characterem sese
ingerunt, nescientes, quid petant. Magna sublimitas magnam
debet habere cautelam. Tanto foedior nostra appareret reprehensibilitas, quanto magis a cunctis ; conspici in honoris
arce festinaremus." „Quis ex vobis, ait Christus 2) , volens
turrim aedificare, non pïius sedens computat sumptus, qui
necessarii Sunt, si habeat ad perficiendum; ne, posteaquam
posuerit fundamentum, et non potuerit perficere, omnes, qui
vident, incipiant illudere ei, dicentes : Quia hic homo coepit
aedificare, et non potuit consummare? Aut quis rex, iturus
committere bellum adversus alium regem, non sedens prius
cogitat, si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum
viginti millibus venit ad se? Alioquin, adhuc illo longe agente,
rogat ea, quae pacis s u n t/—- Si itaque ordinari desideras, tui
ipsius periculum facias; vires tuas cum hoc, quod subiturus
es, onere metiaris, Ut, si impar es, abstineas, et ad id cum
metu, etiam cum te sufficere existimas, accedas. Non omnes
capiunt vërbum hoc, longam scilicet praemittendam proba
tionem, cum tam en jam Apostolus ad Sacros Ordines neo
phytum (noviter in fide plantatum) venire prohibuerit, et
scripserit: „Manus 3) cito nemini imposueris, neque communi
*) Vid. pastor Proleg.— 2) Luo. 14, 28.— 3) Tim. 5, 22.
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caveris peccatis alienis." — Nullus propterea olim promove
batur ad quemlibet gradum ecclesiasticum, nisi diuturna con
versatione inter Clericos fuisset comprobatus. Saulus quidem
repente Paulus, repente vas electionis, repente Doctor est
factus gentium. H aec m utatio dexterae Excelsi. Misericor
diam consecutus est, quia ignorans, ipso teste, peccavit; non
tam autem exemplum hoc est, quam miraculum. Ambrosius
de tribunali ad Sacerdotium raptus, jam a puero puram in
mundo duxit vitàm, atqué fuga et latebris, multisque dissimu
lationum modis declinare est conatus. — Qui minime literis
operam dederit, praeceptor non potest esse literarum. Si ad
honores mundi sine suffragio tem poris, sine merito laboris,
indignum est pervenire, et notari ambitionis solent, quos pro
bitatis documenta non adjuvant : quam diligens et prudens
habenda erit dispensatio divinorum munerum et caelestium
dignitatum !— Juxta S. Chrysostomum, „perquam ineptum et
absurdum est, si, cum emtitium servum introducimus in do
mum, non prius illi aliquid domesticae suppellectilis tradimus,
quam longo experimento sententiae ~ suae voluntatis plurima
indicia dederit, in Ecclesia Dei non eadem adhibeatur dili
gentia.11— „Incidunt in ruinam, ait S Hieronymus, qui in pun
cto horae, necdum discipuli, jam magistri fiunt. — „Et dicere
pudet, et grave tacere est, inquit S. Gregorius M... Ducatum
animarum impudentur assumunt, quibus via omnis ignota
ductoris est, et quo vel ipsi gradiantur, ignari sunt.... Dum
dux exercitus nonnisi labore et solicitudine expertus eligitur,
quales animarum duces esse debeant, qui ad culmen imma
tura cupiunt festinatione conscendere?"— Quam singularis res
foret Clericus, simul veluti satus et editus! Quale scandalum,
heri, ut loquitur S. Gregorius Nazianzenus, sacrilegi, hodie
sacerdotes; heri profani, hodie Sacrorum Antistites; veteres
vitio, pietate rudes et recentes! Aut, ut S. Hieronymi ver
bis utar: „Heri Catechumenus, hodie Pontifex; heri in Amphi
theatro, hodie in Ecclesia; vespere in Circo, mane in altari!"-—
Sapientes. ac Sancti non uno finguntur die, velut ex argilla.—
Pulli avium, si ante pennarum perfectionem volare appetant,
unde ire in alta cupiunt, inde in ima merguntur. Structuris
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recentibus, necdum solidatis, si lignorum pondus superponi
tur, non habitaculum, sed ruina fabricatur.— U t quis fiat Sa
cerdos, oportet, ut non solum Sacramento, sed et justitia
induatur; ut sit probatus, non probandus. Qui aliter egerit,
Sacerdotium geret quidem nomine, laicus autem perseverabit
in sermone et opere. — -„Cum caput infirmum est, ac fumo
rum insultus morbificos repeljere minime potens, dicit S. Chrysostomus, tum fit, ut ipsum etiam infirmius in dies reddatur,
tum autem reliquum corpus secum perdat.“ Qui in plano
stantes titubant, ne in praecipitio pedem figant.
Proba te igitur tempore ad hoc concesso, conscientiamque tuam, quantum potes, purga saramentali confessione
totius vitae tuae, si ita Directori ejusdem visum fuerit, atque
crebrius repetitis verae humilitatis et contritionis actibus, nec
non salutaribus quibusdam poenitentiae exercitiis. Humilia
te saepius coram Deo, et instar Miphiboseth, ad regium' hos
pitium et epulum Davidis jamjam amittendi, exclama ł): „Quis
ego sum servus tuus, quoniam respexisti super canem m or
tuum, similem mei?“— Frequenti ac ferventi oratione postula
ab eo, qui dat omnibus affluenter, ut digne Ordines susci
pias. Suspira cum Psalte regio 2): Quam dilecta tabernacula
tua, Domine virtutum! .concupiscit et deficit anima mea in
atria Domini; tibique diffidens, inclama 3): „Ab occultis meis
m unda me, Domine, et ab alienis parce servo tuo.“— Dic
denique cum eodem Psalmographo 4): Diligam te, Domine,
fortitudo m ea.“— Sic effundens in te animam tuam transi in
locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei.

De Clericis eligendis.
Apostolorum exempla edocent, quanta cura manuum
impositio fieri debeat. Post divini verbi praedicationem, de
lectu Clericorum quid habeat antiquius Episcopus? Juxta Pon
tificale Romanum (de Ordinibus conferendis): „Episcopus sa
cerdotibus et aliis prudentibus viris, peritis divinae legis, ac
*) 2 Ee. 9, 8.— ') Ps. 83,— 3) Ps. 18, 13.— *) Ps. 17
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in ecclesiasticis functionibus exercitatis, sibi adscitis, ordi
nandorum genus, personam, aetatem , institutionem, mores,
doctrinam et fidem, diligenter investiget et examinet.”— Ton
sura non detur, nisi àd sacros Ordines probabiliter ascensu
ro, nec conferatur, nisi ea aetate, in qua, quid eam susci
piens agat, et quam viam aperiat, plane dignoscere queat;
est enim praeparatio ad Ordines suscipiendos iis, qui Dei
ministerio dicandi sunt *). — „Multi, scribit S. Hieronymus,
aedificant parietes, et columnas Ecclesiae substruunt; mar
m ora nitent', auro splendent laquearia, gemmis altare distin
guitur, et Ministrorum Christi nulla' est electio."— „Si, ut ait
S. Ambrosius 2), terrestrium rerum dispensatores idonei quae
rendi sunt, quando magis coelestium!"— Hoc si non fieret,
an non existimandum foret, patientius nos ferre Christi jactu
ram, quam nostram? Si ostium Ecclesiae non custoditur dili
genter, mala agminatim in eam irrumpunt. Quantae nascun
tur in ea turbae ex electionibus casu potius ac temere, quam
diligenter et accurate factis! — „Non est hoc, ut loquitur S.
Leo 3), consulere populis, -sed noCere, nec praestare regimen,
sed augere discrimen. Qui indignum ordinat, peccatis ejus
communicat. Sicut enim boni operis sibi comparat fructum,
qui rectum sectatur in eligendo sacerdote judicium: ita gravi
semet ipsum afficit damno, qui ad dignitatis suae collegium
sublimat indignum."— „Satius est, dicitur in Cone. Lateran
IV. 4) - . . paucos bonos', quam multos malos habere ministros" 5).— „Non concupiscit (Dominus) multitudinem filiorum
infidelium et inutilium."— „Melior est unus timens Deum, quam
multi impii", legimus in Ecclesiastico 6). — „Quid juvant multi
nomine, et pauci opere?- In colenda Domini vinea, multaque
messe in horr,eum ejus reportanda, non tam numerus opera
riorum est spectandus, quam virtus. Sacramenti dignitas ex
indigna numerositate vilescit; Christus nunquam ita deserit
Ecclesiam suam, quin inveniantur idonei Ministri sufficientes
ad necessitatem plebis, si digni promoventur, indigni vero
*) Ep. ad N epot.— 2) in Ep. 1 ad Tim. o. 3.— 3) E p.87. ad Episc.
A fric.— 4) Sub Innoc. III. C 1.— 5) Eccl. 15, 2 2 ,— 6) Eocl. 16, 3..
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repelluntur. „Dilatata videtur Ecclesia. .. verba sunt S. Bernardi, verum etsi multiplicasti gentem, Domine, non magnificasti laetitiam, dum nihil minus apparet defecisse meriti, quam
-numeri accessisse.„ Dominus Jesus, qui Pastores juxta cor
suum exigit, emittat Spiritum suum super Episcopos Eccle
siae suae! et renovabitur facies terrae.

Professio Clericorum.
Clero adscriptus profitetur, se particulariter in sortem
Domini adscitum ; illi post haec solus Dominus sors sit et
pars hereditatis. „Qui in terra praesumunt habere faculta
tem , quomodo, interrogat S. Augustinus *), non erubescunt
dicere : Dominuś pars hereditatis meae?“— Si quispiam aliud
habuerit praeter Dotainum, scribit S. Hieronymus ad Nepotianum 2), pars ejus non erit Dominus. — Eligetldo Clerica
tum mundo renuntiamus et cum habitu humilitatis affectum
promittimus humilitatis. Deum hereditate possidendo, paupe
res spiritu esse contendamus.— „Cujus portio Dominus, juxta
S. A m brosium ... non dicit: Portio mea in pratis, nori in sylvis, non in campis, nisi forte iri campis sylvàe. Non dicit:
Portio mea armenta boum, asini, oves, nisi forte inter illa
enumeret arm enta, quae agnoscunt possessorem suum... Illa
Ovis est portio ejus, quae ad immolandum ducta est.— „Quasi
Levita et Sacerdos, ut legimus in literis S. Hieronymi 3), vivo
de decimis, et altari serviens altaris oblatione sustentor. H a
bens victum et vestitum, his contentus ero, et nudam crucem
nudus sequar.” — Praeterea Clericatus devotionis ac cultus
Dei est professio. „Consecrabis, dicitur in libro Numerorum 4),
(Levitas) oblatos Domino, ac separabis de medio filiorum
Israël, ut sint m e i... eruntque ministri fratrum suorum in
tabernaculo foederis.”— De Levi vero sic loquitur Scriptu
ra s): „Non habuit Levi partem neque possessionem cum
fratribus-suis: quia ipse Dominus possessio ejus est, sicut
promisit ei Dominus Deus tuus.”— Quid felicius eo, cui effi
*) T ract. 9 de Contemt. m undi C. 1.—2) Ep. 2.—3) Ep. adlN epot.
‘) 8, 13.-^ 5) Deut. 10, 9.-
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citur suus Conditor census, et hereditas dignatur esse divi
nitas?— Clericus profitetur insuper Ecclesiae famulatum. Sic.
Concilium Tridentinum statuit *), „ut nullus in posterum or
dinetur, qui illi Ecclesiae, aut pro loco, pro cujus necessitateaut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur mu
neribus."— Non sit nobis alia vita, quam ut versemur in Ec
clesia» Non enim prodesset nobis Clericatus, si non placeret
religioni humilitas famulatus. — Profitetur denique Spiritum
ecclesiasticum. — Hunc itaque acquirere totis viribus conare..
Per hunc enim fiet, ut cum aptitudine et habilitatę, cum promititudtne et alacritate, cum fortitudine et perseverantia func
tiones ecclesiasticas exerceas, et munera omnia ad sacerdo
talem statum pertinentia paragas. Spiritum hunc non habenti'
aptari posset illud Prophetae Zachariae ?'): „O Pastor et idolum!“ O Sacerdos! o 'idolum! Sicut enim idolum os habet,
et non loquitur; oculos habet, en non videt; manus habet,
et non palpat; pedes, et non graditur: sic est et SacerdosSpiritu illo destitutus. — Ut autem spiritus iste in te veniat,
intimis animi praecordii^ eundem opta, atque cum devotione
ac fervore efflagita. „Optavi, inquit-Sapiens 3), et datus est
mihi sensus; invocavi, et venit in me spiritus sapientiae." —
E t ipse Christus Dominus pollicitus est, Patrem suum caele
stem daturum esse spiritum bonum petentibus se.— Ad hunc
spiritum recipiendum, servandum et fovendum, plurimum con
ducunt meditatio, lectio S. Scripturae ac piorum librorum,
fuga negotiorum et oblectationum saecularium, atque conver-i
satio cum viris, in quibus spiritus ecclesiasticus elucet.

De Tonsura, Corona et Habitu clericali.
Tonsura ecclesiastica ad statum clericalem transferimur,
Ordinumque sacrorum et beneficiorum reddimur capaces.
„Prima Tonsura non initientur, dicitur in Pontificale Roma
no *), qui Sacramentum Confirmationis non susceperint, et
fidei rudimenta edocti non fuerint!.... et de quibus probabilis
‘) Sess. 23. C. 16. de Reform.— 2) 11, 17. — 3) Sap, 7, 7. — De
ordin. conferend.
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conjestura non sit, eos non saecularis judicii fugiendi fraude,
sed ut Deo fidelem cultum praestent, hoc vitae genus elegis
se."— Tousura et Corona clericalis insigne est Ordinis cleri
calis. Corona, regalis Sacerdotii dignitatem in memoriam re
vocat. Rasio capitis, temporalium omnium denotat depositio
nem, significatque cogitationes terrenas ac superfluas a mente
resecandas,-— Vide, ne sanctitatis signa inaniter gestes, sed eis,
quae exterius apparent, interiora digne respondeant. Mentem
tuam ad superna contemplanda et desideranda liberam h a
beas. — Recorderis porro Coronae Redemtoris n o stri, qui
mortem moriendo destruxit, portans coronam in capite suo.
Cogita coronam victoriae ejus, coronam libertatis nostrae,
coronam gloriae sempiternae redemtis triumphantibus appo
nendam; ac, si paupertatem et humilitatem, quam profiteris
habitu corporis figuraque capitis, in corde non habeas, time,
ne cum, hypocritis sit pars tua.— Habitus clericalis in memo
riam tibi revocet obligationem exspoliandi veterem hominem
cum actibus suis, et induendi novum, qui in agnitionem Dei
renovatur. «Nigra vestis insinuat humilitatem mentis, ait S.
B ernardus.. . Nunc ergo moneo te, continuat hic P ater, ut
Habitum Ordinis bonis ornes moribus. Sanctus est Habitus,
sanctus sit animus. Sicut sancta sunt vestimenta, sic opera
tua sint s a n c t a N o n aliud abscondas intus, et aliud osten
das foris. Non sis alius in secreto, alius in publico: qualis
vis haberi, talis esto. Qualis es in vultu, talis esto in actu.“—
Dum Superpellicium induis, cogites, quam personam susti
neas: nempe quae a labe pura, in sanctitate et justitia Deo
serviat. Hanc nimirum munditiem albae hae'vestes indicant.
Dum Tonsurum recepturus accedis, roges Deum cum
Pontifice, ut donet tibi Spiritum Sanctum, qui habitum reli
gionis in te in perpetuum consecret, et a mundi impedimen
to ac saeculari desiderio cor tuum defendat: ut, sicut immu
taris in vultu, ita dextera manus ejus virtutis tibi tribuat
increm enta... et lumen tibi aeternae gratiae concedat.— In
fine vero Ceremoniae attendas ad illa verba, quibus Pontifex
alloquitur Tonsos genuflexos *): „Hodie de foro Ecclesiae
’) Pontifical. Eom. de Clerico faciendo.
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facti estis, et privilegia clericalia sortiti estis. Cavete igitur,
ne propter culpas vestras illa perdatis, et habitu honesto,
bonisque moribus atque operibus Deo placere studeatis."

De Habitu clericali deferendo.
Lex ecclesiastica de deferendo Habitu clericali tot in
Conciliis Synodisque, sive antiquioribus sive recentioribus lata,
totièsque renovata fuit et confirmata, u t manifestum sit, uni
versam Ecclesiam tam primis quam hisce novissimis tempori
bus, ad religiosam illam Habitus clericalis deferendi consue
tudinem et praxim continuo magis stabiliendam, veluti con
spirare voluisse. „Etsi habitus non facit monachum, dicitur
in Concilio Trid. *), oportet tamen Clericos vestes proprio
congruentes Ordini sem per deferre, ut per decentiam habitus
extrinseci, morum honestatem intrinsecam ostendant." Quis
igitur Clericorum legem illam vel contemnat, vel negligat?—
Nunquam uterè veste tibi non conveniente." Qui abjecta veste
Ordini suo congruente induere aliam, ac in publico _portare
sine rationabili causa praesumit, professorum sui Ordinis prae
rogativa se reddit indignum," dicitur in Oecumenico Concilio
Viennensi. ^-Quae circa vestes per Canones fuere instituta,
quondam etiam ab iis servari debebant, qui in gymnasiis
publicis, aut studii causa absentes erant. Contravenientes, se
indigna status hujus membra m onstrant, et dum aliis placere
affectant, praeclaram bonorum aestimationem deperdunt. Ta
les praeter reddituum ac beneficiorum suspensionem, aliasque
censuras et poenas canonicas contra illos inflictas, per priva
tionem officiorum et beneficiorum coercebantur. Inurebatur
eis nota apostasiae, temeritatis, contem ptus Religionis et Sa
crorum Canonum, profanationisque sanctitatis ecclesiasticae;
habebantur denique tanquam a castris dominicis profugi.—
Voluit nimirum Ecclesia, ut Christi militia veste quoque a mi
litia secerneretur hum ana atque internoscatur Sacerdos ser
vire Deo, non mundo.—Habitus clericalis distinguit, unit, et
ornat Clerum. Insuper Habitus ejusdem momentum est tale,
ł) Sess XIV. de Keform. Cap 6.
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ut de ejus occursu saepe vitia suffundantur, atque mores im
proborum erubescant. Quod de priscô Atheniensium duce
refertur, sibi ipsi dicere solitum '): „Vide, ne quid indumento
isto indignum feceris:“ an non longe potiori ratione quilibet
Christi minister sibi aptet?—Habitum gestans idecentem vilis
apparet, cordaque videntium scandalizat. Visitabit autem Do
minus super omnes, qui induti sunt veste peregrina 2).—D e
fer itaque semper Habitum clericalem ordini ac dignitati tuae
respondentem, juxta Episcopi tui ordinati&nem et mandatum.
Celsissimus ac Reverendissimus Princeps et Archiepiscopus
Viennensis, Sigismundus Antonius e Comitibus ab H ohenwart,
1 Augusti 1803, pro Clero regulari Archidiaeceseos decrevit;
„Cum vestitus, dum probis moribus et doctrina condecoratur,
vulgo multum faciat ad reverentiam et aestimationem conci
liandam, ac propterea antiquissimi, aeque ac recentissimi le
gislatores suum cuique ministrorum ordini designaverint, exi
go et volo, ut, quae in S. S. Canonibus, legibus diaecesanis,.
Augustissimorum Principum placitis de Cleri utriusque vestitu
ac moribus praescripta sunt, non modo a Clero Regulari, sed
et a Saeculari, seu domestico seu peregrino, in Archidiaecesi
observentur exacte, sine discrimine." Cum in transgressores
graves ac multiplices decernantur poenae, patet, non esse hoc
consilium, sed praeceptum.—Vestimentis sericis ac sumtuosis
uti, Ecclesiasticis tantum ex sanguine regio aut ducali ortis,
Episcopis, Abbatibus, et ceteris, qui autoritate et honore in
Ecclesiis praefulgent, permittebatur; qui tamen et ipsi in eorum,
usu decentiam ecclesiasticam, decorum, gravitatem ac m ode
stiam servare tenebantur.— Sit vestis Clerici clausa, ut omnis
scandali occasio laicis subtrahatur: nec longitudo, nec brevi
tas nimia illam reddat deformem; sit colorum, qui a jure
permittuntur, nigri scilicet, aut saltem subobscuri aut fusci;,
sit ad talos usque demissa, talaris ideo nuncupata.—Non autem,
sufficiat tibi Habitum talem deferre; praescribitur enim, ut et_
Coronam, juxta Ordinem tuum perspicue gestes in capite^,
bene memor, assumto ad regale Sacerdotium non conveniret
*) Tertull. L. de Pali, C. ult,—

Vid. Soph. X, 8.
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plebeji quid aut humilis prae se ferre. Cumque tum te ipsum,
tum aliós regere in virtutibus constituas, irrisiones atque
opprobria perferas ejus amore, qui in Passione sua spinis
dignatus est coronari.—Comam ne gestes molliter comtam,
nec eam in cristam componas, nec ullo modo tempora effe
mines. Si enim in mulieribus extrinseca capillatura et intorti
crines prohibentur: quanto magis in Clerico vituperanda erit
mollities in ordinando capite?—Yestes interiores non sipt acu
pictae, non auro intextae, non coloris fulgidi; sed sapiant mo
destiam.—Ornemus nos virtutibus; his placebimus Jesu Chri
sto, qui non requirit pulchritudinem externam, - sed internam,
sicut scriptum est in Psalmo: „Omnis gloria filiae Regis ab
intus."—Ipsae denique vestes etiam breviores, ad minus infra
genua protensae talesque sint, ut clericalem et religiosam te
neant honestatem, et in eis decorum ordinis ecclesiastici elu
ceat, quo Clericus facile cognosćatur, eique tanquam personae
Deo consecratae honor possit exhiberi. His utere in itinere
constitutus, dumque viae difficultas vel longitudo, aut alia ju
sta causa gestationem earum necessariam facit.—Verbo, totus
vestitus clericalis ostentationem, luxum, et quidquid novum,
inane, exquisitum ac sumtuosum est, nesciat; atquè tum a sor
de, tum ab insolentia ac affectatione absit.

De servandis inter Ordines interstitiis.
Si Ordinibus initiari appetis, non sufficit, quod nulla
censura innodatus, nullove canonico impedimento sis obstri
ctus, nec aliquid praeter caritatis vel justitiae ordinem admit
tas; sed serva etiam religiose Interstitia temporum a Sacris
Canonibus pro variis Ordinum gradibus prescripta.—Minores
Ordines, dicitur in Concilio Tridentino
per temporum
interstitia, nisi aliud Episcopo expedire magis videretur, con
ferantur; u t Ordinandi eo accuratius, quantum sit hujus disci
plinae pondus, possint edoceri, ac in unoquoque munere,
juxta praescriptum Episcopi, se exerceant;... atque ita de gra
du in gradum ascendant, ut in eis cum aetate, vitae meritum
l) Sess. 23. C. 11. de Reform.
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•et doctrina major accrescat; quod et bonorum morum exem
plum, et assiduum in Ecclesia ministerium, atque major erga
Presbyteros et superiores Ordines reverentia, et crebrior,
quam antea, Corporis Christi communio maxime com proba
bunt.—Quam praedicationem est habiturus, qui, fortassis nun
quam audivit alienam? Num aliena mala corriget, qui necdum
flevit sua?—Nauticam legem laudo, ait S. Gregorius Naz.,
■quae gubernatori futuro primum remos tradit, deinde ad pro
ram eum collocat, sicque prioribus muneribus ipsi commissis,
tandem eum post diuturnam remigationem ac ventorum obser
vationem ad gubernacula constituit.—Ne miles, antequam ti
ro .—Ignorat, qualis ratio magistris debeatur, qui ad obedientiam cor suum non flexit.—Juxta Sanctorum Patrum venarabiles Sanctiones, celsioris loci praemium non dabatur, nisi
pro laboribus multis, pro moribus castis, pro actibus strenuis.
Casum appetit, qui ad summa loci fastigia, postpositis gradi
bus, per abrupta quaerit ascensum. Distinctos autem per O r
dines exercens officium, videt, quod imitetur; discit, quod do
ceat; informatur, quod teneat, ut postea non erret, dum eli
gitur, ut viam errantibus demonstret.—Secundum Concilium
Tridentinum 2), nonnisi post annum a susceptione postremi
gradus minorum Ordinum, ad Sacros Ordines fieri deberet
promotio." Promoti ad sacrum Subdiaconatus Ordinem ante
annum ad altiorem gradum ascendere non permittantur; nec
assumendi ad Presbyteratus Ordinem qui non in Diaconatu
ad minus annum integrum ministraverint, nisi in his omnibus
ob Ecclesiae utilitatem ac necessitatem aliud Episcopo vi
deretur."

De ordinibus in genere.
Cum juxta Cone. Trid. divina res sit tam sancti Sacer
dotii ministerium, consentaneum fuit, quo dignius et majori
cum reverentia exerceri posset, ut in Ecclesiae ordinatissima
dispositione plures et diversi essent Ministrorum Ordines, qui
sacerdoti ex officio deservirent, ita distributi, ut, qui jam
0 Loc. oit.
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clericali Tonsura insigniti essent, per minores ad majores
ascenderent *). „Cum hinc (a minoribus scilicet Ordinibus) ad
altiores gradus et sacratissima mysteria sit ingressus, nemo
iis initietur, quem non scientiae spes majoribus Ordinibus
dignum ostendat.“—Ita autem fuerat constitutum, ut si quis
Episcopus fieri m ereretur, esset Ostiarius, Lector, Exorcista,
Acolythus,, sequens Subdiaconus, Diaconus, Presbyter, et
exinde Episcopus ordinaretur.—Quod aetatem attinet *), „nul
lus... ad Subdiaconatus Ordinem ante vigesimum secundum,
ad Diaconatus ante vigesimum tertium, ad Presbyteratus ante
vigesimum quintum aetatis suae annum promoveatur. Sciant
tamen Episcopi, non singulos in ea aetate constitutos debere
ad hos Ordines assumi, sed dignos duntaxat, et quorum pro
bata vita senectus sit.“ Ad suscipiendos Ordines te sistendo,
cum te nomine proprio vocari audieris, sacro horrore ple
nus, fet submissi animi reverentia, tanquam ipsiusmet Dei
audita voce, accedas; et impositionem manus episcopalis acci
piens, manum'Christi invisibiliter extensam, et Sacramentum
perficientem adores: et sive procumbas in faciem, sive genuflexus cum aliis preces offeras, sive fidei et obedientiae pro
fessionem emittas, sive reliqua ex praescripto Ecclesiae exse
quaris: omnia memor praesentis Dei et propter Deum pera
gas.—Perfecta tandem ordinatione, consummatis mysteriis,
gratiisque D eo actis, cum pace discedas, cum ea scilicet
animi tranquillitate et ad gratiam susceptam attentione, ut
nihil rerum occurrentium animum interturbet, sed potius ut
novum hominem indutus novam vitam inchoës, et ambulare
digne Deo suscipias vocatione, qua vocatus es.

De minoribus Ordinibus.
O s t i a r i o r u m figuram jam in veteri Testamento ha
bemus. Sic Jojadas Janitores in portis Domus Domini con
stituit, u t non ingrederetur eam immundus 3). Jesus autem
videtur hoc officium initiasse, quando flagello de funiculis
') Sess. 23, Cap. 11.—*;Ibid. Cap. 1 2.-^3;V id . Yvo Carnot. Sernu
de Excellent. Sacror. Ordin.

209
facto vendentes et ementes de Templo ejecit, et mensas num
mulariorum subvertit, hoc facto significans,, ómnem negotia
tionem rerum ecclesiasticarum ab Ecclesia esse pellendam.—
Juxta Pontificale Romanum, Ostiarium oportet percutere cym
balum et campanam, aperire Ecclesiam et Sacrarium, et li
brum aperire ei, qui praedicat. Sic itaque age, quasi ratio
nem Deo redditurus de rebus, quae clavibus tibi commissis
recluduntur; quovis modo indecore et irreverenter in Ecclesia
se habentes mone; provide, né per negligentiam tuam, illa
rum rerum, quae intra Ecclesiam sunt, aliquid depereat.—
„Studete, dicitur porro ordinandis Ostiariis, ut, sicut m ateria
libus clavibus Ecclesiam visibilem aperitis et clauditis, sic
etiam invisibilem Dei domum, corda scilicet fidelium, dictis
et exemplis vestris claudatis diabolo, et aperiatis D eo.“—Aperiamus igitur temphim Dei, quod ipsi sumus, virtutibus;
vitiis claudamus; talesque nos geramus, ut quilibet nostrum
dicere possit: Domine, dilexi decorem domus tuae et locum
habitationis gloriae tuae.
L e c t o r u m Ordo formam ad initium a Prophetis acce "1
pisse videtur f). Hoc officium existimatur Dominus noster
in propria persona ostendisse, quando in medio Seniorum
librum Isaiae Prophetae aperiens, distincte legit verba illa:
Spiritus Domini super m e . . . ad evangelizandum pauperibus
misit me. — Quanta sit Ordinis hujus dignitas, ex eo collige,
quod Lector et Doctor olim unum habebantur.—De Aurelio,
Lectore ordinato, scripsit S. Cyprianus 2): „Nihil magis con
gruit voci, quae Dominum gloriosa praedicatione confessa
est, quam celebrandis divinis laudibus personare, post verba
sublimia, quae Christi martyrium prolocuta sunt, Evangelium
Christi legere, ande Martyres fiunt; ad pulpitum post catastam
venire; illic fuisse conspicuum gentilium multitudini, hic a fra
tribus conspici; illic auditum esse cum miraculo, hic cum
gaudio fraternitatis audiri.“—Lectoris officia constant ex Pon
tificali Romano 3); „Lectorem scilicet oportet legere ea, quae
*) Yvo Carnot, loc. c i t — 2) Ep. 33. adC ler. etp o p n l.— 3) In Exhorta
ad Lect.

Przewodnik.
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praedicat, et Lectiones cantare, et benedicere panem et omnes
fructus novos.“ — Ad Lectorem pertinet, quae interdum in
Missa Prophetiae et Lectiones recitari solent, clare, non agresti
tono, sed gravitatis specie legere; distincte, quae legit, pronunciare; accentuum rationem legendo servare, ne irrideant
nos imperitiae hi, qui videntur habere notitiam, detrahentes
et jurantes peiiitus nos nescire, quod dicimus.—-„Studete, di
citur ibidem, verba Dei, videlicet lectiones sacras, distincte
e t aperte, ad intelligentiam et aedificationem fidelium, absque
omni mendacio falsitatis proferre, ne veritas divinarum lectio
num incuria vestra ad instructionem audientium corrumpatur.—
Praecipue vero illa Sanctąe matris Ecclesiae admonitio ma
neat alta mente reposta: „Quod ore legitis, corde credatis,
atque opere compleatis, quatenus auditores vestros- verbo pa
riter et exemplo vestro docere possitis. Ideo, dum legitis,
in alto loco Ecclesiae stetis, ut ab omnibus audiamini et vi
deamini; figurantes positione corporali, vos in alto virtutum
gradu debere conversari, quatenus cunctis, a quibus aüdimini
et videmini, caelestis vitae formam praebeatis."—Agenda ni
mirum dicamus, et dicta opere impleamus, ut in utroque san
ctae Ecclesiae, exemplo sanctitatis nostrae, consulamus.
Quod concernit E x o r c i s t a s , dedit Jesus *) Apostolis
potestatem ejiciendi Daemonia. Hoc officio saepe usus est
Dominus. Sic saliva sua tetigit aures muti et siirdi, dicens:
Ephphetha, quod est, adaperire; quo verbo pronunciato statim apertae sunt aures, et solutum est vinculum linguae ho
minis Daemonium habentis. — Exorcistam oportet abjicere
daemones, ait Pontificale Romanum 3).“ Ejiciamus hunc in
finem a mentibus et corporibus nostris omnem immunditiam
et nequitiam, ne illis succumbamus, quos ministerio nostro
fugemus. Discamus per officium nostris vitiis imperare, ne
in moribus nostris aliquid sui juris inimicus valeat vindicare.
Oremus, nihil est enim homine orante potentius. Oratione
fortis armatus veluti alligatur, ejusque vasa diripiuntur.
A c o l y t h o r u m typum praeferebant illi, qui Domini
*) Mare. 3, 15.—2) in Ordinat. Exorc.
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mandato in Tabernaculo lucernas quotidie accendebant super
candelabrum positas. „Acolythum oportet, ut in Pontificali
Rom ano legimus, ceroferarium ferre, luminaria Ecclesiae accen
dere, vinum et aquam ad ministerium ministrare." — Lumen
visibile manibus praeferentes, lumen quoque spirituale mori
bus praebeamus. Non enim poterimus placere Christo, si
lucem manibus praeferentes, operibus tenebrarum inserviamus,
et per hoc aliis exempla perfidiae demus. Luceamus, ut in
quit Apostolus, in medio nationis pravae et perversae, sicut
luminaria in mundo, verbum vitae continentes.—Sint lucernae
ardentes in manibus nostris; abjicientes opera tenebrarum,
induamur arm a lucis. Cum simus lux in Domino, ut filii lu
cis ambulemus. Imitemur Christum, de quo legimus in Evangelio: „Erat lux vera.“ Sequamur monita ejus, cum de se
ipso dicat: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat
in tenebris; sed habebit lumen vitae. — Fructus autem lucis,
juxta Apostolum, est in omni bonitate, et justitia et veritate.—
Ille digne gerit nomen Acolythi, qui solicitus est hisce virtu
tibus tum se, tum alios illuminare; qui ignem verbi caelestis,
quo et illuminentur fratres ad agnoscendum, et imflammentur ad diligendum Deum, praedicando m inistrat.—Tum deni
que in Dei Sacrificio digne vinum suggeremus et aquam, si
nos ipsos Deo sacrificium per castam vitam et bona opera
obtulerimus.

De majoribus Ordinibus.
„Subdiaconi et Diaconi ordinentur, dicitur in Pontificali
Romano '), habentes bonum testimonium, et in minoribus
Ordinibus (quorum munia secundum antiquioris Ecclesiae di
sciplinam obire tenebantur) jam probati, ac literis, et eis,
quae ad Ordinem exercendum pertinent, instructi; qui sperent,
Deo auctore se continere posse; Ecclesiis, quibus adscribentuf, inserviant: sciantque, maxime decere, si saltem diebus
dominicis et solemnibus cum altari ministraverint, sacram
Communionem perceperint... Qui pie et fideliter in ministe*) Da Ordinib. confer.
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riis ante actis se gesserint, et ad Presbyteratus Ordinem assu
muntur, bonum habeant testimonium: et hi sunt, qui non
modo in Diaconatu ad minus annum integrum, nisi ob Eccle
siae utilitatem ac necessitatem aliud Episcopo videretur, mi
nistraverint, sed etiam ad populum docendum ea, quae scire
omnibus necessarium est ad salutem, ad administranda Sa
cramenta diligenti examine praecedente, idonei comprobentur;
atque ita pietate et castis moribus conspicui, ut praeclarum
bonorum operum exemplum, et vitae monit?, ab iis possint
expectari.“—
S u b d i a c o n i , sicut quondam Nathinaei, de quibus in
Esdra fit mentio, in humilitate serviant Domino, imitantes
exemplum Christi, /qui facta coèna cum discipulis, linteo se
praecinxit, et mittens aquam in pelvim; pedes eorum lavit,
ac linteo extersit. D e his placuit Patribus, ut, quia sacra
mysteria contrectant, casti et continentes sint ab uxoribus,
et ab omni immunditia liberi. Digna quae mature perpenda
tur, est illa Pontificis ad Clericos in Subdiaconos ordinandos
admonitio ’): Filii dilectissimi, ad sacrum Subdiaconatus Ordi
nem promovendi, iterum atque iterum considerare debetis
attente, quod onus hodie ultro appetitis. Hactenus enim liberi
estis, licetque vobis pro arbitrio ad saecularia vota transire;
quod si hunc Ordinem susceperitis, amplius non licebit a pro
posito resilire, sed Deo, cui servire regnare est, perpetuo fa
mulari, et castitatem, illo juvante, servare oportebit, atque
in Ecclesiae ministerio semper ésse mancipatos. Proinde, dum
tempus est, cogitate, et, si in sancto proposito perseverare
placet, in nomine Domini huc accedite."—Dictis Litaniis vero
admonet eos: „Subdiaconum oportet aquam ad ministerium
altaris praeparare; Diacono ministrare; pallas altaris et corpo
ralia abluere; Calicem et Patenam in usum Sacrificii eidem
offerre. Oblationes, quae veniunt in altare, panes propositio
nis vocantur... Si itaque humana fragilitate contingat, in ali
quo fideles maculari, praebenda est a nobis aqua caelestis
doctrinae, qua purificati, ad ornamentum altaris et cultum

') Pontif. Bom.
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divini sacrificii redeant. Estote ergo tales, qui sacrificiis di
vinis, et Ecclesiae Dei, hoc est, Corpori Christi, digne ser
vire valeatis. . . E t ideo, si 'usque nunc fuistis tardi ad Eccle
siam, amodo debetis esse assidui. Si usque nunc somnolenti,
amodo vigiles. Si usque nunc inhonesti, amodo casti."—Sicut
nempe ad altiorem Ordinis gradum ascendimus, ita etiam in
virtute, probitate ac doctrina progredi satagamus; atque sic
in Sacrario Domini strenuos nos solicitosque caelestis militiae
probemus excubitores, super quos requiescat Spiritus sapien
tiae et intellectus, Spiritus consilii et fortitudinis, Spiritus
scientiae et pietatis, qui denique Spiritu timoris Domini re
pleantur.—Gratulemur nobis, quod ad servandam perpetuam
. castitatem et vitam caelibem agendam nos ultro obstrinxeri
mus. Qui enim sine uxore est, ait Apostolus, solicitus est,
quae Domini sunt, quomodo placeat Deo: qui autem cum
uxore est, solicitus est, quae sunt mundi, quomodo placeat
uxori, et divisus est. Et nonne Christus Dominus ipse vi
tam caelibem ńianifeste commendat illis verbis! Sunt Eunuchi,
qui se ipsos castraverunt propter regnum caelorum? qui po
test capere, capiat.—V ir a carnis tribulatione liber, cor animumque Deum inter et hominem nequaquam dividens, sed
conjugii onere curaque solutus, unique Deo per id placere
satagens, quam liberam habet facultatem sine impedimento
Dominum obsecrandi! Quanto status caelebs prae conjugali
ad animum Deo, et servitio Ecclesiae perfectius consecran
dum opportunior est atque excellentior, si quis illo ex saneto
s
motivo, ceu virtutis medio, utatur! Quam magnifice idcirco,
g
et quam vehem enter Sancti Patres castitatis studium commene
darunt! — Arduum quidem opus stricta castitatis perpetuae
t
custodia: attamen a quibusdam Prophetis, a S. Paulo, a S.
% Joanne Evangelista, ac ab innumeris utriusque sexus fidelibus
jf
in primaeva Ecclesia, habitis variis illecebris tentationibusque,
fuisse sancte custoditam, quis negarit?— Fuerit hoc vitae ge0
nus quandoque malorum effectuum causa "aut occasio: quid
jp
sancti est, quo mali non abutantur, aut ex quo peccandi
occasionem non sumant? Quidquid mali ex occasione caeli
batus videtur contigisse, non ipsi caelibatui, sed Clericorum,
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qui ejus servandi praesidia neglexere, vitio adscribendum.
Certe, si statum clericalem prudenter eligant, aüt saltem sub
sidia castitatis servandae omnia adhibeant, obligatio, quam
ineunt, nec erit occasio, nedum- causa malorum, sed optimum
etiam servandae castitatis praesidium, et perfectionis Chri
stianae adjumentum praestantissimum.
Ceterum Subdiaconatus Ordini adnexam esse gravem
obligationem recitandi in dies horas canonicas, satis superque
constat.
D i a c o n i , et nomen et officium tenentes Levi tarum ‘),
Ecclesiam Dei veluti Tabernaculum portent et muniant, ornatu,
sancto, praedicatu divino, exemplo perfecto. Quod post Coenam Christus fecit, propriis manibus Sacramenta confecta
dispensando, hoc faciunt et Diaconi, qui quasi comministri
fiunt et cooperatores corporis et sanguinis Domini.—Opportet
eos ministrare ad altare, baptizare'et praedicare.—Hoc tamen
et baptizare, hodie fere in casu tantum necessitatis et ex
commissione parochi fit. Quas in Diaconis Ecclesia virtutes
desideret, exprimit in Ordinatione illorum his verbis: „Estote
nitidi, mundi, puri, casti, sicut decet ministros Christi et di
spensatores mysteriorum Dei.“ Simus tales, ut hereditas et
tribus amabilis Domini esse mereamur.—Tum Clerum ac po
pulum alloquens Pontifex, „Spirituali, ait, conversatione prae
fulgentes gratia sanctificationis eluceant;” moxque orans pro
eis ad Dominum, prosequitur: „Abundet in eis totius forma
virtutis, auctoritas modesta, pudor constans, innocentiae pu
ritas, et spiritualis observantia disciplinae. . . Virtutibus uni
versis, quibus tibi servire oportet, instructi tibi complaceant.”—
Exerceamus inprimis caritatem erga pauperes, ad quorum
curam gerendam primi illi septem Diaconi, viri pleni Spiritu
Sancto, ab Apostolis sunt constituti.—-Cumque Apostolus Dia
conos eadem habere m oneat, quae habeant Episcopi, ut sci
licet sint irreprehensibiles: satagemus esse pudici, hospitales
modesti, ceterisque, quas enumerat, virtutibus ornati atque
sequentes admonitionem Pontificis, curemus, ut quibus Evanl) Vide Pontif. Rom.
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gelium ore annuntiamus, vivis operibus exponamus, ut de no
bis dicatur: Beati pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona!
P r e s b y t e r o r u m Ordo a filiis Aaron sunjsit exordium.
Sunt illi 'successores septuaginta duorum Discipulorum, qui
praecedebant Dominum in omnem civitatem et locum, quo
erat ipse venturus.—Presbyter dicitur Senior, non tam aetate,
quam morum gravitate. Aetas quippe senectutis, vita imma
culata. Per longam temporum experientiam in senibus viget
sapientia, et ex defecti! caloris naturalis in iis viget conti
nentia. Quod illi habent beneficio aetatis, Presbyteri habeant
exercitio virtutis.—Sacerdos est Dei veluti familiaris, minister
Christi, oraculum Spiritus Sancti; nuntius et interpres divino
rum judiciorum, vicem gerens summi Sacerdotis, Ecclesiae
magister, basis in templo, caput populi, Doctor pietatis, pro
mundo legatus, turbae m oderator, colonus colens populum
quasi vineam, antesignanus exercitus Domini. Fungitur officio
mediatoris, dum pro populo Deum interpellat, atque dum
poenitentes absolvendo Deo reconciliat. Quam insignis haec
dignitas! quam sublime ministerium !
Officia et virtutes Sacerdotum Pontifex in ordinatione
eorum sequentibus proponit verbis: „Sacerdotem oportet offerre,
benedicere, praeesse, praedicare et baptizare. .. Eligit Domi
nus septuginta duos, ac binos ante se in praedicationem mi
sit, ut doceret verbo simul et facto, ministros Ecclesiae suae
fide et opere debere esse perfectos, sęu geminae dilectionis,
Dei scilicet et proximi, virtute fundatos."—Cum magno itaque
timore ad tantum gradum est ascendendum, ac providendum,
ut caelestis sapientia, probi mores et diuturna justitiae obser
vatio, ad id electos commendent.—Cogita verba illa Pontificis
ad ordinandos Presbyteros: Servate in moribus vestris castae
et sanctae vitae integritatem: agnoscite, quod agitis. Imita
mini, quod tractatis: quatenus mortis dominicae mysterium
celebrantes, mortificare membra vestra a vitiis et concupiscen
tiis omnibus procuretis. Sit doctrina vestra spiritualis medi
cina populo Dei. Sit odor vitae vestrae delectamentum Eccle
siae Christi, ut praedicatione et exemplo aedificetis Domum,
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id est, Familiam Dei, quatenus nec nos de vestra provectione,
nec vos de tandi officii susceptione damnari a Domino, sed
rem unerari potius mereamur. — Attende ad orationem, qua
Deum, honorum auctorem et distributorem omnium dignita
tum, deprecatur Pontifex, ut in hos famulos det Presbyterii
dignitatem; u t innovet in visceribus eorum Spiritum sanctita
tis . . . ut sint providi cooperatores Ordinis episcopalis; ut
eluceat in eis totius forma justitiae, ut bonam rationem di
spensationis sibi creditae reddituri, s aeternae, beatitudinis
praem ia consequantur. Adverte denique animum ad illa,
quibus orat, ut dedicandi ad Presbyterii honorem, gravitate
actuum et censura vivendi probent se seniores, his institutos
disciplinis, quas Titp et Timotheo Paulus» exposuit; ut in legé
Dei meditantes, quod legerint, credant; quod crediderint, do
ceant;-quod docuerint, imitentur, justitiam, constantiam, mi
sericordiam, fortitudinem ceterasque virtutes in se ostendant;
exemplo praeluceant, admonitione confirment, ac purum et
immaculatum ministerii sui donum custodiant, et in obsequium
plebis Dei panem et vinum in Corpus et Sanguinem Filii Dei
immaculata benedictione transforment, et inviolabili- caritate,
in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi,
in die justi et aeterni judicii, conscientia pura, fide vera, Spi
ritu Sancto pleni resurgant.—Ut talis evadas, enixis precibus
Deo supplica.

Quaestio magni momenti: Ważne pytanie.
A d quid teneantur juvenes qui alienis impensis gratuito
fuerunt educati sub spe quod fu tu ri essent clerici, et postea illum
statum deserunt aut sese illo indignos reddunt?
Resp. Undequaque proveniant pensiones, unde illi ju
venes educantur, sive a Gubernio, sive ex fundatione, sive
ex eleemosynis corrogatis, sive ex donationibus privatorum,
episcopi sane vel alii quorum est illas distribuere, non inten
dunt illas applicare nisi iis, qui faciunt quod in se est,, ut ali
quando sacris initientur; donatorum enim intentionis habenda
est ratio. Itaque.
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Vel ejusmodi juvenes sincere intenderunt statum cleri
calem amplecti, Vel non sincere, vel fuerunt dubii et ancipites.
In primo casu, vel ob suam culpam, v. g., pravos mo
res, ignaviam, etc., arcentur a sacris altaribus, et tunc restituere debent; vel sine sua culpa, v. g., propter capacitatis,
vocationis aut valetudinis defectum, et tunc ad restitutionem
minime tenentur, quia donatorum mens alia non fuit nisi ut
facerent, quod in sé erat, ut idonei ad statum clericalem eva
derent.
In secundo casu, si statum clericalem amplecti non in
tendebant, sed tantum scientiam comparare, ut meliorem
sortem in seculo invenirent, tunc injustitiae rei sunt et quid
quid gratuito acceperunt, restituere tenentur. Idem dicendum
de parentibus, quibus saepe tribuenda est illa pensionum
usurpatio in gratiam filiorum suorum, quos sciunt minime
vocatos.
In tertio casu, vel per aetatem et rationis praelucente
face possunt dubium excutere, vel non. S i possunt, debent
dubium deponere, superiores consulendo, rem sincere ape
riendo iis, quorum est pensionem concedere; alioquin perseverante dubio nequeunt possessionem inire. Si non possunt,
utpote juniores tirunculi, studiis vacare possunt, modo velint
sacrae militiae nom en dare, si revera sint vocati; donatores
enim iis eam conditionem imponere nequeunt. Maturioris
etiam aetatis juvenes, etiam cum seminarium ingrediuntur,
de vo.catione sua omnimo certi esse nequeunt; qui, si posses
sione inita, subdubitare incipiunt, possunt pensione frui, sed
dubium quam primum excutere, et si perseveret, illud supe
rioribus aperire debent ł).
Także zaleca się tu do czytania dziełko: Methodus certi
vitae status deligendi practica, a quodam Sacerdote S. J.
In-18, 175 p. n. 1 fr. 50. Ternaci apud H. Casterman.
Saettler. Theologia Moralis Universa, G ratianopoli, ,apud Augu
stum Carus, 1841, Tom. 5. pag. 579.
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CZĘŚĆ DRUGA.
O CZTERECH KLASACH KLERYKÓW:
złych,— oziębłych,— dobrych — i żarliwych.

W tej części w ogóle naszkicujemy obrazy różnych,
znajdujących się po seminaryach kleryków, wykażemy ka
żdego z nich dobrą i złą stro n ę, konieczność poprawienia
się z przyw ar, oraz odpowiednie do tego środki podamy.
Rozklasyfikowanie kleryków je st, podług nas, rzeczą nader
wielkiej wagi: bo takow e klasyfikacyi kapłanów odpowiada
zupełnie; i często będziemy mieli sposobność do powiedze
nia, że kapłańskie życie jest wiernym obrazem seminaryjskiego życia.
Kleryków złych jest nie wiele; podobnie i kapłanów
złych jest także nie wiele.
Kleryków oziębłych jest daleko mniej aniżeli złych; taki
sam i między kapłanami stosunek.
Alumnów dobrych jest po seminaryach ilość największa;
podobnie i kapłanów dobrych jest także najwięcej.
A żarliwych i świętobliwych alumnów jest najmniej po se
m inaryach; to też i kapłanów świętobliwych, jest, niestety!
jeszcze mniej w Kościele.
W szakże trzeba ze smutkiem wyznać, że nie wszyscy
alumni zostawszy kapłanami, pozostają w tejże samej klasie,
ja k ą podczas pobytu swego w seminaryum zajmowali! Czyż
bowiem rzadko widzimy gorszące ich opuszczenie się? Czy
rzadko źli alumni stają się kapłanami gorszemi jeszcze; ozię
bli stawają się złemi ; dobrzy stawają się oziębłemi ; a nawet
żarliwi zstępują zwykle do rzędu dobrych kapłanów, a nie
kiedy niżej jeszcze *)?
') Ilość złych i oziębłych kapłanów może dotąd niezbyt wielka w po
równaniu z ogółem kapłanów na całej kuli ziemskiej i ze wszystkich
czasów; lecz historya przekonywa, że w pewnych czasach, krajach i miej-
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Nie możemy przeto naszym młodym przyjaciołom do
syć mocno zalecić rozmyślanie nad temi ważnemi spostrze
żeniami. Rozmyślanie to zniewoli ich niezawodnie do zaję
cia miejsca między żarliwemi : bo- tylko tam będą mogli
gruntownie zabezpieczyć się pod względem przyszłego życia
swego. Obyśmy przez to, co tu dalej powiemy, mogli wszy
stkich czytelników naszych stanowczo do mężnego wejścia
na drogę doskonałości nakłonić!

ROZDZIAŁ I.
O A Xu m u i o z ł y m .

Nim zaczniemy wyliczać różne przywary, jakim źli
alumni podlegają, musimy naszych młodych czytelników
uprzedzić: że aby złym człowiekiem,- a więc i złym alumnem
być, to nie ma potrzeby, iżby kto podlegał wszystkm przy
warom. Owszem, dosyć jednego jćtkiegobądź nałogu ciężko
występnego, aby być alumnem złym i kapłaństw a niegodnym.
Przypatrzmy się teraz w szczególności charakterysty
cznym złego alumna cechom.
Zły alumn przeciwko własnej woli przybywa do se
minaryum, i tam zwykle z takiem usposobieniem pozostaje:
bo go tam rozmaite względy ludzkie sprowadziły. Nieza
możni rodzice jego wysilali się na jego szkolne wychowanie,
Bcowościach, ilość oziębłych i złych bywało i dotąd jest nierów nie wię
kszą, aniżeli dobrych i świętobliwych kapłanów. Je st bowiem rzecz
niezaw odna,, że żadna herezya, żadne odszczepieństwo nie byłoby się
ndało i zakorzeniło n a świecie, gdyby źli i oziębli księża nie byli dó
tego ludów zawczasu usposobili i przygotowali, i potem do herezyarchów
sam i się nie przyłączyli. Jestto rzecz okropna, lecz istotna praw da, że
gdziekolwiek albo kiedykolwiek diabeł nie mógł albo nie może swego
dokazać, wtedy zawsze złych księży używał i używa, jako najlepszych
do swego dzieła narzędzi. Oziębli, a szczgólniej źli księża, najdzielniej
przykładają się do utorowania dróg dla A ntychrysta; i będzie to n ajpierwszym znakiem blizkości czasów A ntychrysta, gdy cały ogół kapła
nów na całym świecie składać się będzie z oziębłych i złych, a dobrzy
i świętobliwi kapłani rzadkością się staną. P . T.

powtarzając mu ustawicznie, że tylko w tej nadziei tak wiel
kie ponoszą koszta, żeby on księdzem został.
. Jednakże nasz teraźniejszy i tu obecny alumn byłby ich
wcale nie usłuchał, gdyby był mógł jakibądź inny zawód obrać
sobie; lecz nigdzie nie upatruje sobie żadnego. Jedne bo
wiem wymagają więcej nauki i zdolności; inne wiele pracy
i pieniędzy: on zaś pracować nie lubi, a pieniędzy nie ma.
Po przepędzeniu lat kilku w szkołach, nie ma żadnej ochoty
zabrać się do gospodarstwa rolnego lub do jakiegobądź rze
miosła. Tylko jeden stan duchowny nastręcza mu sposo
bność do wydobycia się z położenia tak krytycznego : obie
rając go zatem, zadowolnił swoich rodziców i zarazem widzi
zapewnioną a może i świetną dla siebie przyszłość, rachując
na jakąś w tym w zględzie.pomoc od pobożnych i sprzyjają
cych sobie osób, i które zapewne poczytają sobie za powin
ność dopomagać mu w seminaryum i nawet po wyjściu z nie
go l). Postanowił tedy kapłanem zostać, ale jedynie dla ko
rzyści materyalnych ; w gruncie zaś gotów jest w każdej
chwili wyrzec się Kapłaństwa, gdyby tylko mógł sobie jaki
bądź inny, zyskowniejszy, a przytem niezbyt pracowity stan
znaleźć.
W prawdzie wmawia w siebie, tylko że nie śmiało, iż
będzie kapłanem pożytecznym, to jest: że będzie ta k samo
jak drudzy spowiadał i kazania prawił; lecz tak mówi tylko
dla uspokojenia sumienia swego: jego zaś wewnętrzne uspo
sobienie różni się zupełnie od usposobienia alumna grunto
wnie pobożnego. W stą p ił. on do seminaryum z oziębłością
i ze spekulacyą, bez najmniejszej pobożności i żarliwości.
') Jeden z takich przed kilkom a laty, wkrótce po swojem do
Warszawskiego sem inaryum przybyciu, rozpisał sio do rozmaitych za
możnych, p a ń , prosząc ich o zapomogę d la siebie, pododawszy ró
żne fałszywe przyczyny do takich gorących życzeń. A ponieważ podane
propozyoye nie zostały przez niedyskretne adresantki przyjęte, bez poprze
dniego sprawdzenia tożsamości osoby szumno-górno-mądrych listów autora,
przeto obmyślona spekulacya nietylko że się nie powiodła, lecz na tem
większe jego zm artw ienie i utrapienie, najniepożądańszy dla niego sku
tek wywołała. P. T.

Jego ç a świecie, szkolne życie, godne jest opłakania:
nie mając bowiem bojaźni Boga, puścił się na drogę-różnych
występków, a szczególniej wylał się na nieczystość, która
okropne w duszy jego spustoszenie sprawiła. Zastarzawszy
w nałogach, żadnego nie robił usiłowania do 'ich zwalczenia,
i w przeszłości jego ńapróżnobyśmy szukali jego nawrócenia
się nagłego i stanowczego.
Swoich wielkich i licznych występków niegdy nie obrzy
dził, ani za nie szczerze żałow ał; dopuszczał się ich aż do
samej chwili wyjazdu do seminaryum.
Często gorszył drugich, ale świadkowie rozpusty jego
nigdy go za to pokutującym nie widzieli
Jeżeli w seminaryum o n , ja k się to często zdarza, nie
pokryw a się płaszczem obłudy, to się takiem odznacza po
stępowaniem, jakie bywa utrapieniem dla przełożonych a zgor
szeniem dla współkólegów jego.
Nieposłuszeństwo jest duszą jego; dla niego przepisy są
ciężarem, i takowe bez żadnego skrupułu, niekiedy w dosyć
ważnych rzeczach, przestępuje.
A jeżeli w tym względzie do ostateczności się nie po
suwa, to wcale nie przez poszanowanie dla nich, jako wyra*żenią w nich woli Boga; lecz z prostej obawy, żeby go za
to nie wydalono i nie pozbawiono sposobu do życia.
Nauka nie ma dla niego żadnego powabu; lenistwo jest
jego występkiem nałogowym; tyle Się tylko uczy aby miał
stopień; lecz i o ten często żebrze u profesorów. Z usposo
bienia serca jego można bez obawy pomyłki wnioskować,
że po opuszczeniu seminaryum pożegna się z Teologią i łączącerrń się z nią naukami na zawsze.
Najmniej przykładni alumni są jego przyjaciółmi od
serca; tylko w ich towarzystwie przepędza czas rekreacyi
i spaceru. Tylko z nimi jest wesół, przed nimi się wywnętrza , z nimi jest rozmowny, lecz zawsze o rzeczach tylko
błahych a niekiedy złych i niebezpiecznych.
Pobożność jest mu zupełnie obcą. Ciałem jest w pra
wdzie obecny na modlitwach wspólnych, obowiązkowych,

222
lecz wtedy myśl jego błąka się gdzieindziej : głowa jego
przepełniona mnóstwem myśli próżnych.
T ak jest niedbałym w przystępowaniu do Sakramentów
św iętych, ja k Oziębłym względem wszystkich ćwiczeń po
bożnych; jegoto właśnie widać tam rzadko bardzo; onto
komunikuje z przygotowaniem się więcej aniżeli dwuznacznem.
■Często i gwałtownie objawiają się jego namiętności źle
przygaszone i prowadzą go do upadków poniżających. Szcze
gólniej wakacye dostarczają mu najwięcej okazyj do pokus
i upadków sprośnych.
Dźwiga się z nich bardzo leniwie, walczy z niemi
niedbale, spowiada się ozięble: co wszystko dowodzi, że
nowa pokusa stanie się dla niego nowym powodem do no
wych upadków.
Ale co się tycze pow ołania, to zły alumn szczególniej
się od alumnów dobrych odróżnia. Ci ostatni nigdy się
nie poczytują za powołanych; lękają się bez żadnego powo
du, a ich spowiednicy muszą bardzo wiele namozolić się nim
zdołają natchnąć ich ufnością i odw agą; niekiedy nawet cała
ich gorliwość daremną się staje, i właśnie ci z pomiędzy ich
penitentów, o których powołaniu żadna nie zachodzi wątpli
wość, opuszczają stan duchowny ze, zbytecznej obawy wzglę
dem powołania swego. Ale nasz młody zućhwalec jest zu
pełnie innego usposobienia. On żadnej nie doznaje obawy,
żadnego niepokoju; święcenia z największą obojętnością przyj
muje i tak jest zaślepionym, że nawet nie powątpiewa o braku
mu powołania.
W prawdzie mógłby się o tem przekonać, lecz w tej
materyi żadnej książki nie czyta, bo światła się obawia; nauki
w tej materyi nie lubi, słucha jej zatem niechętnie i natych
m iast'o niej zapomina.
Pod tym względem nawet spowiednika swego się nie
radzi; bo się mu zdaje, że wszystkiego dopełnił, skoro swoje
grzechy z tygodnia lub miesiąca wyznał. Nie może się zde
cydować na odkrycie mu swego życia przeszłego i do ro
zmaitych ucieka się wykrętów dla uniknienia spowiedzi gene
ralnej, która często pożyteczną a nierzadko konieczną bywa.
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Gdy spowiednik sam objawia mu swoją względem po
wołania jego obawę, to zamiast postąpienia tak ja k w razie
takim czyni alumn dobry, który wtedy albo opuszcza stan
duchowny, albo przyjęcie wyższych święceń odkłada na pó
źniej,— on spowiednika swego zuchwale molestuje twierdząc,
iż czuje w sobie dobre powołanie; a nawet daje mu do zrozu
mienia, iż jest zdecydowanym już i że się od postanowienia
swego nie cofnie.
A gdy od spowiednika sw'ego nie może zdania przychyl
nego sobie otrzymać, wtedy nazywa go małodusznym albo
surowym skrupulatem , i szuka innego, powolniejszego
sobie.
Gdyby alumn taki szczerym był i światła w dobrej wie
rze szukał, toby się natychmiast przekonał, że nie ma nawet
zwyczajnych prawdziwego powołania znaków, jakiem i są np.
niewinność zachowana po Chrzcie świętym, a której zły alumn
nietylko nie ma, lecz ją po tysiąckroć grzechami ciężkiemi
sponiewierał; albo też niewinność długą i szczerą pokutą od
zyskana, a o.ćzem złemu alumnowi nigdy się nawet nie ma
rzyło. Lecz wątpliwe jego nawrócenie się po wielkich i li
cznych w ystępkach, w jakich żył przed wstąpieniem do se
minaryum a jakich może i w seminaryum się dopuszcza; ten
jego mały wstręt do grzechów, za które wypadałoby udać się
raczej do domu pokuty a nie do seminaryum; ten zupełny
b rak pokuty za wielkość i jnnogość grzechów popełnionych:
czyż może nazwać się odzyskaniem takiej niewinności, ja 
kiej właśnie Kościół wymaga?
Może odznacza się przynajmniej czystością intencyi? T ak
on utrzymuje; ale gdybyśmy do głębi serca jego zajrzeć mo
gli, przekonalibyśmy się, że on obrał sobie stan duchowny
nie z czystej miłości ku Panu Jezusowi, nie z prawdziwej
gorliwości o chwałę Jego, ani o zbawienie dusz, i w celu
poświęcenia się pracy w Kościele; lecz z pobudek czysto
ziemskich i ludzkich, czego,' przed swemi nawet przyjaciół
mi odkryćby nie śm iał, a co ściąga na niego gniew a nie
zaś błogosławieństwo Boga.
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Brak mu odpowiedniej zdolności do sprawowania czyn
ności kościelnych, powinienby go także zaniepokoić; lecz
i ten nić go nie obchodzi. Zdolność takow a jest albo ze
wnętrzną albo wewnętrzną. Przypuśćmy, że się odznacza
pierwszą, że jest grzecznym, dobrze ułożonym, i że ma inne
naturalne przymioty, a które są dla niego często przyczyną
upadku; ale czy posiada zdolność'w ew nętrzną a tak nieod
zownie potrzebną, jako to: świętobliwość, męztwo, zaparcie
się, roztropność, jak o też inne przymioty, jakich się właśnie
Święci domagają?
A co się tyczy ducha kapłańskiego, to jakżeby mógł
on mniemać iż ma go, skoro postępowanie jego takie jest,
jakeśmy dopiero co opisali? Czyż nie widoczna, że jest on
przejęty duchem raczej światowym a nie Chrystusowym?
W końcu wybranie jego przez biskupa a raczej przez
tegoż zastępców, czy może być jakąś rękojm ią jego powołania?
Zapewne że może, jeżeli swemu biskupowi albo jego
zastępcy dał się dokładnie poznać. Ale jeżeii używaj ró-.
żnych wybiegów, piochlebstwa, natrętnych próźb ; jeżeli po
wodując się zarozumiałością nie chciał w rzeczach nader
ważnych i koniecznych zasięgać rady u swoich przełożo
nych i spowiedników; jeżeli umyślnie ukrywał pewne szcze
góły, których wiadomość była przełożonemu konieczną do
poznania powołania jego: to na jakiej zasadzie śmie on do
święceń przystąpić? Chyba tylko na tej, że jest umieszczo
nym na liście kandydatów do święceń.
Takieto są główne złego alumna cechy. Możnaby je
szcze wiele innych przytoczyć; ale zdaje się, że i te powinny
wystarczyć do wyprowadzenia z błędnej drogi tych nieszczę
śliwych młodzieńców, w których się takow e znajdują.
Teraz przypatrzmy się strasznej przyszłości, jaką oni
sami sobie gotują.
Najsmutniejszem widowiskiem, jakie na tym świecie
spotykamy, jest najniezawodniej zły kapłan. Bóg jest na
niego zagniewany, Kościół wyrzuca go z grona swego, ludzie
pogardzają nim, i nareszcie on sam, w chwilach zastanowie
nia się nad sobą, uznaje swoją nikczemność i oddaje się
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rozpaczy. Lecz to jest największe dla niego nieszczęście,
że nigdy on sam jeden się nie potępia. Któż porachuje te
dusze, które on w ciągu kilkudziesiątletniego pasterzowania
swego pogrąży w piekle, gotując miejsce tam dla siebie?
Truchlejesz na to, młodzieńcze, to d o b rze, to bardzo
dobrze: oby ta prawda mogła cię przejąć aż do szpiku! Ten
przestrach stanie się skutecznem dla ciebie zabezpieczeniem
od nieszczęścia najokropniejszego.
Ale pamiętaj, że to nieszczęście twoim stanie się losem,
jeżeli złym alumnem pozostaniesz i będąc takim Kapłaństwo
przyjmiesz. • Jezus Chrystus powiada ci wyraźnie mówiąc: Qui
non intrat per ostium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro.

Zobaczmy teraz ja k się to stanie.
K apłana w grzech śmiertelny upadek, jest najpożądańszym dla szatana tryumfem, dla którego otrzym ania wszelkich
środków używa. Naciera on przez całe miesiące i lata, i ni
gdy nadziei skutku nie traci. Trzeba wyznać, że nawet po
bożni alumni zostawszy kapłanam i, stają się niekiedy smütnemi tych strasznych szatana napadów ofiarami. W p ra
wdzie większa ich część zwycięzko z tej walki wychodzi,
jednakże niektórzy z nich upadają; wprawdzie ich upadek
wiele kosztuje piekła, jednakże przykładów nie brakuje.
A cóżto się stanie z tym alumnem, którego nic nie uma
cnia, nic nie zasłania, a który się do Kapłaństwa spieszy, jak
żołnierz bez broni na pole bitwy ze źbrojnemi nieprzyjaciół
szeregami?
•
Kapłana dobrego wspiera łaska przy święceniu otrzy
m ana: ale zkądże ją ty będziesz miał, który wbrew rozka
zowi bożemu wdzierasz się do Sanctuarium ja k złodziej? Hle
fur est et latro.
Kapłana dobrego podtrzymuje obawa grzechu i potę
pienia, a którą zawsze tak przejętym jest, że gotów raczej
umrzeć aniżeli zgrzeszyć : ale ty zostawszy k ap łan em , czy
będziesz miał grzech w obrzydzeniu, skoro się teraz nie lę
kasz go będąc alumnem? T ak zapewne mniemasz ; lecz
Przewodnik.
15
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powiadam ci, że ta twoja nadzieja złudna, jest twojem właśnie
zaślepieniem. Nie było takiego cudu ani będzie, żeby kto
będąc występnym, stał się po otrzymaniu święceń doskona
łym, świętym, a przynajmniej dobrym kapłanem.
Kapłana dobrego podtrzymuje ciągłe czuwanie nad sobą:
lecz jakże ty czuwasz, który w ciągiem pozostajesz rozpro
szeniu, który hołdujesz zmysłowości i który niebezpieczeń
stwa grzechu nigdy się nie lękasz?
Kapłana dobrego wspiera unikanie najmniejszych, ledwo
pozornie niebezpiecznych okazyj do grzechu : lecz ty czy
unikasz takowych, których podczas walcacyj po'stokroć sta
wałeś się ofiarą, i których unikać twój spowiednik ściśle ci
nakazywał?
Kapłana dobrego utrzymuje przy cnocie unikarfie świata, >
zabaw, wizyt, uczt wystawnych: a czy pod tym wzglgdem
naśladujesz go ty, dla którego seminaryum jest więzieniem,
który tęsknisz za swobodą życia i który wzdychasz tylko
za tem, co ciału i wszystkim jego zmysłom dogadza?
Kapłana dobrego podtrzymuje towarzystwo z pobożnemi współbraćmi, którzy go zagrzewają do żarliwości i za sobą
pociągają : ale czy towarzystwa pobożnych kapłanów bę
dziesz ty szukał, który teraz pobożnych alumnów unikasz,
a z upodobaniem z wolnego sposobu myślenia kolegami
przestajesz?
Kapłana dobrego podtrzymuje zamiłowanie porządku
i przepisów : ale czy będziesz ty kiedy miłośnikiem porząd
ku, dla którego seminaryjskie przepisy są jarzmem niezno
śnym , i który takowe bez żadnego skrupułu lekce sobie
ważysz?
Kapłana dobrego podtrzymuje w cnocie miłość dusz
i pracy około ich zbawienia: ale czyż podobna żebyś ty miał
się troszczyć o zbawienie braci swoich,- kiedy dziś niedbasz
o zbawienie swojej duszy, "i kiedy byśmy w twoim zimnym
sercu napróżno świętego miłości zapału ' szukali?
Kapłana dobrego utrzymuje przy cnocie zamiłowanie
nauki i sam otności: ale ty czy m asz,te cnoty, skoro do sa
motności masz niepokonalny w strę t, i kiedy nie’ chcąc nic

robić, chodzisz z kąta w k ą t, a wziąwszy książkę do ręki,
zaraz poziewasz i zasypiasz?
Kapłana dobrego utrzymuje przy cnocie wysokie o wielkos'ci i świętości jego urzędu wyobrażenie: ale zkądże ty
będziesz takiego miał ducha, kiedy o Kapłaństwie nie masz
nawet wyobrażenia; kiedy cię duchowne czytanie, konferencye i rekolekcye nudzą ; kiedy stan kapłański poczytujesz za
pospolitą karyerę życia i kiedy chcesz tylko dla tego kapła
nem zostać, dla czego inni pragną zostać i zostają lekarzami
i adwokatami?
K apłana dobrego utrzymuje przy cnocie częste i godne
przystępowanie do Sakramentów: ale ty czy takowe będziesz
godnie przyjmował, kiedy będąc w seminarym przyjmujesz
je ozięble, a więc i bez żadnego z nich pożytku duchownego?
Kapłana dobrego utrzymuje w cnocie żarliwość w mo
dlitwie oraz w ćwiczeniach pobożnych, które on poczytuje
za straż bezpieczeństwa, i których nigdy nie zaniedbuje: ale
jakże będziesz ty żarliwego naśladował b ra ta , skoro się lę
kasz samego o modlitwie wspomnienia, skoro modlitwa dla
ciebie zawsze za długą jest, skoro się modlisz tylko ustami
i skoro teraz wielką k u boskim rzeczom obojętnością swoich
zasmucasz przełożonych?
W końcu kapłan dobry co ro k pokrzepia się na duchu
rekollekcyami pobożnie odprawionemi, które są dzielną dźwi
gnią do podniesienia go z duchowego osłabienia i do wzmo
cnienia: ale jakże ty będziesz k ochał te święte ćwiczenia
i jaki z nich pożytek odniesiesz, gdy teraz będąc w semina
ryum nic dla duszy swojej z nich nie korzystasz i które ci
teraz dla tego się tak nieznośnie przykrzą, że zniewalają cię
do zastanowienia się nad sobą i do roztrząsania twego su
mienia pełnego nieprawości i hańby?
Jeżeli kapłan świętobliwy, obok używania wszelkich do
uświęcenia się sposobów, rozwalnia się z czasem i niekiedy
bardzo smutno kończy:' jakże takiego unikniesz ty nieszczę
ścia, który żadnych do umocnienia się w duchu środków nie
używasz, i którego z tem większą szatan ściga wściekłością,
im słabszym i wolniejszym, cię widzi?
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Doświaczenie wszystkich wieków przekonywa, że kto
kolwiek złym był alumnem, ten później 'także złym był ka
płanem. O, ileżto, mój Boże, dobrych alumnów zamieniło
się w złych kapłanów, którzy potem odstąpili od wiary,
zgorszyli świat okropnie i najhaniebniej stracili duszę swoją!
„Widziałem walące się Cedry Libanu, mówi Ś. Augustyn, wi
działem takich Pasterzy upadających, na których cnotę tyłem
rachował, ile na Świętych Hieronimów i Świętych Ambrożych!*
Tak, mój młodzieńcze, „tak; kto się nie stara świętobli
wym być, ten niezawodnie upadnie; powstanie żeby znowu
upadł; a w końcu już nie powstanie i pozostanie złym kapła
nem! Pierwszy atak pokusy chwieje nim, drugi mocno na
chyla a trzeci obala i w trąca go do przepaści; i takim spo
sobem robota piekła staje się dokonaną, upadek skończo
nym! W tenczas kapłan taki opuszcza modlitwę, duchowne
czytanie i wszelkie pobożne ćwiczenia, poddaje się lenistwu,
gnuśnieje, wszystkie jego stanu czynności stają się ciężarem
dla niego; życie miękkie i próżniackie, postępowanie płoche,
towarzystwa podejrzane, związki występne, obowiązki zanie
dbane, parafija i cała okolica zgorszona! Oto co ciebie z pe
wnością czek a, jeżeli całą siłą nie chwycisz się sposobów,
jakie tu zaraz podadzą się dla uchronienia ciebie' od grożą
cego ci potopu złego doczesnego i wiecznego.

— Zły alumn jest jakoby nasieniem, z którego zły ka
płan w yrasta; trzeba więc koniecznie zmienić naturę tego
ziarna, iżby potem dobry z niego kapłan wyrósł. Czyli innemi słowy: trzeba postępowanie z gruntu zreformować i do
siebie stanowczo powiedzieć : W rzeczy samej zgnuśniały je
stem ; lecz odtąd postanaw iam , przy pomocy łaski Boga,
wszystkim moim złym wadom i skłonnościom wojnę śmier
telną wydać; postanawiam sobie być alumnem żarliwym i naj
przykładniejszym.
— Trzeba w celu przejęcia się tą zasadą, a szczególniej
w celu uskutecznienia jej, gruntownie zastanowić się nad pra
wdami następującemi : Nic okropniejszego nad stan kapłana

złego; - jego życie jest brzydkością spustoszenia na miejscu
świętem, a śmierć jego jest niespodziewaną i straszną; jego
potępienie wyróżnia się od pptępienia innych ludzi nadmia-rem hańby i k arą nierównie straszniejszą. Jakże więc mogę
się odważyć zostać złym kapłanem? 0 , nie; wolę, mój Boże,
raczej tysiąc razy umrzeć, aniżeli kiedyś stać się złym k a 
płanem!
— W szakże poważni, bezinteresowni, długiem doświad
czeniem ludzie"nauczeni, zapewniają mnie wyraźnie, że życie
alumna jest przepowiednią życia kapłana ;i że często nawet
gorliwy alumn zostawszy kapłanem rozwalnia się, i że zły
alumn nigdy nie staje się dobrym kapłanem ; że przeciwnie,
spoufala się on z największemi świętościami i że wkrótce; wy
stępki jego zaftiieniają się w nałóg, które z czasem niepokonalnemi się stają: jakżebym więc był zaślepiony, jeśliby te
przerażające prawdy żadnego we mnie w rażenia nie sprawiły!
Spraw, Panie, abym tak widział, ja k Ty widzisz: Domine, ut
videam!
— A chociażbym naw et był jednym z pomiędzy alu
mnów najpobożniejszych, t o- i wtenczas powinienbym się
lękać; a cóżto ja powinienem o sobie dzisiaj myśleć, kiedy
według mego własnego przekonania -jestem ze wszystkich
moich kolegów najgnuśniejszym, najozięblejszym i w cnoty
najuboższym?! Jeśli ten obraz mnie jeszcze nią przeraża, to
czyż nie oczywista iż jestem zaślepiony i w złem zatwardzia
ły, co właśnie je st, ja k to mi pow iadają, charakterystyczną
złego kapłana cechą.
— , Cóż te.dy czynić wypada? Mamże dalej trwać w ozię
błości i w grzechu? W łaśnie byłobyto dążyć do piekła. —
Mamże się łudzić, że dopiero się nad sobą zastanowię i po
prawię, gdy kapłanem zostanę? Byłoby to właśnie zadawać
kłamstwo doświadczeniu. Mniemać że potrafię zatrzymać się
na samym brzegu przepaści i że się uchronię upadku,' który
z kapłana czyni Judasza i czarta, jest to takie zuchwalstwo,
jakie niezliczoną ludzi liczbę zgubiło i gubi. Myśleć o rychłem i mężnem powstaniu zaraz po pierwszm upadku
i o przejęciu się dopiero wówczas obrzydzeniem grzechu,
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jest*to myśleć podług poduszczeń piekła dla dorobienia się
zguby niezawodnej. W m awiać w siebie iż moje seminaryjskie
życie nie jest widocznie występne, jest to zapominać, że ono
powinno świętobliwem być, i tak świętobliwem jak tylko
być może; a tymczasem ono naw et dobrem nie jest jeszcze!
Tak, widzę, że wszystkie moje kombinacye, jakie moja gnu
śność wynajduje, są tylko wykrętami i sidłami nieprzyjaciela
mego, który takow e na moje niedoświadczenie i moją słabość
zastawia. Nie ma na to innego środka jak żyć tylko świętobliwie, być pobożnym, wszystko, do czegom obowiązany,
pilnie i chętnie wykonywać: oto jedyna deska jaka mi do
ocalenia się po rozbiciu okrętu pozostaje, a której powinienienem z całej siły chwycić się wołając do Boga: Deus, in
adjutorium meum intende\
— Odtąd będę się gruntownie nad pobudkami mego
powołania zastanawiał ; czas do tfego bardzo wielki, a jam
0 tem jeszcze ani pomyślał! W prawdzie chcę kapłanem zo
stać; lecz teraz poznaję, że nie do mnie, lecz do mego spo
wiednika należy o mojem do Kapłaństwa powołaniu decydo
w ać; a więc on mi powie co ja czynić mam. Na to zaś:
Co mi wypadnie potem uczynić, co na to ludzie, co moi rodzice,
krewni, opiekunowie powiedzą, zważać nie będę, bylebym nie
został kapłanem bez powołania. Jeżeli wypadnie opuścić
stan duchowny, uczynię i to bez wahania się: opuszczę go
nietylko wtedy, kiedy mój spowiednik będzie mi radził, ale
1 wtenczas, gdy się o niepewności mego powołania dokła
dnie przekonam : ponieważ w tym'względzie tak ważnym
chcę stanowczo, podług pewnego a niewątpliwego zdania, po
stąpić; chcę być raczej dobrym zwyczajnym chrześcijaninem,
aniżeli złym kapłanem.
— Dam się tedy memu spowiednikowi dokładnie poznać.
Zamiast ukrywania przeszłości mojej, powiem mu otwarcie:
Mój ojcze, żyjąc na świecie prowadziłem życie godne opła
kania: może potrzeba żebym z tego powodu odkrył je przed
tobą?... Jestem gotów to uczynić, jeżeli rozkażesz; rzeknij
słowo, a serce moje otworzy przed tobą nędzę swoją: Para
tum cor meum. — Tembardziej będę się od niego domagał

231
zdania stanowczego, jeżeli dostrzegę w nim choć najmniejsze
wahanie się pod tym względem.
— Jeszcze i na tein nie poprzestanę: ale bez żadnej
ogródki wyznam pobudki, jakie mnie do obrania sobie sta
nu duchownego skłoniły i każą mi w nim pozostać, obok
niesmaku,- jakiego w gruncie serca doświadczam,—odkryję
mu źródło moich grźechów i namiętności, moje do świata
i jego rozkoszy przywiązanie, a w stręt do pobożności i do
nauki; słowem, wyznam przed nim wszystko i na wszystkie
zapytania jego szczerze odpowiem. A jeżeli do wyznania ta
kiego poczuję w sobie wstręt, to wtenczas tak się do siebie
odezwę: Nikczemny obłudniku! chcesz więc kapłanem złym
zostać? Chcesz więc Bogu samemu gwałt uczynić? Chcesz na
siebie Jego gniew sprowadzić? Chcesz iść do piekła z mnó
stwem dusz, a któ^e będą zbawione, jeżeli ty kapłanem nie
zostaniesz? Z takiego właśnie, mój Boże, powodu wszystko wy
znam, i Ty usta moje sam otworzysz: Domine labia mea aperies.
— Jakżeto Bogu dziękować trzeba, "gdy On takiem kogo natchnie usposobieniem!
W szakże do istotnej reformy trzeba.czegoś więcej jeszcze.
W ielu alumnom zdaje się iż jako święci żyją—a to dla
tego, że teraz mniej aniżeli dawniej Boga obrażają, a więc
są spokojni i weseli, kiedy za dawne grzechy swoje powinniby płakać i jęczeć. Otóż trzeba iść do źródła światłości:
u stóp krzyża medytuj nad grzechami swemi, nad ich naturą,
nad zniewagą Bogu wyrządzoną przez nje, nad spustosze
niem jakie one w duszy sprawiły, nad wieczną za nie karą.
Pamiętaj o tych prawdach podczas swoich modlitw, odwie
dzin Sanctissimi i wszystkich ćwiczeń pobożnych; błagaj Bo*
ga żeby ci dał poznać okropność grzechów twoich, i dopóty
Go o to błagaj, dopóki do tego nie dojdziesz, że sama myśl
o grzechu przejmie cię bojaźnią i obrzydzeniem ku niemu.
Zapewne żeś tak się nad grzechem nigdy nie zastanawiał,
więc dla tego jeszcze tak nędznym jesteś.
— Rozmyślając nad grzechami swemi także pamiętaj
na wiflkość i świętość Kapłaństwa. Lecz dzisiaj z powodu
powszechnego upadku wiary, stan kapłański jest prawie na

równi z innemi profesyami uważany, chociaż on od wszystkich
innych stanów tak się bardzo różni ja k niebo od ziemi. Z tej
więc przyczyny i ty nie masz najmniejszego wyobrażenia
o prawdziwej świętobliwości, jakiej ten stan wymaga od za
bierających się do niego, a który przeraża samych nawet
aniołów, gdy patrzą na kapłana będącego przy ołtarzu i pia
stującego tam Boga 'na rękach swoich. Otóż trzeba tem
wszystkiem głęboko się przejąć, jeżeli chcesz naprawdę ka
płanem świętym być. Jakżeby cudowna odmiana w tobie
nastąpiła, gdybyś nad prawdami temi szczerze się zastanowił,
odrzuciwszy od siebie wszystkie myśli płoche, które ciebie
całego pochłaniają!
— Trzeba koniecznie pobożności, jak b y kotwicy zba
wienia chwycić się, ponieważ -bez niej nie ma powołania
prawdziwego. 'W prawdzie nie każdy pobożny jest od Boga
przeznaczonym do Kapłaństwa; lecz komukolwiek pobożno
ści brakuje, ten najniezawodniej nie ma powołania. Wszakże
nie myśl żeś pobożny, gdy na Wspólnych modlitwach ciałem
obecny jesteś; ale zapytaj siebie: czy pobożne czyny chętnie
wykonywasz? czy lubisz modlić się, a mianowicie po komunii
świętej u stopni ołtarza pozostawać •)? czy masz upodobanie
w pobożnem czytaniu? Zastanów się: czy bardziej wolisz po
bożnie z alumnami po.bożnemi, czyteż z podobnym sobie ko
legą płocho rozmawiać? czy wszystkie czynności swoje Bogu,
dla przypodobania się Mu, ofiarujesz, i ćzy na obecność Jego
pamiętasz? Jakże więc o wielu rzeczy nabycie starać się trze
ba, jeżeli chcesz dojść do wskazanej ci świątobliwości! Je
dnakże nie trać odwagi ani się nie l,ękaj zbytecznie: Bóg ci
dopomoże, jeżeli będziesz gorąco Go o pomoc prosił.
— Trzeba zaniechać towarzystwa, które codzień twoją
oziębłość względem Boga i Jego służby powiększa. Unikaj
tych kolegów, zktórem iś dotąd przestawał, a przestawaj z te*) Przykre wrażenie sprawiają alum ni na obecnych, gdy po przy
jęciu komunii świętej zaraz—prawie natychm iast, nie czekając nawet na
benedykcyę, wychodzą z kościoła, gdy tymczasem osoby świeckie nieró
wnie dłużej tam się modlą P, T.

mi, którycheś unikał: z kim bowiem kto przestaje, takim
sam jest już albo się stanie. Tylko cum sancto sanctus eris,
a cum perverso perverteris. Gdy się pobożnym staniesz, to na
turalnie że i towarzystwo z pobożniejszemi od ciebie kole• gami pożądanem ci będzie.
— Buduj całe seminaryum doskonałą odmianą życia
twego. Może gorszyłeś innych swoją pychą, płochością, nieposłuszeństwem? teraz tak postępuj aby mogli o tobie z podziwieniem powiedzieć: Patrzcie co to się z nim stało! Co za
odmiana cudowna! To już nie ten sam! Co za gorąca pobo
żność po życiu ta k lekkomyślnem! Sic luceat lux vestra co
ram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent P a
trem vestrum, qui in coelis est.
—Mężnie ' wypowiedź wojnę wszystkim swoim bez wy
jątk u przywarom, z których każda jest pozostałością da
wnych namiętności, żeby kiedy nie odżyły na nowo. Kto
się boi Boga i chce miłość Jego pozyskać, ten niczego nie
zaniedbuje: Qui timet Deum nihit negligit.
— Szczególniej walcz z lenistwem. Zły alumn jest w ogól
ności leniwym do nauki. Święte seminaryjskie nauki nie cho
dzą w parze z próżnowaniem i pustotą. Lenistwo czyni czło
wieka ociężałym i wiedzie go do zepsucia. Przeciwnie, po
bożność i pilność to jakby dwa skrzydła alumna: 'gdy komu
jednej z nich, a tembardziej gdy obydwóch brakuje, ten się
nie wznosi w górę jako ptak, lecz po ziemskim czołga się
błocie: Am a scientiam Scripturarum, mówi S. Hieronim, et car
nis vitia non amabis.
— Czuwaj nad sobą podczas wakacyj; jestto bowiem
pora lepszej próby aniżeli nowicyat i seminaryum. Zachowy
wanie się alumna w czasie wakacyj, jest wróżbą jakim on
kapłanem będzie. Alumn, który podczas wakacyj bawi się
tylko, nauką się nie zajmuje, mało i źle się modli a lubi
piosneczki światowe, klecenie błahych wierszy, czytanie bru
dnych powieści, wszędzie biega, szuka towarzystw, hucznych
zabaw, nie chroni się niebezpiecznych okazyj,—daleko bar
dziej temu wszystkiemu odda się gdy kapłanem zostanie.
Taki opuściwszy seminaryum rozpoczyna wakacye, które
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kończą się dopiero z jego śmiercią, a więc można być pe
wnym wiecznej zguby jego. Pobożny alumn zupełnie prze
ciwnie w czasie wakacyj postępuje: buduje bowiem wszyst
kich: a więc można wnioskować, że zostawszy kapłanem
będzie równie wzorowym.
—
Takichto, mój synu, trzymając się przepisów b
dziesz opływał błogosławieństwy Niebios. Dzisiaj nic Bóg do
ciebie nie mówi, bo Mu swojem występnem życiem usta za
mykasz. Pozwala ci w rzeczach boskich tak postępować jak
się tobie podoba; i właśnie dla ,tego postępujesz jako ślepy.
Ale gdy zaczniesz podług podanych ci przepisów postępować,
to się rychło wszystko zmieni, bo wtenczas Bóg przemówi
do ciebie i jedno z dwojga nastąpi; to jest: albo cię powoła
do Kapłaństwa, i dając ci to poznać udzieli ci łaski abyś
mógł zostać kapłanem świętobliwym; albo nie przyjmując cię
do niego, objawi ci swoją wolę za pośrednictwem twoich
przełożonych, doda ci odwagi do przełamania wszelkich
przeszkód tamujących ci opuszczenie seminaryum i obrania
sobie Jnnego stanu, w którym będziesz mógł i dla ludzi po
żytecznym być, i samego siebie zbawić. Obyś ' głosu Jego
usłachał i był Mu powolnym! Amen.
Lectio tunc utilis est, cum facimus ea quae legimus; multum
legit, non qui plura legit, sed qui utilia et ex lectione proficit
/
Tu także odczytaj sobie uważnie w dziele X. Chaignon’a tom . I Rozmyślania: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

ROZDZIAŁ II.
O

a lu m n ie

o z ię b ły m

i r o z w o ln io n y m .

Alumn oziębły i rozwolniony bardzo mało, z powierz
chowności, różni się od alumna złego. Nie ma wątpliwości,
że ten ostatni jest w oczach Boga występniejszym, aniżeli
pierwszy; ale że starannie ukryw a się z tem co ma w sobie
*) Opuscula ascetica Joannis Sianda. Romae, typie S. Congregationis
de Propaganda Fide, 1870, pag. 129. P . T.
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nagannego. przewidując, że mógłby ze seminaryum zostać
wydalonym, jeśliby z tem się ujawnił, co ukryw a w sercu,
przeto sędząc o nich z powierzchowności możnaby powie
dzieć, iż m ała między nimi zachodzi różnica. Jak ą zaś jest
ona w rzeczy samej, będzie można łatwo poznać, gdy opi
szemy alumna oziębłego i rozwolnionego.
Otóż wydatną cechą i jakby gruntem oziębłości jego
jest to, że łatwo dopuszcza się tego wszystkiego, co nie jest wi
docznie grzechem śmiertelnym. Jest on tak zgnuśniałym i tak
nielubiącym przymusu, iż dla skłonienia go aby się nad sobą
zastanowił, trzeba stawiać mu przed oczyma całą okropność
piekła. Wstrzymuje się on od grzechu śmiertelnego dla tego
tylko, że zań wieczne męki czekają; a' wszelkich innych błę
dów, które na wieczne potępienie nie zasługują, dopuszcza
się bez skrupułu żadnego. Otóż ja k a jego reguła postępowa^
nia we wszystkiem!
Na takiej właśnie zasadzie opierając się poczytuje sobie
za nic, a przynajmniej za rzecz małą, nałogowe przepisów
łamanie. Co tylko uważa iż za to lub owo nie zasłuży na
wydalenie, to tego wszystkiego bez najmniejszej dopuszcza
się obawy. Współkoledzy jego dają mu piękny wielkiej akuratności przykład, lecz on ahi myśli w tem ich naśladować;
może przeciwnie, naśmiewa się z takiej ich regularności.
Ponieważ wady jego nie są występkami, przeto wcale nie
usiłuje ich się pozbyć; owszem trw a w nich pobłażając sobie
i dopuszczając się ich co moment.
I tak: Co się tyczy np. miłości bliźniego, tylko ciężką
obmowę, potwarz, zemstę i nienawiść poczytuje sobie za
występek; do takich rzeczy nie posuwa się on; lecz za to
odznacza się tonem wyniosłym i pogardliwym, jest obraźliwy,
dotkliwie z drugich szydzi, różne im łatki przypina, obmowa
w rzeczach nie wielkich, a przynajmniej za takie przez niego
uważanych, płynie z ust jego potokiem, a przy tem wszyst
kiem nigdy wewnętrznego spokoju nie traci i jest zawsze wesół.
Co się tyczy łagodności, to tylko wielki gniew i gwał
towne uniesienie, co niepokój mocno zakłóca, poczytuje so
bie za występek; to też on się takich rzeczy strzeże; ale so
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bie za nic poczytuje swoją obrażliwość przy najmniejszem
przeciwieństwie, zarozumiałość i unoszenie się w dysputach,
cierpkość, porywczość, opryskliwość przy każdej okazyi;
z takich wykroczeń zaledwie uznaje potrzebę wyspowiada
nia się.
Go się tyczy pokory, to tylko pychę posuniętą aż do
jawnej wzgardy poczytuje sobie za występek i tego właśnie
strzeże się dopuścić; ale próżnego w sobie upodobania, żą
dzy pochwał i szacunku, tych obmyślonych słówek w celu
zwrócenia na siebie uwagi drugich, tych pochwał w rzeczach
nawet świętych, zawsze bez najmniejszego skrupułu kwe
stuje sobie.
Co się tyczy umartwienia, tylko to w oczach jego jest
występkiem, co trąci grubą zmysłowością i wielką niewstrzemięźliwością, dającą komu zgorszenie: takich wykroczeń pil
nie unika; ale zmysłowość umiarkowaną, ten w stręt do po
kuty i do wszelkiego umartwienia, to zaspakajanie zmysłów,
to wielkie w jadle i smacznych kąskach upodobanie, to, jednem słowem życie, jakiem Święci brzydzili się, uważa on
jako niewinne i na żadną nie zasługujące naganę.
, A naw et co się tyczy czystości, ma za haniebny wystę
pek tylko myśli, słowa i czyny, które wszyscy Teologowie
poczytują za grzechy wielkie, i takowych on się nie dopu
szcza; ałe często, bez najmniejszego wyrzutu sumienia, po
zwala sobie niebezpiecznych myśli z małym oporem, słów
płochych i dwuznacznych; lubi spoglądać na rzeczy mniej
lub więcej nieskromne, przebywać w towarzystwie kobiet,
co szczególniej praktykuje się w czasie wakacyj, z czego wy
lęga się zaród nieporządnych skłonności; lubi czytywać ro
manse i powieści, i mnóstwo innych tym podobnych rzeczy
posuniętych aż do ostatnich grzechu' powszedniego granic,
które może nawet nie raz przekraczają: i oto czego on sobie
często pozwala, a jednakże obok tego wszystkiego nic mu
sumienie jego nie wyrzuca!
W szyscy koledzy jego bez w ahania się zaliczają go do
rzędu najmniej przykładnych alumnów. W ielu z pomiędzy
nich, gdyby miłość nie zamykała im ust, powiedziałoby otwar-
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cie: że gdyby takiemi jak ón byli, toby kapłanam i nigdy
zostać nie chcieli; on zaś twierdzi śmiało, że nie znajduje
w sobie żadnej przeszkody do przyjęcia subdiakonatu i na
stępnie Kapłaństwa, gdy tymczasem nierównie lepsi od niego
opuszczają stan duchowny z obawy, żeby nie byli złemi
k a p łan a m i.
Nauką zwykle nie lubi zajmować się; i poczytałby się
za szczęśliwego, gdyby się od niej uwolnić mógł. Tymcza
sem uczy się niedbale, byle na lekcyi jakotako odpowiedzieć,
jakby nieznośną odbyć pańszczyznę, a więc bez żadnej po
budki pochodzącej z wiary i żarliwości.
Ale co powiedzieć o jego ćwiczeniach duchownych?
Tam właśnie, tam nadewszystko objawia się ociężałość jego.
Ponieważ w ciągłej z wolą Bożą sprzeczności żyje, dla tego
i Bóg opiera się mu i swoją łaskę tym zachowuje, którzy
są jej godniejszemi od niego. Azatem jemu, jako tej łaski
pozbawionemu, pobożność nie smakuje; więc nietylko nie
przydaje sobie modlitw, jakto czynią dobrzy alumni, lecz na
wet zwyczajne obowiązkowe modlitwy nudzą go i męczą.
Nawet bardzo k ró tk a modlitwa zawsze mu długą się
wydaje; jego postawa ociężała, jego się na wszystkie stro
ny oglądanie, poziewanie dowodzi, że jest obecny z niechę
cią i z musu; i to, niestety, prawdą jest! Nie objawia się
w nim żadna gorącość ducha, żadne westchnienie serca, ża
dne silne, szczere i skuteczne przedsięwzięcie; modli się tyl
ko ze zwyczaju, z nałogu, i dla tego bez żadnego skutku. In
ne ćwiczenia pobożne takim samym odbywa sposobem. Medytacyi, lekcyi duchownej lub konferencyi słucha prawie
drzymiąc albo też o czem innem marząc, a więc i bez ża
dnego pożytku; na wszystkie pobożne praktyki spóźnia się
regularnie, ale do refektarza zawsze najpierwszym jest. A gdy
na niego wypadnie kolej przewodniczenia na pacierzach i czy
tania medytacyi, to mu zawsze pilno i śpieszno. Na kolegę
wolniej czytającego medytacyę nalega po cichu żeby pospie
szył, bo go medytacya i pacierze wielce nudzą; ale próżne
za to pogawędki nigdy się mu nie przykrzą.. Z rana wstawszy,
zamiast po ubraniu się, pójścia do kaplicy dla zmówienia
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choć jednego Ojcze nasz, czemprędzej spieszy do fajki lub
cygara *). Gdyby szczerym był, toby otwarcie wyznał, że
wszystkie pobożne praktyki są niepotrzebnym dla niego cię
żarem, że on i bez nich gorszymby nie był, jakim dotąd jest.
Jego spowiedzie w niczem nie są lepszemi od innych
pobożnych praktyk; wprawdzie u s p a k a ja ją c o one, lecz tyl
ko dla tego, że. już tam nie przynosi grzechów tak wielkich
jakto niegdyś bywało; lecz że nie miewa należytego żalu za
swoje grzechy wyznawane, przeto w raca do nich przy naj
pierwszej okazyi, i dla tego po mnóstwie spowiedzi, nie wi
dać w nim żadnej poprawy. Tenże sam sakram ent Pokuty,
który w kolegach jego tak cudownie rozwija pobożność, po
zostawia go w nałogowej oziębłości, co martwi jego spowie
dnika a co jego samego nigdy nie zasmuca.
Komunija święta, której p o ży tk i,zawsze są w odpowie
dnim stosunku do .spowiedzi, wcale nie niweczy oziębłości
jego; on też nie dla tego komunikuje żeby płynące zEucharystyi łaski zyskał, lecz ze zwypzaju, dlatego że drudzy ko
munikują, a najbardziej dla tego, że do komunikowania seminaryjskie przepisy obowiązują. O jakże.pow inienby się lę
k ać głosu Jezusa Chrystusa, który tak mówi do oziębłych:
Bodajbyś byt zimny, albo gorący! Ale iżeś letni, ani zimny ani
gorący, poczną cię wyrzucać z ust moich (Apoc. 4, 15, 16)!
Dobre przykłady, na które codzień patrzy; dawane mu
ojcowskie przestrogi, pobożne czytanie, nauki, konferencye,
medytacye, wszystko rozbija, się o tw ardą skałę jego leni
stwa, które się opiera wszelkim środkom zbawienia. I niniej
szego rozdziału, którego czytania słuchać będzie, i w którym
swój wierny portret ujrzy, nie zastosuje do siebie lecz do
kogo innego, a sam pozostanie niewzruszonym i spokojnym
w rozwolnieniu swojem.
Oto ja k dla oziębłego i rozwolnionego alumna upływa
l) Jest niepodobieństwo żeby z takiego alum na był dobry kapłan,
któ ry po m edytacyi, nim msza rozpocznie się, spieszy do Cygara i ta
kowy ćmi$c idzie potem zapewne do samych drzwi kaplicy, a może dla
poómienia i na mszę spóźnia sig. P, T.
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czas seminaryjski, czas łaski i bożych błogosławieństw, czas,
który źle przepędzony nie daje się niczem powetować, i któ
rego prawie nigdy nie można dosyć świętobliwie przepędzić,
aby się godnie do Kapłaństwa przygotować.
Ale co jeszcze smutniejsza, to to, że alumn oziębły
w miarę zbliżania się do święceń, stygnie coraz bardziej.
Każde nowe s'więcenie powinnoby go do coraz większej po
bożności zachęcić, ponieważ go do coraz wyższej gódności
posuwa; a tymczasem, niestety! zupełnie dzieje się przeciw
nie! Niech przełożeni seminaryów, na własnem oparci do
świadczeniu, sami powiedzą: Czyż nie ci z alumnów* którzy
w pierwszym roku swego w seminaryum pobyty oziębłemi
byli, w roku właśnie ostatnim są jeszcze ozięblejszemi,
wolniejszemi i nieposłuszniejszemi? Zaprawdę, smutny ich
stan obecny, ale w przyszłości będzie on smutniejszym je 
szcze; i ci, którzy powinniby truchleć, właśnie niczego się
nie obawiają.
Tacy alumni ani przypuszczają sobie ja k wiele spo
wiednikom swoim kłopotu sprawiają. Nierównie łatwiej radzą
sobie, gdy mają do czynienia ze złym alumnem, aniżeli z ozię
błym i zgnuśniałym. I w rzeczy samej, gdy widzi spowiednik
że zły alumn jest niepoprawnym, a więc Kapłaństwa niego
dnym, to mu otwarcie, pod zagrożeniem odmówienia rozgrze
szenia os'wiadcza, iżnjem oże posunąć się do przyjęcia święceń;
ale gdy chodzi o skłonienie oziębłego alumna, żeby sobie in
ny stan obrał, ponieważ nie ma wątpliwości o braku w nim
powołania, daleko większą ze strony jego trudność napo
tyka. Cóż ma spowiednik myśleć, co powiedzieć, ja k postą
pić z takim alumnem, który pomimo wszelkich jego nauk
i uwag, jest zniewieściałym, nieczułym, zobojętniałym, nie
przyjacielem pracy, przestępcą przepisów,—jest wprawdzie bez
wielkich przywar, ale też i bez żadnych cnót,—który podlega
mnóstwu wadom, co zusmuca wszystkich, oprócz niego sa
mego? Cóż, mówię, robić z tą chodzącą bryłą gliny, której
niewiadomo ja k nazwać, a która jest w rzeczy samej jakąś
bezładną mieszaniną wielce wątpliwych przymiotów, oraz
błędów istotnych i niepoprawnych? Co robjć z takim czło
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wiekiem, który ciągle pozostaje między życiem a śmiercią,
między zimnem a gorącem, między ciemnościami a światłem,
między rzeczywistym występkiem a Cnotą gruntowną? Jakąż
dać mu radę, kiedy za żadną udać się nie chce? Jakąż na
przyszłość m oże;on dać rękojmię, kiedy doświadczenie uczy
przeciwnie, że i najgorliwsi z czasem się rozwalniają? Jak
można o nim powiedzieć że ma powołanie, gdy jest właśnie
mnóstwo powodów do powątpiewania o takowem, i że gdy
by on sam chciał sprawiedliwie siebie osądzić i opuścić stan
duchowny, którego tak mało godzien jest, toby jego gorli
wemu spowiednikowi spadł ogromny ciężar z piersi. Tak
jest, nieszczęśliwy młodzieńcze, ty nie wiesz jakątó dyrekto
ra sumienia twego goryczą napawasz.
Czyż więc niesłusznie powiedziałem, że alumni oziębli
i leniwi prawie niczem od złych nie różnią się pod wzglę
dem powierzchownym? Pod względem zaś wewnętrznym róż
nią się o d ' siebie dwiema głównemi cechami: Zły alumn nie
brzydzi się grzechem śmiertelnym; dopuszcza się go szcze
gólniej podczas wakacyj lub gdy się mu do tego sposobność
wydarzy, a czego alumn oziębły nie czyni: oto pierwsza ce
cha.—Powtóre: âlumn zły nie mà zwykle powołania do Ka
płaństwa i chce kapłanem wbrew woli Boga zostać; przeci
wnie zdarza się, że alumn oziębły ma powołanie, lecz tako
wemu nie odpowiada godnie, z powodu oziębłości, swojej
której się pozbyć nie chce: 'otóż druga cecha. Wprawdzie
wielka różńica między temi cechami, ale czyż można się nie
obawiać' ich końca jednakowego?
Spytajmy się teraz doświadczenia i przy jego świetle
przypatrzmy się przyszłości, jakà będzie alumna oziębłego
i rozwolnionego.

Jużem powiedział a tu jeszcze raz powtarzam, że na
drodZe cnoty raczej rozwalniamy się z czasem i cofamy, ani
żeli postępujemy. Człowiek z początku moralny, dobry, na
wet świętobliwy, jeżeli nie ciągle ku doskonałości dąży, to
z czasem bardzo daleko w tyle pozostaje. Na jednego świę

241
tobliwego codzień mężnie z cnoty do cnoty dążącego, mnó
stwo znajduje się oziębłych, którzy się cofają i do których
w całem znaczeniu następujące z Naśladowania stosują się słp-*
wa: Gdybyśmy co rok, jedną przynajmniej wadą z siebie wyko
rzenili, wkrótce stalibyśmy się doskonałymi ludźmi. Lecz przeci
wnie, często czujemy żeśmy byli l&pszymi i czystszymi w począt
kach, niźli po wielu latach nawrócenia naszego. Żarliwość i po
stęp nasz w cnocie, codzień wzrastaćby powinny; a dziś i to już
za wiele watym, jeźli kto choć cząstkę pierwszej żarliwości za
chował (Ks. 1 r. 11).
Jeżeli się to sprawdza o gorliwych z początku: to cóż
mamy sądzić o tobie, młodzieńcze, któryś podobnej żarliwo
ści nigdy nie miał? Jeżeli seminaryum, to wielkie ognisko
pobożności, jest świadkiem oziębłości twojej i nie może jej
w tobie zniweczyć: jakże cię utwierdzi w cnocie świat, ten
stek wszelkiego zepsucia, do którego wiru niezadługo ztąd
przejdziesz? Jeżeli żarliwi ustają, jakże tam oziębli postąpią?
Ustaniesz więc tam niezawodnie i cofniesz się; a gdy w koń
cu dojdziesz już do brzegu przepaści, to wtenczas jeden krok
dalej posunięty, czyż w jej głębinę ciebie nie wtrąci?
Bądź pewnym, że do takiej ostateczności nie wiele zabra
knie. Jeżeli pobożny współkolega twój osłabnie kiedyś, to po
długiej dopiero walce z ociężałością ducha swego. Pobożnie
odprawiane rekolekcye, ciągłe przykładanie się do nauki,
zachowywanie przepisanej sobie reguły, nawyknienie do cno
ty i ćwiczeń duchownych, wstręt do grzechu naw et powsze
dniego, częste rozmyślanie prawd wiecznych, Codzienna medytacya i codzienny wieczorem rachunek sumienia, przytem
ciągłe i baczne nad sobą czuwanie, łaska nabyta w semina
ryum i przez sakram ent Kapłaństwa, to wszystko, jednem
słowem, będzie go podtrzymywało, protegowało, umocniało;
może wiele zatem lat upłynie, nim on zaprzestanie potrze
bnego z tych źródeł czerpania łask, jakich sobie teraz przy
sparza. Ale ty, młodzieńcze nieszczęśliwy, który sobie żadne
go cnoty zapasu nie' przygotowujesz, który na odparcie za
stępów nieprzyjaciół czekających na ciebie masz broń stęFrzewodnik.
16
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pioną od oziębłości i rozwolnienia ducha: jakże im się oprzesz?
jakże ich pokonasz?
Skoro nie lubisz nauki będąc w seminaryum, gdzie wy
kazują ći nieodzowną jej potrzebę, czy będziesz do niej się
przykładał na świecie, gdzie nikt ciebie nie będzie pilnował
i do niej nakłaniał? Skoro się tu do niej przykładasz z nie
chęcią i tylko z musu, czy będziesz do niej lepiej się przy-'
kładał na świecie, gdzie pełno mnóstwa roztargnień, a któ
rym się ty oddasz z zapałem? Nie ma wątpliwości, ze tam się
nie będziesz uczył; twoje książki będą dla ciebie skarbem
zakopanym; oddasz się próżniactwu nałogowemu, a dla uspo
kojenia sumienia swego wmówisz w siebie, że święte urzędu
twego obowiązki uwalniają cię od wszelkiej innej pracy.
A gdy z lenistwa do nieustannego przywykniesz odpo
czynku, to już w nim codzień będziesz dalej postępował
i wtedy w sercu twojem wszelkiego rodzaju grzechówsię na
gromadzi: albowiem Duch Święty mówi, że wszelkiej złości
nauczyło próżnowanie (Eccli 33, 29). Nie długo potrwa pier
wsze wrażenie, jakie na ciebie Kapłaństwo a szczególniej
pierwsza msza święta wywrze. W krótce nastanie poufałość
ze Swiętościami, która jest pierwszą oziębłości córą, zamieni
się ona w nałóg i wzniosłe powinności swoje będziesz spra
wował obojętnie i ozięble.
Doznawając tylko nudów w ' praktykach pobożności
swojej, opuścisz takowe jedne po drugich, i ze wszystkich
twoich czynów pobożnych pozostanie ci tylko jedna msza,
brewiarz i kilka modlitewek, które będziesz opuszczał bez
żadnego (skrupułu za najmniejszym pozorem przeszkody,
a każda znowu podróż posłuży ci za w yborną od brewiarza
wymówkę.
Przynajmniej żebyś krótko się modląc, dobrze się mo
dlił: ale gdzie tam! a jednakże trzeba wiedzieć, że ćwiczenia
pobożne wspomagają się wzajemnie; mniej ważne przygoto
wują do ważniejszych; i kapłani, którzy przestawają na od
mawianiu brewiarza tylko i odprawianiu mszy świętej, nigdy
z tych dwóch tak ważnych czynności nie wywięzują się dobrze.
A o zbawienie dusz czy będziesz miał gorliwość, która
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jest właśnie owocem pobożności tylko? Jeżeli ta k myślisz, to
się grubo mylisz! Albożto oziębli kapłani są apostołami gorliwemi? O! gdyby ogarnęła ich oziębłość, jakżeby nagle ich
serce ostygło z tej gorącej miłości, jaką pałają! Nigdy zatem
przy oziębłości nie będziesz kapłanem gorliwym; kapłańskie
obowiązki' staną się dla ciebie jarzmem nieznośnem; w pra
wdzie będziesz to jarzm o ciągnął, ale nie tyle dla przypodo
bania się Bogu, ile dla uniknienia języków ludzkich, a od
których jednakże nie zawsze ocalejesz, bo nie zawsze dokła
dnie swoje powinności wypełnisz.
Bardzo wierzę że nie zechcesz dopuścić się grzechu
śmiertelnego; jednakże on w oczach twoich wiele straci ze
szpetności swojej, i dla tego coraz bardziej do niego będziesz
się przysuwał przez coraz grubsze grzechy powszednie, i w ko ń 
cu do tak smutnego stanu dojdziesz, że oko najbieglejszego teo
loga nie potrafi rozpoznać, czy jeszcze dusza twoja żyje,
czy też um arła już. W prawdzie będzie tobie się zdawało że
żyjesz; ale Bóg w swoim gniewie powie ci: Nomen habes
quod vivas, et mortuus es (Apoc.).
Zresztą z tego, co jeszcze powiem ci, sam pomiarkujesz co masz o takim swoim stanie trzymać. Oto czart, który
ciebie z oka swego nie spuszcza na chwilę nawet, potrafi cię
bardzo osłabić, ponieważ ty sam dopomożesz mu w tym
względzie swoją nieroztropnością i gnuśnością.
Będzie on działał nieustannie na twoją imaginacyę, na
twoje serce, na twoje zmysły i na twoją wolę, a co zepsuć
łatwo mu się uda; a gdy cię do upadku ostatecznego usposobi,
czyż wtedy nie nasunie ci okazyj tak niebezpiecznych, z ja 
kich ludzie najświętobliwsi naw et ocalają się cudem tylko?
A twoja gnuśność czy ria łaskę taką zasłuży? O! bez w ąt
pienia że nie; mówię to z boleścią serca; a smutne doświad
czenie nakazuje powiedzieć, że niezawodnie upadniesz i se r
ce Jezusa Chrystusa, twego Mistrza dobrego, głęboko zranisz...
Ten ciężki upadek wzruszy cię wprawdzie, ponieważ
jeszcze niezupełnie zepsutym jesteś. Szczęśliwym będziesz,
jeżeli się po nim zastanowisz nad sobą, i jeżeli, dla uchronie
nia się od upadku podobnego, zaczniesz pracować szczerze
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nad wydobyciem się ze stanu oziębłości i rozpoczniesz życie
świętobliwsze! Ale czy tak będzie? T ak według swojej zaro
zumiałości myślisz; jednakże doświadczenie zadaje ci kłam
stwo. W prawdzie powstaniesz, będziesz postępku swego ża
łował, oblejesz się łzami w trybunale pokuty przed przystą
pieniem do ołtarza; ale wszystko tylko się na tem zakończy;
z upadku się podźwigniesz, ale się nie zabierzesz do zata
mowania przyczyny jego; spowiedź wprawdzie zagoi twoją
ranę chwilową, lecz oziębłość, k tó ra jej przyczyną była, nie
przestanie duszy twojej paraliżować, i za ponowieniem się
okazyi podobnej znowu upadniesz, i tw oja słabość, może
początkiem rozpaczy powiększona, ' przywiedzie ciebie do ta
kiego stanu, o którym bez zatrwożenia się pomyśleć nie mo
żna. W tedy się to sprawdzi, co pewien pobożny kapłan po
wiedział: „Jeżeli kapłan, są słowa jego, który świętobliwie
żył (jak właśnie alumn oziębły nie żyje), upadnie w grzech
śmiertelny ze zupełnem jego szpetności poznaniem, i potem
powstawszy z niego raz i drugi, znowu do niego wraca roz
myślnie: to trzeba się o niego bardzo lękać, aby reszty życia
swego nie przepędził w grzechach śmiertelnych, obok niepożytecznych spowiedzi, i nie popadł w zatwardziałość serca.“
Powinieneś tedy bardzo się zatrwożyć czytając to co
się dotąd powiedziało. Ale może ty pochlebiasz sobie my
śląc, że nie każdy kapłan oziębły, z namysłem dopuszcza się
grzechu śmiertelnego, a potem wpada w zatwardziałość ser
ca i staje się złym kapłanem. Może myślisz sobie, że chociaż
wielu posuwa się do takiej ostateczności, to również wielu
nie zachodzi tak daleko i przez całe życie swoje oziębłemi
pozostają, Ty więc z powodu oziębłości swojej ta k w sercu
swojem rozumujesz: Dopóki jestem w seminaryum, to przy
niejakiej usilności mogę jeszcze żarliwym albo prawie żar
liwym zostać; a chociażbym w razie najgorszym zajął miej
sce pomiędzy kapłanam i oziębłemi, to przynajmniej granic
oziębłości nigdy nie przekroczę.
Na taki sofizmatyczny wykręt, któregoby żaden alumn
wypowiedzieć nie śmiał, odpowiadam słowami pewnego po.
bożnego pisarza, co niechaj nasi młodzi czytelnicy z wiel
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k ą uwagą odczytają. „Trzeba chyba ślepym być, mówi autor
dzieła: L a Science du Confesseur, żeby nie'w idzieć, że ozię
błość żadną miarą z duchem kapłańskim się nie zgadza, i że
kapłani oziębli nie są w stanie łaski. Bo i co w rzeczy samej
widzimy w kapłanie oziębłym? Oto brak wszelkiego ćwicze
nia duchownego, któreby mogło go w cnocie pobożności
utrzymywać; spowiada się tylko ze zwyczaju po niedbałym
rachunku sumienia; lekce sobie waży to wszystko, co nie
jest materyą grzechu śmiertelnego i nie myśli żadnej dokła
dać usilności w celu poprawiania się z wad swoich; nie ma
żadnej chęci do postąpienia w cnocie; brewiarz i msza świę
ta, są to w oczach jego rzeczy bardzo pospolite, więc odby
wa je bez pobożności i mechanicznie, i jakby dla pozbycia się
ciężaru; całe jego życie rozproszone; nie lubi żadnego po
ważnego zatrudnienia; uszy ma nadstawione tylko na nowin
ki, które lubi potem, roznosić; spaceruje, oddaje i przyjmuje
wizyty; całem sercem oddany tylko światu: cóż to więc za
życie, co za sposób myślenia kapłana takiego? Przypuszczam
nawet, że nie dopuszcza się żadnego czynu, o którym bym o
żna było w szczególności powiedzieć: oto grzech śmiertelny;
ale czyż takie życie zgadza się z powołaniem kapłana? ze
stanem człowieka poświęconego jedynie służbie Boga, obo
wiązanego do życia świętobliwszego aniżeli wierni zwyczajni,
który przez charakter kapłański jest pośrednikiem między
Bogiem i ludźmi?"
Biada tobie, młodzieńcze, jeżeli na te uwagi a raczej
na te prawdy niewzruszonym pozostaniesz! Biada tobie, je 
żeli one ciebie nie pobudzą do wydobycia się ze stanu ozię
błości! Byłaby to choroba zbyt wielka, lecz nie powiem aby
się jeszcze uleczyć nie dała. Otóż więc mężnie zabierz się do
zreformowania siebie. A jeżelibyś nie chciał tego uczynić,
ło seminaryum m asz opuścić natychmiast ł).

*)
wiedzi i
dobrego
lecz się

Żlito i oziębli księża nie przygotowują dzieci do pierwszej spo
komunii św.; źlito i oziębli księża nigdy nie uczą ludu sposobu
spowiadania się, nikogo do spowiedzi nietylko nie nakłaniają,
gniewają, gdy kto żąda spowiedzi, i kapłanów lubiących spo-
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—
Niepodobna ze stanu oziębłości wydobyć się be
poznania jej niebezpieczeństwa, a które zostało, ja k mnie
mam, dostatecznie wykazane. A więc prócz częstego rozmy
ślania ńad tem co się dotąd powiedziało, powinieneś do sie
bie tak powiedzieć: Bóg się moją oziębłością brzydzi, jak to
S. Bernard powiedział: Deo vomitum provocat; jestem pełen
wad i stoję, według tegoż doktora, na brzegu przepaści: Res
plena miseriae, et inferno proxima; narażam się na utratę po
wołania swego, a które i mój spowiednik za wątpliwe bar
dzo poczytuje; nadużywam czasu seminaryjskiego, który tak
drogim jest, który się więcej ju ż nie wróci i z którego kto
inny na mojem miejscu dalekoby lepiej korzystał; zaciągam
nałóg gnuśności, która ^ubezwładnia zdolności moje; gorszę
wiadać nie cierpią; źli to i oziębli księża nie uczą ani w szkole, ani na
ambonie: koniecznej potrzeby starania się o zbawienie, koniecznego wystrze
gania się grzechów, koniecznego zachowywania wszystkich przykazań Bo
ga i Kościoła, koniecznego pokutowania za grzechy i koniecznego obowiązku
prowadzenia życia coraz pobożniej szego; źli to i oziębli księża spowiadają
ta k pospiesznie ja k mogą, i prawie zakładają się jedni z drugim i, kto
z nich w przeciąga kilku godzin więcej wyspowiada; źlito i oziębli księ
ża nie rozumieją a więc i dziwią się dla czego inni kapłani mało nie
każdego spowiadają długo, a przynajmniej znacznie dłużej aniżeli oni;
dzisiaj coraz to częściej katolicy oziębli biorą ślub w Sobotę lub w wi
gilią jakiego święta wieczorem i potem nazajutrz, po całonocnej hulan
ce i hasance, oni sami i goście ich nie bywają na mszy, i z intencyą
dopuszczania się grzechów tal^ ciężkich spowiadają się i komunikują,
a źli i oziębli księża zgóry rozgrzeszają ich najspokojniej!!! Mogliby oni
zapobiegać takiej nieprawości, uchronić narzeczonych od tylu święto
kradztw przez odmówienie im rozgrzeszenia, jeśliby chcieli opierać się
przy tak występnym zamiarze swoim, lecz oni się ich naw et nie zapy
tują o czasie, kiedy to myślą przystąpić do ślubu! Źlito i oziębli księża,
byli przygotowawcami aryanizm u, luteranizm u, rewolucyi francuzkiej
1793 r. oraz wszelkich herezyi i odszczepieóstw od Prawdy i Cnoty;
onito są i będą najdiielniejszem i torowcami dróg dla A ntychrysta. Sło
wem: Zli i oziębli księża są gubicielam i wielkiego mnóstwa dusz i przygotowywawcami największych i najokropniejszych klęsk społecznych.
Praw dy tej dowodzi Historya Kościoła Powszechnego. Dopuszczenie te
dy a tem bardziej promowanie złego lub oziębłego alum na na kapłana,
należy do rzędu najcięższych występków i zbrodni względem Kościoła
i Społeczeństwa. P . T.

/
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niektórych współkolegów moich, którzy mnie w lenistwie
naśladują i zamną na bezdroże wchodzą; zatwardza się moje
serce, i dla tego nie,m am upodobania w modlitwie i w słu
żbie bożej; codzień przybywa mi trudności do odmiany po
stępowania mego i narażam się na pewien rodzaj moralnego
nieprawdopodobieństwa stania się lepszym, a Święci zape
wniają mię, że daleko częściej widać wielkich grzeszników
nawracających się, aniżeli oziębłych powracających do żarli
wości pierwotnej; zbliżam się nareszcie do strasznego nie
szczęścia, bo zostanę złym kapłanem, ponieważ to rzecz nie
zawodna, że każdy zły kapłan był wprzódy, jak ja teraz,
alumnem oziębłym.
Jest niepodobieństwo żeby te prawdy dobrze rozważone,
nie skłoniły ciebie do stanowczej reformy serca twego. ,
— Jeżeli uznajesz tego konieczność, to powinieneś bez
zwłoki czasu, natychmiast zabrać się do dzieła, na przekorę
wszelkim trudnościom, ponieważ musi pokonaną być wszęlka
trudność, skoro tego konieczność wymaga; trzeba owszem
pamiętać, że im większa zachodzi trudność do zreformowania
siebie, tem reforma ta jest konieczniejszą i naglejszą: bo to
już zaciągnięty oziębłości nałóg stawia przeszkody tak po
tężne; trzeba więc zwyciężyć albo zginąć, bo na to inszej rady
nie ma.
— Trzeba szczególniej wystrzegać się niebezpiecznych
złudzeń tych dusz oziębłych, które wmawiają w siebie, że
one nie są bynajmniej w stanie potępienia; że, mówiąc ściśle,
są w łasce Boga; że wprawdzie nie są świętemi, ale że też
i występnemi nie są. Dla rozproszenia tego złudzenia, które
mnóstwo ofiar zatraciło, trzeba ciągle pamiętać, że świętobliwość jest ściśle nakazaną temu, kto chce kapłanem zostać,
i że kapłan nigdy nie jest za wiele, ani nawet dosyć świę
tobliwym, aby mógł ze wszech miar godnie urząd kapłański
piastować. - Oprócz tego pamiętaj, że lubo oziębłość nie jest
stanem widocznego potępienia, to jednakże prawie zawsze
kończy się potępieniem: pochyłość prowadząca do przepaści,
przepaścią wprawdzie nie jest jeszcze; ale gdy taż pochyłość
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coraz spadzistszą się Staje i 'gdy się kto na takowej trzyma,
tego zguba także nieuchronną się staje.
— Po rozważeniu tego wszystkiego w obec Boga,
trzeba żebyś się zabrał do pracy. A ponieważ główną two
jej oziębłości przyczyną jest mała pobożność pochodząca
z twojej gnuśności i lenistwa; więc trzeba szczerze zabrać
się do tej praktyki, wbrew niesmakowi jakiego w niej do
znajesz. Nigdy nie przestaniesz być oziębłym, jeżeli się do
pobożności szczerze nie przyłożysz; a przeciwnie, oziębłość
wkrótce zniknie, gdy według możności swojej zaczniesz ćwi
czenia pobożne dokładnie odbywać.
— Modlitwa przykrzy się tobie; jest ona dla ciebie
zawsze długą i nużącą; nie doznajesz podczas niej ani iskier
ki żarliwości; żadnego z niej pożytku nie odnosisz, i zawsze
takim samym po niej jesteś, jakim byłeś przed nią: tak smutny
stan twój jest właśnie skutkiem oziębłości twojej. Dla wy
dobycia się z niego, obudź twoje serce z odrętwiałości; przy
stąp do stopni ołtarza i z głębi duszy twojej wołaj do Jezusa:
Panie, uzdrów serce moje; pragnę do Ciebie należeć; szczerze
wyrzekam się oziębłości mojej, tylko Ty, mój Boże, dopomóż
mi do jej pokonania; udziel mi łaski, abym się odtąd dobrze
modlił.—Proś o tó przed rozpoczęciem każdej modlitwy; od
rzucaj nasuwające się myśli różne, a jeżeli one ci naprzykrzać
się nie przestaną, to ubolewaj nàd nędzą swoją i bądź pewnym,
że tym sposobem śmiertelny cios oziębłości twojej zadasz.
— T ak postępuj we wszystkich twoich ćwiczeniach du
chownych. Zawsze pragnij takowe dobrze odprawić; przed
każdem z nich do takiego pobudzaj się pragnienia; zawsze
przygotuj się do nich, a z każdego z nich niezawodnie zna
komity dla duszy swojej pożytek odniesiesz.
„ — Nie przestawaj na modlitwach zwyczajnych; naśla
duj w tem pobożnych kolegów twoich, którzy daleko więcej
przydawają sobie modlitw dla utrzymania żarliwości swojej.
Naznaczaj sobie pewne pobożne praktyki, jednakże bez
uszczerbku w naukach; szczególniej odwiedzaj Sanctissimum:
właśnie tam ożywia się "pobożność a znika oziębłość.
— W szystkie, nawet najzwyczajniejsze zatrudnienia swo
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je zamieniaj w czyny pobożne czystością intencyi swojej.
Zamiast wykonywania ich machinalnie i po światowemu, ofia
ruj je Bogu przed ich rozpoczynaniem, wznoś do Niego myśl
w ciągu ich wykonywania, i ofiaruj Mu je po ich wykonaniu.
Tym sposobem czynności najpospolitsze zamieniają się w mo
dlitwę, a oziębłość nie zniweczy jej owoców. Praca, odpo
czynek, przechadzka, nawet sen, wszystko, jeżeli zechcesz,
może być ofiarowane Bogu i stać się źródłem uśwfętobliwienia twego: Chociaż tedy jecie, choć co innego czynicie, mówi
Paweł S., wszystko ku chwale bożej czyńcie. (Kor. 10, 31).
— Zaprzestań spowiadać się ze zwyczaju, bo to nie
sprowadza ani łaski, ani pociechy dla ciebie. T ak święte
sakramenta szanuj, ja k na to zasługują; pociesz spowiednika
swego, tak się przed nim wynurzając: Mój Ojcze, Bóg mię
oświecił i zastanowiłem się nad sobą szczerze; tyś więcej niż
ja ubolewał nad oziębłością moją, lecz teraz dopomóż mi ją
zwyciężyć; poznałem jej niebezpieczeństwo i pragnę wydobyć
się z niego.—Pokaż mu swoję słabą stronę, proś go o tro 
skliwe przewodnictwo, czego ci nieodmówi skoro w tobie
początek dobrej woli spostrzeże. Poddaj się jego przewo
dnictwu zupełnie; podczas świętych obcowań z nim, wynu
rzaj się ze wszystkiego; badaj i zgłębiaj kryjówki serca twego;
dobrze ze swoich rachuj się wykroczeń i proś go o wska
zanie ci reguł odpowiednich potrzebom twoim.
— Przestawaj z kolegami odznaczającemi się pobożno
ścią i duchem dobrym. Rzeczto ważniejsza niżeli się tobie
może wydaje. Często podczas rekreacyi widujemy alumnów
podzielonych na pewne gromadki: żarliwi łączą się z żarliwemi, oziębli z oziębłemi, a źli gdy się znajdują, trzymają
się ze złemi: Similis simili gaudet. Cechą każdego z tych
oddziałów jest podobieństwo usposobień. Żarliwi budują się
wzajemnie; tak samo inni wzajemnie w swoich niedoskona
łych albo złych usposobieniach utwierdzają się. Nie zmie
nisz się, dopóki będziesz prze_stawał z alumnami ducha roz
wolnionego; przeciwnie, będzieto znak żeś na dobrą drogę
wszedł, gdy poczujesz w sobie pociąg do najprzykładniejszych
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i chęć korzystania z ich rozmów pobożnych dla rozbudzenia
w sobie żarliwości.
. — Od czasu do czasu chodź do którego z godnych prze
łożonych twoich. W każdem seminaryum znajdują się prze
łożeni znakomitej świętobliwości, z któremi obcowanie niepozostaje bez zbawiennego wpływu na nas. Kilka słów tych
ludzi Bożych, często wystarcza do roztopienia wielkich lo
dów oziębłości.
— Gorliwie oddawaj się nauce: ona bowiem przez całe
życie twoje będzie jednym z najbezpieczniejszych stróżów
twoich. Przez samo oddawanie się je j. gorliwie, staniesz się
poważnym, skromnym i skupionym, co właśnie będzie cechą
ducha kapłańskiego a śmiercią dla oz.iębłości twojej: Trzy
maj się 'nauki, nie puszczaj się jej, strzeż jej, bo ona jest żywo
tem twoim (Prov. 4 ,13). Pilnuj czytania i naulii (1 Tym. 4,18).
— Raz na zawsze postanów nigdy rozmyślnie grzechu
powszedniego nie dopuszczać się. Takie postanowienie bę
dzie nieomylnym znakiem, po którym poznasz, że istotnie
do doskonałości dążysz. Dobrze rozważ następujące Ojca
Lallemant’a słowa: „Ruina dusz, mówi on w swojej Nauce
duchownej, pochodzi z wielości grzechów powszednich, które
zmniejszają światło łaski i bożych natchnień, pociechy we
wnętrzne, żarliwość i męztwo do oparania się pokusom. Ztąd
następują-: zaślepienie, słabość ducha, częste upadki, nałóg,
nieczułość: po zaciągnieniu bowiem nałogu grzeszy się bez
poczuwania się do grzechu."
„Ktokolwiek (uważaj dobrze) nie stara się unikać grze
chów powszednich, taki, chociażby się mu najświetniej po
wodziło w sprawowaniu obowiązków kapłańskich, znajduje
się w wielkiem niebezpieczeństwie zbawienia: bo jest niepo
dobieństwo, żeby tak żyjąc nie wpadł kiedy w grzech śmier
telny, chociażby go niepoznał dobrze. Przy takiej niewiadomości winnym być nie przestaje, ponieważ jest ona jakoby
rozmyślną."
Jeżeli już nie popełnisz takiego mnóśtwa grzechówpowszednich, jakto bez skrupułu dawniej bywało, to wtedy dzię
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kuj za to Bogu: bo to będzie znak, że oziębłość jest już,
albo że wkrótce pokonaną zostanie.
— A chociaż niekiedy upadniesz, to -dla tego nie trać
odwagi. Drobne uchybienia nie szkodzą doskonałości, gdy
za nie żałujemy i więcej ich się dopuścić nie chcemy.
— Ścisłe seminaryjskich przepisów, w szczegółach na
wet najdrobniejszych, zachowywanie, jest także jedną z cech
odróżniających alumna dobrego. Smutnato rzecz, gdy nie
którzy alumni lekce sobie te przepisy ważą. Tacy, przywykli
do nieposłuszeństwa w domu rodzicielskim jakoteż i w szko
łach, więc i w seminaryum z takiemże nieposłuszeństwem
rozstać się nie chcą. Nigdy nic podobnego nie ma pomiędzy
alumnami żarliwemi; a gdy im się zdarzy takow e w czemś
przestąpić, to się z tego zaraz obwiniają.
— Nareszcie czuwaj nad sobą szczególniej podczas wakacyj i kiedykolwiek po za obrębem seminaryum pozostajesz.
Przechadzaj się z umiarkowaniem i poważnie, unikaj nie
właściwego tobie towarzystwa oraz płochości choćby naj
mniejszej, często odwiedzaj Sanctissimum, przepisy wiernie
zachowuj, przestawaj z kapłanam i świętobliwemi, bądź skro
mnym we wszystkiem, zawsze i wszędzie: Et qui has regulas
secuti fuerint, pax super illos et misericordia. Arnen.

Lectio tunc utilis est, cum facimus ea quae legimus; mul
tum legit, non qui plura legit, sed qui utilia et ex lectiong proficit.
Uważnie odczytaj sobie Rozmyślanie 5 7 i 58 w t. I
dzieła X . Chaignon’a.

ROZDZIAŁ III.
O a l u m n i e

d o b r y m.

Chwałaż Bogu! skończyliśmy mowę o alumnach złych
i oziębłych, i możemy już czyściejszem oddychać powietrzem.
Alumn zły, podobnym jest do ciemnej nocy; oziębły do gęstej
mgły; dobry do pięknej ale z niejakiemi chmurkami pogody;
a żarliwy alumn do jasnego i czystego nieba.
Z radością tedy pomówimy o alumnie dobrym, który
jest pociechą dla przełożonych a dobrą nadzieją dla Kościoła.
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Chowajże się, młody i pobożny lewicie, chowaj pod cieniem
Świątyni! Ł aska powołująca do Kapłaństwa otacza cię, owszem
przenika i przygotowuje cię do rzeczy wielkich, jakie nie
za długo w Kościele działać będziesz. A jeżeli jakie drobne
wady ciebie trzymają się jeszcze, to pragniesz aby takowe
ci wytknięto, boś gotów ich się pozbyć.
Alumn dobry dla tego wstąpił do seminaryum, iż jest
przekonany, że go Bóg powołuje. Od dawna on serce swoje
oczyszczał i ćwiczył się w cnotach dla zapewnienia się o po
wołaniu swojem.
W tym celu wiele i gorąco się modlił, często komuni
kował, codzień wykonał jakibądź ak t pobożny, a nie ufając
skuteczności modlitw swpich, polecał się takowym osób po
bożnych, a które hojnie obdarzały go to jałmużną.
Względem powołania swego w zupełnej zachowywał się
obojętności; nie wmawiał go w siebie, lecz Boga o światło,
a swego spowiednika o radę prosił.
Zasięgając rady u spowiednika swego tak się przednim
otwierał, ażeby ten mógł go dobrze poznać; odprawił dokładną
spowiedź generalną i ze wszystkich swoich dobrych i złych
skłonności wynurzył się przed nim.
Żyjąc na świecie był budującym przykładem dla wszy
stkich. Można było bez pytania odgadnąć jaki on sobie stan
obierze; i dla tego wiadomość o jego wstąpieniu do semina
ryum, nikogo nie zadziwiła: bo się tego wszyscy od dawna
spodziewali i za to go pochwalili.
Po takiem to przygotowaniu się do świętego wszedł on
ustronia, gdzie młodzi lewici na kapłanów się sposobią. Pe
łen uszanowania dla tego miejsca świętego, zbliżał się do
niego z bojaźnią i ze drżeniem, ja k niegdyś Mojżesz do gore
jącego' krzaku na górze Horeb.
Był on niektórym kolegom swoim, a może i samym
przełożonym znany, a nastawszy do seminaryum stał się
zbudowaniem dla dobrych, a powodem tajemnych wyrzutów
i zgryzot sumienia dla złych i oziębłych. Otóż będzie naj
lepiej w tem świętem miejscu przypatrzyć się postępowa
niu jego.
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Alumn dobry jest uradowany ze swego pobytu w se
minaryum, bo się tam w swoim żywiole znajduje; poczytując
się za szczęśliwego że się wyrwał ze świata, weseli się teraz
w Bogu z całego serca, i pilnie do obranego przygotowuje
się stanu.
Seminaryjskie przepisy nie są ciężarem dla niego;
są one raczej słodkim węzłem, który go z Bogiem łączy; są
one dla niego wyrażeniem woli Boga; i gdyby ich nie było,
toby dla siebie takowe sam postanowił. Praca jest dla niego
rozkoszą, ponieważ miłuje swój obowiązek i pamięta, że nikt
nie w art być alumnem, kto w cnocie i w nauce nie postępuje.
Powołaniem swojem zajmuje się teraz daleko bardziej,
aniżeli dawniej; nie chcąc w tym względzie mieć nawet cie
nia wątpliwości, radzi się spowiednika swego z taką samą
ja k dawniej otwartością, więc i taką samą ja k dawniej odpo
wiedź otrzymuje.
Im bliżej święceń, tembardziej ich ważnością przejętym
jest; każde z nich wysoko ceni, więc i do każdego z nich
z podwojoną gotuje się pilnością i żarliwością.
Jednem słowem, dokładnie wypełnia wszystkie obowią
zki powołania swego, a przełożeni mówiąc o nim przy nara
dach wspólnych, z przyjemnością i jednozgodnie powiadają:
„To dobry alumn."
I ja także, mój synu, chętnie dodaję, że jesteś dobrym
alumnem, ale tego nie dosyć jeszcze; trzeba wyżej postąpić
i odpowiedzieć wezwaniu Zbawiciela, który do wszystkich
wiernych, a tembardziej do alumnów, mówi: Estote ergo vos
perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus est.
Nie m a wątpliwości że masz piękne przymioty; lecz
równie masz niektóre małe błędy, które tymże przymiotom
ubliżają, a więc trzeba takowe koniecznie wykazać, abyś się
z nich poprawił.
Alumn dobry ma zawsze dobrą intencyę, brzydzi się
grzechem nietylko śmiertelnym lecz i powszednim, we wszy
stkich rzeczach ważniejszyclrczuwa-nad postępowaniem swo
jem. Nie chce bynajmniej się rozwolnić, ale też, nie poczy
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tując się wprawdzie za świętobliwego, myśli takim pozostać
jakim dotąd jest.
Jednakże gdyby nad sobą, szczególniej ze względu na
przyszłość pełną niebezpieczeństw dla każdego kapłana, głę
biej się zastanowił, uczułby niezawodnie potrzebę wyrwania
z duszy swojej niektórych grzechu zarodów. I tak:
Pycha, która nigdy u nikogo nagle nie umiera, jeszcze
w niektórych razach odzywa się w nim; mało’ stara się o jej
pokonanie i pozbycie się, i dla tego często myśli, mówi i na
w et czyni jedynie z jej pobudek!
Przepisy w ogóle zachowuje i stara się być akuratnym;
ale słabość ducha, porywczość, niechęć do umartwienia się,
względy ludzkie przywodzą go do pewnych niekiedy wykro
czeń, za które wprawdzie żałuje potem, ale za wydarzeniem
się podobnych okazyj, znowtf się ich dopuszcza.
W naukach, jak powiedziałem, jest pilnym, pracowitym;
na prelekcye uczęszcza regularnie, żaden profesor nie żali
się na niego; ale Bóg, który zna wszystkie naszego serca
kryjówki, w głębi duszy jego powiada mu, że mógłby jeszcze
pilniejszym być; że niekiedy poddaje się gnuśności, a czasa
mi coś błahego nawet czyta albo pisze:
Jest istotnie pobożnym i ma zamiar takim na zawsze
pozostać; ale w pobożności swojej robi przerwy; niekiedy
ustaje, roztargnienia odpędza słabo, opiera się natchnieniom
pobudzającym go do większej pobożności oraz głosowi Je
zusa Chrystusa, który mówi do niego: Arnice, ascende superius.
Jest wprawdzie łagodnym, uprzejmym, przez co ujmuje
sobie wszystkich kolegów; jednakże niekiedy objawia się
w nim cierpkość; i dla tego gdy się burza po dyspucie uspo
koi, wtedy ciężkie z głębi jego serca wyrywa się westchnienie
z wyrazem: Peccavi.
Bliźniego kocha, ciężkiej obmowy nigdy się nie do
puszcza; ale ta jego miłość jest przyćmiona chęcią przypo
dobania się, małemi szyderstwami, obraźliwością o coniebądź,
urazą trwającą niekiedy przez dzień cały.
W ogóle ulega Bogu i zgadza się z wolą Jego w utra
pieniach, jakie spotykają gó; ale gdy jego rezygnacya jest
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kiedy na próbę cięższą wystawiona, wtenczas upada na du
chu: ponieważ więcej sobie aniżeli Bogu ufał, dla tego traci
zasługę, traci męztwo, ogarnia go smutek, więc potrzebuje
czasu pewnego do odzyskania zwykłej swobody ducha.
Post nie przeraża go: wie bowiem, że jest on stróżem
cnoty i duszą pobożności; jednakże chce go zachowywać
tylko według ùpodobania swego, z uwagą, żeby to umartwie
nie nie wiele go kosztowało.
Przeciwko nieumiarkowaniu oburza się wprawdzie, ale
po trochu lubi sobie dogadzać, lubi trochę krytykować z a 
rząd seminaryjski, uśmiechać się gdy inni co złośliwie kryty
kują, przy pożywaniu pokarmów brakuje mu czystej intencyi,
bo szuka w nich zmysłowego zadowolenia a niekiedy nawet
lekko w nich przeciwko głosowi sumienia wykracza: ,to
wszystko dowodzi, ż e 'o n jeszcze ma w sobre peiwien zaród
złego.
Jego skromność i pobożność nie pozwala mu posuwać
się do ostatecznych granic rozproszenia; ale nie zawsze za
chowuje takie skupienie ducha, jakiego Bóg wymaga, i dla
tego podczas modlitwy doznaje jużto oschłości, jużto krócej
lub dłużej trwających roztargnień.
Nad zmysłami swemi pilnie czuwa i brzydzi się tem
wszystkiem, coby cnotę czystości skazić mogło; ale przez
lekkomyślność i brak czuwania nad sobą, spogląda na wszy
stkie strony, czego Aloizy Gonzaga albo Stanisław Kostka,
będąc na miejscu jego, z pewnościąby nie czynił.
Jego charakter jest wprawdzie nie zły, lecz- wymaga
wielkiej reformy jeszcze; nie jest uparty, a jednak słaby;
nie jest roztrzepany ani płochy, ale posępny, tetryczny i opie
szały; nie zawsze, w niektórych przynajmniej razach, środ
kowej trzyma się drogi, którą właśnie cnota postępuje.
W ogóle mówiąc trzeba powiedzieć, że pracuje dla
Boga i we wszystkiem chce Bogu się podobać; ale bardzo
często, w niektórych drobnych szczegółach czynności swoich,
trzyma się tylko nawyknienia: rozpoczyna, kontynuje i koń
czy mechanicznie i bez wytkniętego sobie celu, i tym spo
sobem traci pożytek, jakiby mógł odnieść, gdyby był uwa

256
żniejszym i więcej jednoczył się z Jezusem Chrystusem Mi
strzem swoim.
Jego spowiedzie są bezwątpienia dobre; jednakże nie
posuwają go do większej doskonałości, a więc one dowodzą,
że czegoś im brakuje, że nie są takiemi jakiemiby być mogły.
Jego komunije są miłe Panu Jezusowi i lubi do niej
przystępować; lecz oziębłe po nich dziękczynienie mówi mu,
że Gość niebieski jeszcze nie zupełnie zadowolony z niego.
Swoje nareszcie w akacye przepędza bez znacznych wy
kroczeń, lecz nie zawsze wiernie dotrzymuje postanowień
swoich; skraęa modlitwy swoje a niekiedy opuszcza odwie
dzenie Sanctissimi, duchowne czytanie i rachunek sumienia;
jego praca naukow a ogranicza się na czemś drobnem; nie
potrzebne odwiedziny pochłaniają mu wiele czasu ze szkodą
nauki i modlitwy, i dla tego po powrocie z wakacyj znaj
duje wiele szczerb, wiele próżni do naprawienia i zapełnienia.
P atrz tedy, mój synu, ja k jeszcze wiele masz drogi, nim
do takiej dojdziesz doskonałości, do jakiej cię Bóg wzywa:
Grandis tibi via restat. Wprawdzie dobrym, lecz niedoskonałym
jesteś; ponieważ chcesz być kapłanem godnym Jezusa Chry
stusa,- więc trzeba do doskonałości dążyć.
Ażebyś nabrał odwagi w celu dojścia do doskonałości
wymaganej, to zobacz dokąd mogą cię zaprowadzić te wady,
któreśmy ci dopiero co wytknęli.

Ponieważ dobry alumn wiele pięknych ma przymiotów,
przeto pycha przypomina mu takowe, powiększa ich wartość
i w końcu olśniony jej podszeptami ani przypuszcza, żeby
w Kapłaństwie mogło go co trudnego i ciężkiego spotkać.
Alumni źli i oziębli nie zawsze są wolni od pewnej
obawy i pewnych zgryzot sumienia; świętobliwi drżą na samą
myśl o Kapłaństwie i powinnościach jego; klasa tylko dobrych
alumnów jest w ogóle najspokojniejszą i najpewniejszą sie
bie. Nie są oni ani tak źli, żeby się mieli bardzo oba
wiać; ani tak dobrzy, aby się tak od Kapłaństwa chronili,
jakto wielu Świętych czyniło. Przy takiem ich usposobieniu
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będzie oto taka, ich przyszłość podług wszelkiego prawdo
podobieństwa.
Początki twoich obowiązków, do jakich ciebie, władza
przeznaczy, przypadną ci wielce do smaku; pod wpływem
wrażeń Kapłaństwa dopiero co przyjętego, będziesz pełen
chęci najlepszych i zapragniesz być jaknajpożyteczniejszym.
W szystko to jest praw dą niezawodną.
Dla urzeczywistnienia takich zamiarów swoich, ułożysz
sobie pewien porządek w pracy, który zapełni wszystek
twój czas na każdy dzień, i będziesz go się z całą ścisłością
pilnował.
Będziesz się starał unikać wszelkich zarzutów tak ze
strony proboszcza twego jak i ze strony parafijan, dla któ
rych będziesz prawdziwą pociechą, i którzy będą o tobie
jednozgodnië mówili: Dzięki Bogu! otóż teraz mamy dobrego
wikarego!
Z początku, powtarzam, wszystko pójdzie jak najlepiej:
ale czy tak wytrwasz do końca, i czy tak się z ,tobą nie
stanie jak z wielu innemi i zupełnie tobie podobnemi, którzy
tak samo pięknie zacząwszy, później powoli oddali się gnu
śności, i z których nareszcie wielu, niestety! jeszcze smutniej
skończyło? Nie śmiem twierdzić że tak w rzeczy samej i z to
bą będzie; lecz utrzymuję, iż tak być może, i że do upadku
przychodzi się tak nieznacznie, jak się o tem zaraz dowiesz.
Otóż, bądź mocno przekonany, że upadek rozpoczyna
się od zaniedbania ćwiczeń duchownych. Dopóki się kapłan
w ćwiczeniach pobożnych nie rozwalnia, dopóty nie posuwa
się do iłpadku. Ale jak tylko się oziębia, wtedy natychmiast
rozwolnienie rozwijać się zaczyna.
W początkach Kapłaństwa nie będzie zaniedbania się;
ołtarz i trybunał pokuty takie w tobie wrażenie sprawią, że
nietylko nie zmniejszysz pobożności swojej, lecz ją owszem,
powiększysz. Ale tenże ołtarz, do którego będziesz codzień
przystępował dla sprawowania tam ofiary, nie długo cię bę
dzie świętą przejmował bojaźnią; podobnie i konfesyonał,
gdzie z początku będziesz rad po całych dniach przesiadywać,
także bardzo spowszednieje; toż samo stanie się i z innemi,
Przewodnik.
17
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iako mniejszej wagi twego urzędu czynnościami: nie będziesz
ich pełnił z tak ą jak w początkach gorliwością.
Modlitwy wprawdzie niezaniedbasz, lecz niektedy skró
cisz ją bez wielkiego skrupułu; każdy pozór będzie się tobie
słuszną przyczyną wydawał i takim sposobem ze zwykłego
wyjdziesz rygoru.
Msza Święta z czasem także w twoich oczach straci
wielkość świętości swojej, i dlatego zaczniesz do niej z mniejszem przystępować przygotowaniem się, a po niej modlitwy
dziękczynne także znacznie skrócisz: będzieto nowe opu
szczenie się tw oje- Pojedynkowy rachunek sumienia, który teraz tak do
kładnie i pożytecznie co wieczór odprawiasz, wkrótce znudzi
cię; a później będziesz go odprawiał w chwilach tylko żarli
wszych: otóż i nowe opuszczenie się nastąpi.
Zwyczaj czytania duchownego zwykle dłużej trwa; lecz
z czasem i jego rozpoczyna się skracanie, odbywa się ono mniej
pobożnie, skwapliwiej, a więc mniej uważnie i mniej pożyte
cznie, i w końcu może je zupełnie opuścisz bez żadnej słu
sznej przyczyny: będzie to nowe zaniedbanie się.
Z wielką teraz ochotą i rozkoszą odwiedzasz Sanctissi
mum, ale z czasem . i ten zapał ostygnie; a jeżeli tej wielce
zbawiennej praktyki nie zaniedbasz zupełnie, zaczniesz przy
najmniej odbywać ją bez wielkiego upodobania a często
i bez pożytku: przybędzie tedy nowe opuszczenie się.
Z wielką teraz ochotą i pobożnością odmawiasz Róża
niec na cześć Najświętszej Maryi Panny, lecz niezadługo i ta
praktyka tak zbawienna stanie się suchą, monotonną»i nudną,
a więc i tę będziesz niekiedy bez skrupułu opuszczał: noweto
będzie zaniedbanie się.
Nawet i pacierze kapłańskie doznają twego w różnych
częściach niedbalstwa. Będziesz je odmawiał pośpiesznie,
a więc i z mniejszą uwagą i pobożnością, a może nawet
z powodu błahych przyczyn będziesz do późnej nocy odkła
dał te części Brewiarza, które należy rano odmawiać: otóż
nowe przybędzie opuszczenie się.
Teraz regularnie co tydzień się spowiadasz, a potem
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będziesz swoją spowiedź odkładał do-m iesiąca i dłużej, m a
jąc przytem znaczną liczbę grzechów powszednich, a taki
zwyczaj niezawodnie nie przyczyni się do uświętobliwienia
twego: będzie to nowe opuszczenie się.
Zatrudnienia, praca, kapłańskiego urzędu obowiązki
wykonywane z początku jedynie dla przypodobania się Bogu,
zamienią się z czasem w rutynę, bez inteneyi określonej: bę
dzie to nowe opuszczenie się.
Otóż teraz łatwo z tego wszystkiego, co się dotąd po
wiedziało, poznać: że chociaż obok takich uchybień, jeszcze
nie nastąpi życie występne, jednakże nie będzie można go
żadną miarą życiem żarliwem nazywać. Gdy zniknie kwiat
pobożności, to możesz wtedy pewnym być, że nie dążąc do
doskonałości, nie sprawisz tak cudownych skutków, jakiemi
się odznaczają właśnie prace kapłanów świętobliwych. A i to
przydaję, że jeżeli się nie pospieszysz do swojej pierwotnej
żarliwości wrócić, to dojdziesz do stanu oziębłości, z którego
może już nigdy nie powstaniesz. Ale dokończmy obrazu-przyszłośći twojej.
Otóż widzimy że w miarę słabnienia pobożności, wady
się krzewią: to się tobie zdarzy najniezawodniej. Żarliwość
czyniła cię bacznym na siebie: ja k tylko bowiem dostrzegłeś
ja k ą wadę w sobie, toś natychmiast przytłumiał ją w samym
zarodzie. Ale gdy żarliwość ostygnie, wtenczas następuje
rozproszenie ducha, ciemności ogarniają umysł i pod ich za
słoną człowiek nieprzyjazny zasiewa kąkol pomiędzy dobre
ziarno: Cum dormirent homines, venit inimicus... et supersemi
navit zizania. Złe na wpół dobrowolnie popełnione a potem
żarliwością nie naprawione, będzie rosło ciągle, ponieważ ty
się go dopuszczać nie przestaniesz. Zapewne że z początku
będzie ono małoznaczące; ale aż nadto wystarczy do pozba
wienia ciebie łask bardzo wielu i do utwierdzenia ciebie w w a
dach twoich.
Dopóki w seminaryum pozostajesz, dopóty masz dzielne
środki do pokrzepienia się na duchu; lecz na parafii nie bę
dziesz.miał ani takiego porządku, ani takiej samotności, ani
budujących przykładów, ani przestróg ojcowskich. Twój pro
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boszcz będzie się obawiał przestrzegać cię, abyś się nie obra
ził; twoi przyjaciele będą ci pochlebiać, parafijanie pokątnie
krytykow ać, a ty się nie chcąc od innych odróżnić, będziesz
samego siebie zwodził.
W tenczas objawią się te małe wady, które teraz, będąc
alumnem, za fraszki poczytujesz, a na które dopiero co twoją
uwagę zwróciłem.
I tak np.: pycha usadowi się w sercu twojem; nabędziesz sam w sobie upodobania i zarozumiałości, z powodu
powodzenia twego; słysząc o sobie pochwały, będziesz się
uważał za człowieka wielkiego, za apostoła; poczytasz się
za kaznodzieję znakomitego, za spowiednika wielkiego, za
kapłana doskonałego; nabierzesz pretensyi do posady wyższej
i będziesz o nią się ubiegał, gdy takow a zawakuje gdzie;
przywykniesz do samochwalstwa i w czynnościach twoich
nawet najświętszych będzie przebijała się twoja własna mi
łość. Ileżto dobrych alumnów postępujących drogą dopiero
co opisaną, zostało, niestety! kapłanami pełnemi zarozumia
łości i pychy szkaradnej!
Dopóki w seminaryum jesteś, to lenistwo nie wiele ci
zabiera czasu; lecz gdy kapłanem zostaniesz, to może będzie
ono po całych dniach trwało... Zapewne że nie zaniedbasz
obowiązków powołania twego: ale przykładanie się do nauki
zostanie pominięte, i całe godziny, w którychbyś czytać mógł,
będą upływały na próżnych wizytach i przechadzkach, lub
na ćmieniu cygara. Ileżto dobrych alumnów zostawszy ka
płanami oddaje się lenistwu i próżnowaniu!
Sława bliźniego nie więcej od nauki cenioną będ^je.
W seminaryum okazye do jej naruszenia są rzadkie; cała
jej krzywda ogranicza się na lekkiem ze współkolegów pożartowaniu. Ale będąc na świecie, codzień jakąś o bliźnim
nowinkę usłyszysz i nie oprzesz się pokusie do powtórzenia
takowej. Przedewszystkiem nadstawisz ucho na słowa nie
przychylne tobie i wtedy nie oszczędzisz tych, do których
będziesz miał żal jaki. Uraza na długo zakorzeni się w du
szy twojej i przez lata całe przechowasz ją w sercu swojem,
nie myśląc takowej się pozbyć. Ileżto dobrych alumnów stało
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się kapłanam i bez milos'ci! Ileżto kapłanów poczytujących
się i uznanych za dobrych, żyje bez poczucia w sobie braku
królowej cnót!
Niekiedy okaże się w tobie szorstkos'ć w obejściu się,
niecierpliwość, porywczość, nawet gniew. W szystko to w se
minaryum . nie wiele cię obchodzi, chociaż takich zarodów
następstwa można łatwo przewidzieć. Jakże tedy często za
braknie w tobie cnoty łagodności podczas sprawowania ka
płańskich obowiązków, w trybunale pokuty, przy katechizowaniu dzieci, w interesach z parafijanami, w stosunkach
z proboszczem, z domową służbą, rzemieślnikami, robotnika
mi, z ludźmi różnych stanów! Ileżto jest obrażliwych, opry
skliwych, porywczych i gwałtownych kapłanów, którzy byli
dobremi w seminaryum alumnami!
A ścisłe zachowywanie postu i wstrzemięźliwości w po
karm ach i napojach ' czy twoją będzie cnotą, skoro będąc
w seminaryum tylko się o tyle umartwiasz, o ile to z twoją
zgadza się skłonnością do zmysłowości? Trzeba otwarcie
powiedzieć, że kapłani świętobliwi tylko, ściśle się umartwia
ją ; ty zaś nigdy nie będziesz tak, a przynajmniej tyle ileby
się należało być umartwionym, jeżeli pozostaniesz kapłanem
dobrym tylko pospolicie. Nic ta k nie ułatwia ćwiczenia się
w umartwieniù, ja k ciągłe i dobrze urządzone ćwiczenie się
'w pobożności. Ćwicząc się w pobożności, zostajemy w ciągłem zjednoczeniu z Bogiem; a kto z Bogiem zjednoczony
je s t,-te n się miłuje w umartwieniu, i o tysiąckroć więcej
znajduje przyjemności umartwieniu się, aniżeli światowcy
w rozkoszach zmysłowych. Ale gdy się kto zaniedbuje w cno
cie pobożności, ; ten i w umartwieniu nie smakuje i życie
w tym zmysłowe górować zaczyna. Odkąd tedy zaniedbasz
się w ćwiczeniach duchownych, odtąd i umartwienie znane
ci będzie tylko z imienia. Ileżto kapłanów żyje bez żadnego
umartwienia się i w zmysłowości, a którzy byli kiedyś dobre
mi alumnami!
I rozproszenie ducha nié mało przyłoży się dó rozwol
nienia twego. W seminaryum zaledwie daje się ono spostrzedz:
bo tu wszystko do jego skupienia pomaga; jakoto: oddalenie
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się od świata, samotność, życie regularne, nauka i pobożne
obowiązki nie pozwalają zajmować się fraszkami. T ak błogi
stan trwałby i na świecie, gdybyś i tam w pobożności wy
trwał; ale gdy się staniesz gnuśnym, oziębłym, albo gdy bez
skrupułu zaczniesz swoje pobożne ćwiczenia opuszczać, to
wtedy stracisz i pociąg do skupienia ducha i do samotności;
zaczniesz wtenczas tego szukać na zewnątrz, czego już wię
cej w sobie nie znajdziesz; fałszywy pokój dqsz rozproszo
nych zajmie w twojej duszy miejsce prawdziwego spokoju
dusz pobożnych; nie będzie więcej sm akowała ci samotność
w twojem mieszkaniu, ani w kościele; zamiłowanie gry w kar
ty, świeckiego towarzystwa, wizyt, niepotrzebnych przejaż
dżek pochłonie twoją pobożność i czas do nauki, i staniesz
się kapłanem zwietrzałym; to jest: usposobionym do wszel
kich błędów. Ileżto dobrych alumnów stało się kapłanami du
cha rozproszonego i zupełnie światowego!
Za rozproszeniem ducha idzie koniecznie swoboda zmy
słów. Dopóki tobie Bóg wystarcza, dopóty sam w sobie nie
wyczerpane źródło pociech znajdujesz; dopóki pamiętasz te
Zbawiciela naszego słowa: Regnum Dei intra vos est, dopóty
zmysły swoje, które spokój tegoż królestwa zakłócają, utrzy
mujesz w karności i posłuszeństwie. Ale skoro zaniechasz,
swoich ćwiczeń, duchownych, wtedy zmysły wyłamią się
z pod jarzm a dotychczasowego i nad tobą zapanują; wtedy
zechcesz wszystko widzieć, wszystko słyszeć, i będziesz cią
gle się narażał na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa.
Ileżto z dobrych alumnów porobiło się, niestety! kapłanów
światowych i służących zmysłom tylko!
Z takiem usposobieniem będziesz miał upodobanie w to
warzystwie kapłanów podobnych tobie tylko. Gdy sam prze
staniesz być kapłanem żarliwym, wtedy i towarzystwo z ka
płanami żarliwemi stanie się nieznośnem, a w każdym razie
niezmiernie nudnem dla ciebie. Kapłan światowy bywa w to
warzystwie kapłana świętobliwego przypadkiem tylko; ich
usposobienia, skłonności, zwyczaje tak są różne, że się na
wzajem odpychają, zańiiast serdecznego jednoczenia się z so
bą. Twemi ulubionemi przyjaciółmi będą kapłani tylko twego
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sposobu myślenia. Będziecie się wzajemnie poszukiwali nie
mogąc żyć jeden bez drugiego. Ileżto, niestety! dobrych alu
mnów zostało oziębłemi i więcej niż oziębłemi kapłanami
przez uczęszczanie do kapłanów sumienia luźnego!
W takim stanie duchownego rozwolnienia, wady ch ara
kteru twego swobodnie się rozkrzewią. Gdy nadal nie będą
takowe zwalczane ani czuwaniem, ani codziennym rachun
kiem sumienia, ani wyrzutami delikatnego sumienia, ani go
rącą pobożnością, to co moment będą się objawiać i mniej
szą lub większą gwałtownością swoją popchną cię do mnó
stwa grzechów, które staną się wielką przeszkodą do osiągnienia owoców z urźędowania twego.
A gdy tak się stanie, czy wtedy będziesz kapłanem
świętym? Rzecz oczywista, że na taki tytuł nie zasłużysz ;
ale czy przynajmniej będziesz dobrym kapłanem w pospolitem
znaczeniu tego wyrazu? Zapewne że i tobie i wielu innym
tak się zdawać będzie; ale w oczach Boga i według zdania
Świętych, czy nie pozostaniesz kapłanem tylko oziębłym? Nie
chcę stanowczo _w tym względzie wyrokować, ale poważam
się twierdzić: że jeżeliś jeszcze nie popadł w oziębłość, to
w nią wkrótce popadniesz niezawodnie: ponieważ będziesz
na pochyłości, po której' dojdziesz tam; ponieważ tę po
chyłość postępowaniem swojem codzień spadzistszą uczy
nisz. Oprócz tego powiadam, że w takim stanie pośrednim
nie uczynisz ani jednej setnej części dobrego, ilebyś mógł
uczynić, gdybyś był żarliwym. Nareszcie i to dodaję, że
'trzeba się niezmiernie wysilać, abyś takim został jakim by
łeś w początkach kapłaństwa. A nawet któż wie, bo tylko
Bogu wiadomo, czy wówczas zostawszy osłabiony i rozbro
jony, nie popadniesz w tak niebezpieczne okazye, w jakich
silniejsi od ciebie strasznie poginęli?-!
Otóż, mój synu kochany, co tobie diabeł gotuje, gdy
ciebie uspakaja obok takich codziennych wykroczeń twoich.
On usiłuje przekonać ciebie, że te są małe i nic nieznaczące, że daleko liczniejsze i ważniejsze są twoje dobre aniżeli złe
czyny;- że zatem powinieneś być spokojnym; że Bóg nie od
wszystkich jednakowej domaga się doskonałości; że ty naj-

piękiejsze miewasz intencye; że ponieważ ty się brzydzisz
kapłanem złym a nawet oziębłyirf, przeto najniezawodniej sta
niesz się chlubą Kapłaństwa, którem niezadługo zaszczyco
ny zostaniesz. Lecz ja powiadam ci, że te wszystkie pod
szepty są sieciami zdrady, których tyłko żarliwą i stałą po
bożnością uniknąć zdołasz. Spiesz się zatem na mocniejszym
oprzeć się fundamencie, wiernie trzymając się r a d , jakie ci
tu zaraz podam.

— Mogę być świętobliwszym, ańiżeli jestem : to pierwsza
uwaga, którą należy gruntownie się przejąć. Ty w sobie za
wiele dobrego upatrujesz, a nie chcesz widzieć tych złego
zarodów, jakie się w twojej duszy kryją, chociaż one bardzo
często przez drobne objawiają się wykroczenia. Gdybyś był
zupełnie złym , tobyś się może swoim stanem zatrwożył
i chwycił się odpowiednich do poprawienia się środków; ale
że wielkich w sobie nieprawości nie dostrzegasz, przeto chcesz
w takiem pozostać usposobieniu, w jakiem dotąd jesteś, nie
myśląc o wykorzenieniu takowych. I dla tegoto po dwuletniem lub trzyletniem pobycie w seminaryum, nie można
w twojem postępowaniu żadnej znacznej odmiany dostrzedz.
W idząc twój mały w cnocie postęp, możnaby powiedzieć,
żeś doszedł już do takiego stopnia doskonałości, jakfegó Bóg
wymaga od ciebie. Jestto złudzenie,, którego się pozbyć
trzeba; lecz jakim sposobem? Oto gdy stanowczo powiesz:
Mogę być świętobliwszym, aniżeli jestem ; mogę być pokor
niejszym, lepiej się um artw iać, mogę mieć więcej miłości,
być w .naukach pilniejszym, lepiej skupionym .w duchu, posłuszniejszym, w końcu pobożniejszym j żarliwszym : w tych
właśnie wszystkich punktach zdarza mi się często wykro
czyć, a jednakże mogę, bylebym tylko chciał, codzieft zmniej
szyć liczbę tych wykroczeń.
— Powinienem być świętobliwszym, aniżeli jestem: to dru
ga i dzielniejsza od pierwszej uwaga. Bądź tedy przekona
ny, że nietylko możesz, lecz powinieneś być świętobliwszym, aniżeliś był dotąd; więc dla ugruntowania się w tem przekona
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niu, pilnie rozważ prawdy następujące : Jestem powołany do
stanu ze wszystkich innych najświętszego; a więc powinienem
być świętobliwym, ponieważ moja świętobliwość powinna być
odpowiednią świętości obranego przezemnie stanu. — Bóg
chce żeby wszyscy ludzie świętemi byli, ponieważ do wszy
stkich mówi: Estote S a n c ti... Estote perfecti. Skoro-on wszy
stkich obowiązuje do świętości, jakże dalêko bardziej tych,
których powołuje do sprawowania najświętszych kapłańskie
go urzędu czynności.! — Obfitość tego świętego urzędu owo
ców jest mniejszą lub większą, według stopnia świętości k a 
płana. Jeden kapłan święty więcej dobrego sprawia, aniżeli
dwudziestu kapłanów pospolitych. Któż bowiem nie wie, że
jeden S, Ksawery, jeden S. Regis, jeden S. Dominik, jeden
S. W incenty Ferręry,' tak wielkie mnóstwo grzeszników na
wrócił i do nieba zaprowadził, jakich będąc kapłanem mniej
świętym, nigdyby byłj nie nawrócił. — N atura ludzka w ła
snym ciężarem do rozwolnienia się dąży, a więc dla celu do
pięcia trzeba wyżej m ierzyć; m ała niewierność gdy nie jest
naprawioną , prowadzi niechybnie do większej niewierności,
i największe występki zawsze są drobnemi poprzedzone wy
kroczeniami ; a więc dla uniknienia wielkich błędów, powi
nienem się małych wystrzegać.— Gdybym wiedział, że tylko
ci są złemi kapłanami, którzy byli złemi alumnami, to mógł
bym być spokojnym: ponieważ, dzięki Bogu, do liczby osta
tnich nie należę; ale że, ja k mnie zapewniają i ja k doświad
czenie uczy, jest wiele kapłanów złych, którzy kiedyś dobremi, a może nawet nierównie lepszemi odemnie, alumnami
byli; więc powinienem się z błędów, najdrobniejszych popra
wić i codzień do wyższej doskonałości dążyć: bo tylko ta 
kim sposobem coraz dalej usunę się od strasznej przepaści,
0 której sama myśl przeraża mnie.— Jeżeli odtąd żarliwszym
1 wszelkich dobrowolnych wykroczeń unikać będę, to piękne
mój przykład owoce wyda; wtenczas wielu z moich współkolegów, którzy się dotąd na mnie zapatrują, będą także
za mną do doskonałości podążali, gdy ujrzą iż ja do niej
zmierzam, więc może wielce przyłożę się do zaszczepienia
żarliwości w seminaryum, co jest niezmiernie wielkiem d o 
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brem, do którego już jako alumn przyłożyć się mogę.— Na
reszcie moje dzisiejsze położenie jest niezawodnie najprzyjaźniejszem dla mnie do poprawienia się z błędów najdro
bniejszych, ponieważ te jeszcze nie głęboko zakorzeniły się
w duszy mojej. Mam przed oczyma doskonałe wzory wszy
stkich cnót; żarliwi przełożeni kształcą mnie ze szczególniejszą
troskliwos'cią jako roślinę drogocenną, a obfite łaski, które
się tylko wseminaryum znajdują, szczególnie ułatwiają mi dzieło
mojego uświętobliwienia się. Jakże mogę rozmyślać nad temi
uwagami a nie nabrać pobudki do czerpania z nich żarliwości
i świętobliwości?
— Postanawiam tedy byt świętobliwszym, aniżelim dotąd
był: to trzecia uwaga. Szczera chęć udoskonalenia się, jest
to, według S. Tomasza, prawdziwy sposób do nabycia do
skonałości. „Co mam czynić abym świętą została?" zapytała
się pewnego razu siostra tego Świętego. — „Trzeba tylko
chcieć tego“, odpowiedział. A S. Teresa powiada, że Bóg
od nas woli tylko dobrej wymaga, a reszty obiecuje sam
dopełnić. Z tego się pokazuje, że skoro mało jest dążących
do doskonałości nawet po sem inaryach, to znak, że i tam
pragnących jej mało jest. Do tego niktby się przyznać
nie chciał; ale czego nie śmie język wypowiedzieć, to właśnie
postępowanie głośno mówi. Czasami bywa niejaka nieokre
ślona chęć doskbnalenia się, lecz dalej się ona nie posuwa.
A jednakże S. Ligory powiada, że niedosyć pragnąć dosko
nałości, lecz że trzeba do niej mężnie dążyć : Non sufficit per
fectionis desiderium habere, oport et firmum habere propositum illam
consequendi. . . . Infirma desideria magis obsunt quam prosunt,
nam illis homines aequiescunt, et in suis imperfectionibus ob
dormiunt.
— Gdy uwagami temi wolę swoją skłonisz, to wtedy za
bierz się natychmiast do dzieła; a dla zapewnienia się o do
brem tego przedsięwzięcia powodzeniu, zacznij od poprawie
nia się z tych wykroczeń, jakich się _w ćwiczeniach ■ducho
wnych dopuszczasz.
Twoje np. modlitwy niew iele ci pożytku sprawiają: otóż
zastanów się ja k je odmawiasz? Czy się do nich pilnie go

tujesz? Czy wtedy postawa twoja jest uszanowaniem należytem przejęta? Czy nasuwające się roztargnienia odrzucasz?
Czy szczerze pragniesz otrzymać pożytek z modlitwy? Czy
zawsze pragniesz głównej pozbyć się wady a nabyć cnoty
tejże wadzie przeciwnej? Czy nie poprzestajesz na ogólnem
i luźnem wad swoićh przeglądaniu, co, rozumie się, żadnej
w twojem postępowaniu odmiany nie sprawia, a ty myślisz
sobie żeś wszystko dobrze zrobił, skoro możesz powiedzieć:
Otóż i odprawiłem modlitwę? Czy nareszcie postanawiasz
cobądź dobrego w szczególności praktykow ać przy zdarzonej
w ciągu dnia sposobności, i czy ponawiasz takie postano
wienia dla lepszego ich wykonania, poczuwszy w sobie chęć
do opuszczenia się ?
Podobnym sposobem kolejno przechodź wszystkie swoje
ćwiczenia pobożne; zastanów się nad sposobem jakim tako
we odprawiasz; spytaj siebie, dla czego tak mało z nich
pożytku odnosisz, i czego potrzeba do lepszego z nich k o 
rzystania?
W ogóle tylko dobrzy alumni mało dbają o pożyteczność
ze swoich ćwiczeń duchownych, które mają im do udoskona
lenia ich życia posłużyć. Od dawna i regularnie odprawiają
je, a jednakże bez widocznej poprawy; często nawet i ledwo
nie zawsze coraz to dalej się od drogi doskonałości odsu
wają ; w drugim roku seminaryjskim stawają się gorszemi,
aniżeli w piewszym roku byli ; a w trzecim są jeszcze gor
szemi, aniżeli byli w ciągu dwóch lat poprzednich; a tymcza
sem powinnoby zupełnie dziać się przeciwnie. To właśnie
wielką stanowi różnicę między dobremi a żarliwemi alumna
mi: pierwsi na drodze doskonałości zatrzymują się albo co
fają; gdy tymczasem drudzy nigdy się nie zatrzymują i codzień do coraz wyższej wznoszą się świętobliwości.
—
W prawdzie wszystkie ćwiczenia duchowne, gdy są
dobrze odprawiane, dzielnie do doskonałości prow adzą; jest
jednakże jedno z pomiędzy nich; które tam rychlej od innych
doprowadza: takiem jest właśnie pojedynkowy rachunek su
mienia. S. Ignacy, ten wielki mistrz drogi do doskonałości,
niezmiernie go cenił. Byf prawie pewnym, że kto tę świętą
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praktykę dobrze odbywa, ten do wysokiej świątobliwości doj
dzie niezawodnie. Na takiej powadze jako też na stałem
doświadczeniu oparci, nie wahaliśmy się w dziele (Sant Prêtre)
Wzorowy Kapłan, śmiało twierdzić, że bez pojedynkowego ra
chunku sumienia, nigdy się z naszych wad ąie poprawimy, ani
przynajmniej znacznie ich nie zmniejszymy.

Nie trzeba tego rachunku brać za jedno z codziennem
po seminaryach (we Francyi) ]) czytywaniem znakomitego
dzieła, pod tytułem : Examen particulare de rebus diversis, an-ctore Tronson. Dzieło to jest doskonałym zbiorem reguł
/życia, i którego nie można dysyć alumnom zalecać; lecz co
dzienne czytanie jego nie może zastąpić właściwego pojedyn
kowego rachunku sumienia, jaki tu zalecamy. — Wykryć
w sobie wadę panującą, albo cnotę mało i niewiernie praktokow aną; pilnie zastanawiać się nad potrzebą poprawienia
się z wady tej albo owej, a nabycia cnoty tejże wadzie prze
ciwnej; wyszukiwać błędów dopuszczenia się lub opuszczenia
między jednym a drugim takim rachunkiem, i za to korzyć
się przed Bogiem, i karcić siebie, i mocne czynić postano
wienia: oto właśnie ćwiczenie, które codzień, oprócz Sakra
mentów 'świętych, odprawiane, jest najdzielniejszym do udo
skonalenia się środkiem. Zabierz się do takiej, kochany Czy
telniku, praktyki; trzymaj się jej Wiernie na przekorę po
kusie, która cię będzie odwodziła od niej, a przekonasz się,
i e obfite z niej pożytki hojnie cię wynagrodzą za wytrwanie
twoje 2).
—
Jeżeli szczerze pragniesz być świętobliwszym aniżeliś
był dotąd, to postanów stale naśladować najprzykładniejsze
go z pomiędzy alumnów, o którym i ty mówiąc, często z unie
sieniem powtarzasz: 0, ten, to Święty! A skoro go podzi
wiasz, dla czego nie możesz go naśladować? Przypatrz się
dobrze dla przekonania się co on czyni a czego unika, a cze
*) A dla czegożby po naszych sem inaryach nie dało się zwy
czaju takiego zaprowadzić??... P . T.
2) Znajdziesz o tej m ateryi obszerniej we Wzorowym Kapłanie Czę
ści 3-ej rozd. V.
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go ty nie czynisz i nie unikasz. Postępuj za nim jego śla
dem; przypatruj się mu w"jego rozmowach, w jego ćwicze
niach pobożnych, jego pilności w n a u c e , jego skromności
w dom u, w kościele, w refektarzu, na lekcyach, na prze
chadzkach, w jego czynnościach zwyczajnych, w jego zacho
wywaniu się i postępowaniu we wszystkiem; nigdzie go z oczu
nie trać. On wszędzie odczacza się duchem pobożności i skro
mności; trzeba więc abyś i ty takiemi się odznaczał cnotami.
Jakżeby takie seminaryum piękny widok przedstawiało, gdzieby wszyscy alumni byli jedni drugich żarliwości i świętobliści naśladowcami!
— Niczego nie poczytuj za rzecz małej wagi w dobrerrr
czy w złem : każdy drobny czyn zawsze dokładnie wykona
ny, szybkim krokiem do wysokiej doskonałości prowadzi ~
a zaś drobne złe, nałogowo i bez skrupułu popełniane, do
prowadza w końcu, a często bardzo rychło, do strasznych
nieprawości: Oto właśnie skała, o którą się dobrzy alumni
rozbijają : rzeczy drobne poczytują za nic ; a nie w idzą, że'
ze względu na następstwa są one ważnemi bardzo.
— Zawrzyj przyjaźń z alumnami najżarliwszemi. W ie
dząc że oni mają upodobanie w rzeczach tylko pobożnych,
będziesz prawie zmuszony do prowadzenia z nimi rozmowybudującej; i samo przestawanie z nimi skutecznie wpłynie nasprawienie dobrej odmiany w tobie.
Codzień z rana powiedz sam do siebie: Dzisiaj chcę
być świętobliwym; potem przed każdą czynnością przypomi
naj to sobie ranne postanowienie, zapytując siebie: Gdyby jak i'
Święty na mojem znajdował się miejscu, jakżeby teraz po
stąpił? Sam Bóg odpowie ci na to w głębi duszy twojej;a zatem słuchaj głosu Jego, według niego urządzaj postępo
wanie swoje, a uczynisz zadziwiający postęp w doskonałości.
— Staraj się nawyknąć do ponoszenia częstych dro
bnych ofiar, a tym sposobem do wielkiego zaprawisz sięmęztwa. Tylko zgnuśniałość utrzymuje cię 'n a najniższym
stopniu doskonałości; a nic tejże zgnuśniałości nie niweczy
tak dzielnie, ja k zwyczaj umartwień siebie: Tylko tyle postąpisz,.
mówi autor Naśladowania, ile sam sobie gwałtu zadasz. I tak::
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powstrzymanie się od próżnego słowa, wykonanie jakiego
dobrego natchnienia, wzbudzenie w sobie dobrej intencyi,
wzniesienia serca w pośród pracy, umartwienie apetytu,
i mnostwo innych podobnych a bardzo łatwych do wykony
wania rzeczy, wielce podnosi pobożność i w krótkim czasie
życie pospolite na żarliwe zamienia.
— Miej zawsze przed oczyma wielkie pożytki, jakie
w świętem urzędowaniu sprawisz, jeżeli kapłanem świętym
będziesz. W łaśnie taka myśl pobudzi cię do tego, żebyś był
alumnem świętym, ponieważ alumn cnoty miernej, nigdy nie
będzie świętym kapłanem. Jakaż inna myśl może dzielniej
ducha dodać, ja k ta: Jeżeli będę świętym kapłanem, to zba
wię te dusze, które pójdą na potępienie, gdy pozostanę ka
płanem zwyczajnym?
— W ynurz się przed swoim spowiednikiem z tęmi pobożnemi postanowieniami, dla lepszego doprowadzenia ich do
skutku. Nie naśladuj tych, którzy w podobnych razach my
ślą, że wszystko dobrze pójdzie, gdy się ze swoich, co do
żarliwości, wykroczeń oskarżą. Ty dalej postąp i otwarcie
dyrektorowi sumienia twego powiedz, że chcesz być świę
tym i że gorąco pragniesz, aby on ci dopomógł, iżbyś mógł
takim zostać. Jakżeby się cieszyli spowiednicy seminaryjscy,
gdyby ich penitenci tak się do nich odzywali, i jakążby oni
około ich uświętobliwienia żarliwością pałali!
Lecz z pomiędzy alumnów, których za dobrych uważa
m y, mało jest takich, którzy tak postępują; mało niestety!
takich się znajduje, którzy szczerze pragną zająć miejsce
pomiędzy żarliwemi; prawie wszyscy takiemi do końca po
zostają, jakiemi nastając do seminaryum byli. Ależ ty, ko
chany młodzieńcze, nie chciej pomnożyć liczby takich zgnuśnialców: Bóg wzywa cię do wysokiej świętobliwości, przeto
słuchaj wezwania Jego; bądź teraz alumnem doskonałym, aże
byś później mógł być świętym kapłamem. Amen!
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Alumn żarliwy był już takim przed swojem wstąpieniem
do seminaryum. Będąc jeszcze na s'wiecie, w domu, w szko
łach, był swoją wielką i stałą pobożnos'cią przykładem dla
drugich, która to pobożność codzień rosła i żarliwszą się
stawała: jliż go wtenczas w ogóle świętym nazywano.Często takiego alumna pobożność datuje się od samego
dzieciństwa jego. Pobożna m atka jego wychowała go troskli
wie, a jego szczęśliwe do pobożności usposobienie dopoma
gało do uprawy takiej.
Ponieważ był naśladowcą Świętych, przeto dziecinne
fraszki mało dla niego powabu miały; zabawie oddawał się
bardziej z posłuszeństwa i grzeczności, aniżeli z upodobania;
a gdy mógł pójść za własną skłonnością, to albo się w książ
kach zagrzebał, albo w kościele u stopni ołtarza otwierał
serce swoje Panu Jezusowi, gdzie swoją żarliwością pobo
żnych budował i w podziwienie wprawiał. Byłto drugi dzie
wiczy i od Zbawiciela ukochany Jan Apostoł.
Jednakże tak wielka żarliwego alumna pobożność nie
zawsze tak daleko swój początek ma. T ak piękna cnota
bywa niekiedy wielką burzą poprzedzona. Jako ofiara złych
towarzystw i smutna igraszka imaginacyi burzliwej, błądził
on niekiedy, i nieraz gwałtowne namiętności do wielkiego
wciągały go błota. W szakże wydobył się z niego, i już oddawna gorzko to swoje nieszczęście opłakuje, ponieważ po
swojem dziwnem dla wszystkich jego znajomych nawróceniu
się, całem sercem Bogu się oddał. To jakoby drugi Piotr,
który szczerym po swoim upadku żalem dawną Mistrza swe
go łaskę odzyskał.
Ale oprócz takich alumnów czy nie ma innych równie
żarliwych? Gzyli cnota na świecie niedoskonała, nie staje się
w seminaryum cnotą żarliwą?—W ogóle mówiąc trzeba po
wiedzieć, że nie tak się powszechnie dzieje; jednakże zda
rzają się przykłady. Trafiają się bowiem tacy, którzy żyjąc

na świecie byli dobremi; po wstąpieniu zaś do seminaryum
stają się wybornemi alumnami. Ale trzeba dodać że gdy się
to zdarza, to ' prawie zawsze od samego początku nastania
do seminaryum. Czyli zaś długoletnie przełożonych doświad
czenie często tak szczęśliwą zmianę widuje w drugim albo
trzecim roku, to bardzo wątpimy. Powtarzamy tedy: że kto
jest prawdziwie żarliwym, ten takim jest od samego począ
tku nastania do seminaryum. Alumn dobrego usposobienia
chociaż tylko zwyczajnej cnoty, zaraz po wejściu do semi
naryum uczuwa się niekiedy nagle uderzońy łaską, więc ży
wo zastanawia się nad ważnością stanu obranego. Świat za
głuszał go; fałszywi przyjaciele durzyli go; płoche zabawy
wystudzały duszę jego; i to właśnie utrzymywało go w sto
pniu miernej cnoty. Ale od chwili gdy się zetknął z maje
statyczną powagą ducha seminaryjskiego; gdy rekolekcye od
kryw ając próżnię w duszy jego, postawiły go w oczach Bo
ga; gdy przełożonych swoich poważne i przejmujące słowa
usłyszał; gdy się bliżej ze swemi pobożnemi kolegami po
znał; gdy się poddał pod słodkie jarzm o seminaryjskich prze
pisów, do czego ćwiczenia duchowne skłoniły go: wtenczas
jasne około niego rozlało się światło, wieczne prawdy zu
pełnie nowym zajaśniały blaskiem i Kapłaństwo przedstawiło
się mu w całej swojej przerażającej majestatyczności, wten
czas rzekł sam do siebie: Locus in quo stas, terra sancta est:
będęż mógł stać się tak doskonałym, iżbym mógł zostać ka
płanem Boga i szafarzem tajemnic Jezusa Chrystusa? O, pe
wno że nie; nigdy nie będę tak świętym, jakby się należało;
jędnakże będę z całych sił moich do doskonałości dążył....
Opuścił zatem grono alumnów dobrych, a przeszedł do rzędu
doskonałych.
Takieto są przygotowawcze usposobienia tych alum
nów, których żąrliwemi nazywamy. Przypatrzmy się teraz
szczegółom ich postępowania.
Nie będziemy mówili o powołaniu tych pobożnych
alumnów, ani o różnych sposobach, jakich oni używają dla
przekonania się o niem. Jeżeli, jakośmy już powiedzieli, do
bry alumn stara się je poznać: czegóż w tym względzie nie

czyni ten, który swoje światło i natchnienie czerpie z pobo
żności daleko większej? Przybył on do seminaryum dlatego,
że jest moralnie pewnym, iż go tam Bóg powołuje.
Alumn żarliwy czuje się wielce uszczęśliwionym w seminaryum. Niczego mu tam do przyjemności nie brakuje:
ma bowiem dobrych przełożonych, kolegów pobożnych, jest
oddalony od świata, życie samotne, przepisy, rodzaj zatru 
dnienia, nauki tak dobrze poprzeplatane ćwiczeniami duchownemi: wszystko ma podług upodobania swego, i nigdy ta 
kim na świecie- nie cieszył się spokojem sumienia, 'jakim go
B,óg tam obdarzył.
Jego serce jest przepełnione radością, a skryte łzy jego
dowodzą niewypowiedzianego szczęścia, jakiem jego dusza
opływa. W łaśnie do niego stosują się z Naśladowania słowa:
W milczeniu i spokojności, znajduje potoki łez, któremi w każdą
noc obmyma się i oczyszcza: a tem poufałej i ściślej łączy się ze
Stwórcą swoim, im dalej usuwa się od wszelkich zgiełków świa
towych (I Ks. rozd. 20. n. 6).
Znaliśmy młodzieńca, który wstępując do seminaryum
żałował świetnego losu, jaki mu świat obiecywał; i dla tego.
w dniu swego tam wejścia był wielce smutnym; a jednakże
gdy zaledwo wszedł do celi skromnej a więc bardzo różnej
od jego mieszkania światowego,—otworzył jej okno, upadł
na kolana, wesoło podniósł oczy ku niebu i w gorącem uniesie
niu zawołał: „O mój Boże! otóżem nareszcie w seminaryum!...
Jakżem szczęśliwy! Bądź, mój Boże, błogosławiony, bądź błogo
sławiony na wieki!...“ I puściły mu się z oczu strumienie łez.
Alumni źli', oziębli, a nawet dobrzy radzi są jak najry
chlej wydostać się ze seminaryum; alumn żarliwy przeciwnie,
smuci się że codzień skraca się czas jego tam pobytu; onby
rad był żeby takowy dla niego nigdy się nie kończył.
i Inni, którzy nie są tak żarliwi jak on, z każdym ro 
kiem coraz bardziej stygną w pobożności; on zaś przeciwnie,
corok staje się żarliwszym i świętobliwszym.
Duch Boży kieruje nim we wszystkich drogach jego:
Spiritu Dei agitur. Przypatrz się mu zbliska, a przekonasz
Przewodnik.
18
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się, iż on zawsze jak należy zachowuje się, zawsze tak po
stępuje że każdy z jego współkolegów mógłby do siebie powiędzieć: Oto wzór, oto reguła dla mnie!
Najdrobniejszy przepis poczytuje za ważny i stosuje się
do niego z całą ścisłością. W czasie do zachowania milcze
nia przepisanym, zachowuje zupełne milczenie: i można bez
przesady powiedzieć, że stałby' się męczennikiem posłuszeń
stwa, gdyby był zniewolony do wyboru między śmiercią
a rozmyślnem przełamaniem reguły swojej.
W łaśnie on z posłuszeństwa tejże regule, woli niedokończyć litery, aniżeli nie pospieszyć na pierwsze uderzenie
dzwonka. Błyskawica nie ta k szybka, anioł nie tak pospie
szny, jak on w pełnieniu woli Boga, skoro ją poznał.
Modli się, pracuje albo się bawi, gdy się powinien mo
dlić, pracować albo bawić; i ja k Samuel do Helego, tak on
w każdej chwili do Boga odezwać się może: Ëcce ego, quia
vocasti me.
Skoro w małych rzeczach tak wiernym jest, cóż dzi
wnego, że takim jest w rzeczach ważniejszych? Jego sumie
nie bywa niekiedy nadzwyczaj delikatne; sam cień grzechu
wydaje się m u grzechem istotnym, za co sam siebie ukarać
nigdy nie zaniedbuje. Sam pozór wady uchodzi w oczach je
go za występek, więc dla poprawienia się z niej nie zanie
dbuje umartwienia, czuwania na sobą i modlitwy.
Głos przełożonych swoich poczytuje za święty dla sie
bie. W szystkie ich postanowienia wykonywa, każdą ich ra
dę zachowuje. Gdyby widzialnie Bóg Sam temu pobożnemu
alumnowi objawił wolę swoją, toby nie był Mu posłuszniejszym
aniżeli jest posłusznym przełożonemu swemu jako Zastępcy jego.
Jego skromność w kościele każdego uderza; on tam się
nie dopuszcza żadnego słowa niepotrzebnego, żadnego uśmie
chu, żednego ciekawego spojrzenia, żadnego ruchu uchybia
jącego skromności; trzyma się prosto, bez sztywności; jest sku
pionym, bez przesady; poważnym, bez surowości; tak pobo
żnym, że swoją zewnętrzną powierzchownością buduje wszyst
kich, nie myśląc o tem bynajmniej. Często zapytywaliśmy sa
mych siebie: dla czegożto inni, mniej świętobliwi alumni, i któ
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rym nic zarzucić nie można, nie sprawiają tak miłego w ra
żenia, jakiego doznajemy na widok alumna żarliwego? Jestto
jeden ze sekretów wysokiej pobożności, k tó ra ma swoją ta
jemnicę, swój sympatyczny wpływ, k tó ra na nas działa bez
naszej o tem wiedzy. Oprócz tego, wszystko jest w ładzie,
wszystko w porządku w jego postępowaniu; a ponieważ
w każdej rzeczy, wszędzie i zawsze jest on pilnym, skupio
nym, skromnym i pobożnym, więc na widok jego mówią: Oto
nasz anioł, oto alumn święty.
Gdybyśmy do jego celi przeniknąć, albo .gdybyśmy mu
niepostrzeżenie ' przypatrzyć się mogli, to widzielibyśmy go
przeniknionego obecnością, Boga, skupionego jakoby w k o 
ściele, poświęcającego swoją pracę gorącą modlitwą, z tkli
wą miłością całującego krucyfiks, jednoczącego się z Jezusem
i Maryą częstemi do Nich westchnieniami, i niekiedy ostro
karcącego swoje ciało niewinne. A któż policzy akty cnót,
jakie świętobliwy alumn codzień w swojej celi wykonywa?
I w refektarzu j e s t' on takim jakim zawsze, to jest:
skromnym, skupionym, pobożnym, umartwionym. Baczną
uwagą na to co tam się czyta zmniejsza zmysłowość apetytu
swego, bo pożywając pokarm m a chwalebny zwyczaj umart
wiać się tak, że go w tem nikt dostrzedz nie może.
Podczas rekracyi i spaceru może bardziej jeszcze, ani
żeli kiedyindziej odznacza się cnotami swemi; jest bowiem
uprzejmym,-grzecznym, miłym, prostomyślnym, pokornym, sło
dkim w obejściu się, skromnym w rozmowach, w zabawie, i za
wsze odznacza się pewną powagą a jednakże bez chłodu: ta 
kie to są piękne jego duszy przymioty!
A cóż mamy powiedzieć o wakacyach jego? O tych
mógłby nam tylko świat powiedzieć, jakto on wtenczas wszy
stkich swoim przykładem buduje. Oddawszy wizytę swoim
krewnym i znajomym, ja k się to należy albo wypada, wy
szukuje sobie pewien rodzaj samotności, i tam z rozkoszą,
po umiarkowanej rozrywce, oddaje się nauce i modlitwie.
Zawiera przyjaźń z kapłanami świętobiiwemi, obiera ich so
bie za przewodników, i sam bezwiednie wzbudza w nich dla
siebie szacunek swoją anielską prostotą i żarliwością. A któż

nam opowie ja k on swoją pobożnością piękne na ludziach
świeckich wrażenie sprawiał Jedna wielka grzesznica, która
od lat wielu w kałuży rozpusty pogrążoną była, widując ta 
kiego alumna w kościele codzień o pewnej godzinie z wielkiem skupieniem na stopniach ołtarza modlącego się, szcze
rze postanowiła nawrócić się i tak sama do siebie rzekła:
„Otóż ten, mój Boże, ten mojej nędzy powiernikiem będzie.“
I w rzeczy samej, ja k tylko kapłanem został, zaraz się do
niego udała i wyspowiadała. Potem sama ten swój budujący
postępek zaufanej sobie osobie opowiedziała.
Ale może kto pomyśli tu sobie, że to utwór tylko imaginacyi i nic więcej?—Tylko się obejrzyjcie na około siebie,
a niezawodnie spostrzeżecie pomiędzy kolegami podobnych
temu, któregośmy dopiero co opisali. Zapewne że takich
nie wiele znajdziecie; jednakże znajdziecie ich najniezawodniej. Nie ma ani jednego seminaryum, w któremby się ta
kich alumnów nie znalazło. Znajdują się tam oni z Boskiej
woli, żeby dla1oziębłych byli wzorami do naśladowania. Bądź
pewnym, mój synu, że gdybyś głosu Boga posłuchał, toby nie
zawodnie to samo i do ciebie powiedział, jak niegdyś do
szatana o Jobie słudze swoim: Numquid considerasti servum
meum Job?... vir simplex, et ręctus, ac timens Deum et recedens
a malo, et adchuc retinens innocentiam.
A może jeszcze tak powiesz: Taki alumn jest chyba
wyzutym z ludzkiej natury? Bóg znalazł skazę nawet w anio
łach: a czyż podobna, żeby jakich nie znalazł w alumnie,
któregoś- obraz nakreślił?
■Jesteśmy dalecy od takiej myśli nawet. Doskonałość
znajduje się tylko w Bogu: gdzieindziej zaś wszędzie mniej
sze lub większe napotykają się plamy; a więc i alumni żar
liwi nie są wolni od nich, jakto niżej zobaczymy. Są one
wprawdzie bardzo małe, jednakże są w rzeczy samej, i wy
kryć je poczytujemy sobie za obowiązek: będzie to bowiem
i dla niego nauka, z której dla swego się udoskonalenia sko
rzystać nie zaniedba.

Alumn żarliwy niekiedy za wiele powoduje się imaginacyą. W prawdzie pięknemi odznacza się przymiotami; ale
czyniąc co dobrego, czyni raczej z zapału i uniesiénia, ani
żeli z zimną rozwagą, po dobrym namyśle i roztropnie. A gdy
zapał minie, to się mu wszystko straconem wydaje, i z wy
żyn doskonałości w małoduszność wpada.
Dopóki trw a wielki zapał, to mu niczego nie zâ wiele;
obciążanie się mnóstwem pobożnych praktyk, wysilanie pa
mięci na obecność Pana Boga, nieumiarkowane wstrzymywa
nie się od pokarm u i skracanie snu, przesada w zachowaniu
milczenia, nieroztropne śluby, zbyteczne trapienie ciała bez
porady spowiednika: oto skazy, które dobrych jego intencyj
grunt psują.
Prawda, że to przesada w dobrem ; ale zawsze przesa
da , której 'cnota prawdziwa nie pochwala : Oportet sapere,
mówi Paweł Święty, sed sapere ad sobrietatem,
Dosyć często można mu dziwactwo zarzucić. To dzi
wactwo jego nie jest skutkiem pychy, ale poprostu śmie
sznością, oryginalnością, słabością umysłu, a niekiedy dowo
dem braku wychowania. W prawdzie to wszystko nie jest
występkiem, ale też i cnotą nie jest; nie jest to przynajmniej
cnota prawdziwa, w ykształcona, .miła i pow abna, która się
zawsze wszystkim podoba.
Także często objawia się w nim zbytnia szorstkość
w obejściu się, co go wstrętnym czyni. Będąc zjednoczony
z Bogiem przez szczerą pobożność, sądzi że się to zjedno
czenie zniweczy, gdy się kiedy roześmieje i wesołość okaże.
Zamiast stać się wszystkiem dla wszystkich, na wzór Ś. Par
wła, 'albo Ś. Franciszka Ksawerego, który dla nawrócenia
starych i zatwardziałych majtków, przyłączał się do nich p od
czas ich mustry; nasz alumn przeciwnie, trzyma się zawsze
w sferze źle zrozumianej doskonałości, i nie umie górności
swojej zniżyć dla pozyskania sobie serc przez wyrozumiałą
pobłażliwość.
Z takiem swojem usposobieniem wykracza z granic roz
tropności nawet w towarzystwie ludzi świeckich. Najmniej
sze pobłażanie wydaje mu się występkiem. Cokolwiek złego
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zobaczy, zaraz poczytuje sobie za obowiązek zapobiedz temu;
z całą siłą przeciwko temu występuje, przeciwko czemu da
remno walczyć; więc zamiast naprawienia złego, zniechęca
ku dobremu, i nie mogąc dokazać nic dobrego, wystawia się
tylko na śmiech i na szykanę złośliwą.
Niekiedy i upor należy do drobnych wad jego. Prawda,
że broni sprawy takiej, którą za dobrą poczytuje; lecz broni
jej aż do zbytku, a więc taki zapał jego nietylko nie prze
konywa, ale zatwardza przeciwnika.
Oprócz tego zbyt wymagającym jest co do wyboru towa
rzystwa. Koledzy jegq radziby niekiedy zbliżyć się do niego
w czasie rekreacyi i spaceru, i nie jeden z nich ożywiłby się
na duchu przez pobożne z nim rozmowy; lecz obawiają
się przystąpić do niego, ponieważ jawnie daje im do zro
zumienia, że tylko z żarliwemi przestawać lubi.
Również i charakter jego nie zupełnie jest wolnym od
zarzutu. Uprzedzenie, ta wada ludzi zacnych, jak mówi Moiitèsquieu, zaślepia go niekiedy bez wiedzy jego; gdy się mu
co przykrego zdarzy, to trochę za wiele ulega draźliwości,
a niekiedy nieco za porywczym bywa; jest trochę za leniwy
w tych rzeczach, które mu się nie bardzo podobają, a z wiel
k ą pilnością to wykonywa, co mu do smaku przypada; jakiś
cień obrazy w niektórych zdarzeniach pokazuje, że w nim
zaród pychy nie zupełnie zniweczony jeszcze; niekiedy smu
tek i ponurość zakłócają wesołość jego. Możnaby jeszcze
znaleźć pewne zarzuty. Są to wprawdzie drobnostki, ale
jednakże są to wady; stary człowiek jeszcze w nim się ko
łacze, przeto dla otrzymania nowych zwycięztw trzeba nowe
walki staczać.
Także i żarliwość jego nosi niekiedy na sobie ślady wa
dliwości charakteru jego. Silniej oburza się na grzesznika,
aniżeli-na to litość i miłosierdzie pozwala; przedsięwzięcia
dziwaczne i nad siły dowodzą w nim braku namysłu i roz
tropności ; rubasznóść w obejściu się dowodzi w nim braku
oględności, i—
dla tego ściąga na niego krytykę i przyganę;
w końcu brak wytrwałości w przeciwnościach, dowodzi braku
męztwa i ufności w Bogu.
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Ale szczególniej w trudnościach, w pokusach, w choro
bie alumn żarliwy przekonywa się iż człowiekiem jest. W cięż
kich próbach ogarnia niemoc jego ducha; zamiast nadziei,
poddaje się zwątpieniu; a jfeżeli w końcu zdobywa się na
rezygnacyę, to dopiero po wylaniu narzekań i objawieniu
niepokojących go obaw.
Często naw et małoznaczny błąd obala ducha jego i za
truw a mu spokój wewnętrzny. Głęboko zasmucony że jeszcze
skłonnym jest do grzechu, zamiast powtarzania z Dawidem:
Bonum milii, Domine, quia humiliasti me, odzywa się językiem
Kaina : Major est iniquitas mea, quam ut veniam inveniar; za
miast korzenia się po upadku, czuwania i modlitwy, i zdoby
cia się na większą ostrożność, upada na duchu i traci odwagę.
Nareszcie skrupuły, ta nader ciężka pobożnych dusz
choroba, która w ikła i trapi sumienie,- ostudza żarliwość,
czyni umysł niesposobnym do naiiki, podkopuje i rujnuje
zdrowie, osłabia i zaciemnia rozum , trapi penitentów i spo
wiedników, skrupuły, mówię, bywają wielką żarliwego alu
mna wadą. Uporczywie przywiązany do zdania własnego
z tajemnych pobudek pychy, której poznać nie chce, poczy
tuje swój upor za stałość cnoty, mniemając, że takowy jest
skutkiem bojaźni Boga; gardzi nawet posłuszeństwem, cho
ciaż posłuszeństwo jest jedynem na jego chorobę lekarstwem.
-Teraz może każdy widzieć, czyśmy żarliwemu alumno
wi pobłażali opisując go z początku? Trzeba wszakże pa
miętać, że te jego zboczenia są lekkie 1). Jednakże trzeba
i temu pobożnemu alumnowi udzielić kilka przestróg i poka
zać mu jak a będzie przyszłość jego.

Gdy zostaniesz kapłanem i opuścisz seminaryum, to
wtedy z dwojga jedno nastąpi : albo wÿtrwasz i coraz wyżej
będziesz postępow ał w swojej żarliwości i doskonałości,
albo zaczniesz na tej drodze folgować sobie i ustaniesz.
*) T a trzeba to pamigtać, cośmy wyżej w odsyłaczu na str. 118
powiedzieli, m ówiąc o gatunkach skrupułów. P . T.
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Przypatrzmy się tedy twojej przyszłości pod tem dwojakiem
przypuszczeniem.
Jeżeli w swojej żarliwości wytrwasz i jeżeli w niej coraz
bardziej się ugruntujesz, to będziesz mógł za to Bogu dzię
kować, bo twoje posłannictwo będzie niezmiernym pożytkiem
uwieńczone. Będziesz kapłanem świętym; a kto jest kapła
nem świętym, ten jest człowiekiem Bożym, człowiekiem z Je
go ram ienia, człowiekiem według serca Jego, solą ziemi,
światłem świata, wzorem wszystkich cnót, chlubą Kościoła,
ojcem ubogich, pocieszycielem strapionych: jednem słowem,
żarliwym, na podziw niebu i ziemi, apostołem. Kapłanowi
świę'temu wszystko ulega: sama bezbożność milknie przed
nim i nawet libertyni podziwiają go i chwalą.
Otóż ja k szczęśliwe będą owoce żarliwości twojej, jeżeli
w niej trwać i rosnąć będziesz!
W ejdziesz w świat 'ze świętą obawą o słabość swoją,
ale z pełną ufnością w Bogu, który kapłanem świętym szcze
gólniej się opiekuje.
1
_ '
Obwarujesz się pewną stałą regułą życia, jakby tarczą
nie do przebicia. T ę regułę ułożysz sobie w obec Boga
w samotności swojej, zgodnie z twego sumienia dyrektorem,
którem u przyobiecasz wypełniać ją wiernie bez względu na
wszelkie przeszkody.
Nawykły do szanowania i praktykowania przepisów s'eminaryjskich, tem wierniejszym swojej kapłańskiej regule bę
dziesz, z przekonania, że ona ci nierównie potrzebniejszą jest
na świecie, aniżeli dopókiś był w ustroniu seminaryjskiem.
Skłaniającą cię pokusę do i odstąpienia od niej bez
istotnej przyczyny, odrzucisz od siebie jako poduszczenie
piekła, które gdyby przyjętem zostało, stałoby się pierwszym
krokiem do upadku twego: ty zaś niezmiennie postanowisz
sobie, nigdy od tej reguły bez konieczności nie odstąpić.
W olę zwierzchności twojej będziesz uważał za wolę
Boga, a więc dokądkolwiek ona, cię przeznaczy, tam się
udasz z pokorą, nie wyrzekłszy ani słowa. Takie ślepe wła
dzy posłuszeństwo nigdy nie zawodzi ; a więc ty się nie bę
dziesz Opatrzności zamiarom sprzeciw iał, do rozmaitych
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i nędznych uciekając się wybiegów, dla uchylenia się od
wyznaczonego ci miejsca i obowiązków.
Po objęciu przeznaczonej ci posady, zaczniesz od pier
wszego dnia wykonywać nakreślony przez siebie plan do
skonalenia się. Najprzód, zwykle jako pomocnik proboszcza
czyli jako wikary, powiesz do siebie stanowczo: Posługa
moja nie zupełną będzie, jeżeli doskonałej z moim probo
szczem zgody nie zachowam.— Od tej fundamentalnej zasady
będzie zależało wypełnienie głównych obowiązków twoich.
Nie poczytując proboszcza swego za pana nieznośne
go, będziesz go miał raczej za dobrego ojca i wiernego do
radcę swego. Bądź pewnym, że on jednym i drugim będzie
jeżeli ty sam będziesz dobrym pomocnikiem jego. W przódy
pilnie zastosujesz się do jego charakteru, do jego upodoba
nia, do jego zwyczajów i nauki, nim się przed nim pod temi
wszystkiemi względami objaw isz, a to dla uniknienia naj
mniejszej obrazy, gdyby sposób twój różnił się od jego spo
sobu myślenia.
Nie będziesz wikaryatu poczytywał za ciężką niewolę;
będziesz go uważał przeciwnie, za szkołę nader pożyteczną,
w której z doświadczenia proboszcza twego nauczysz się, jakimto pasterzem być trzeba.
Nigdy się proboszczowi swemu nie narazisz ani słowem,
ani postępkiem, a sławy jego będziesz gorliwie i z miłością
bronił przed nieprzyjaciółmi jego, jeżeli takowych mieć będzie.
Uszanowanie, zaufanie, przywiązanie, łagodność i grze
czność: oto właśnie cnoty, jakiem i będziesz się starał pozy
skać jego szacunek i miłość ku sobie.
Świat, jego towarzystwa i zabawy przejmą cię wstrętem.
Ty ich unikać będziesz; i nie tyle częstym i natrętnym , jak
raczej pożądanym u niego gościem będziesz; z ulubionego
ustronia twego tylko się wtenczas wydalisz, kiedy-będziesz
mógł w obec Boga powiedzieć, że tego wymaga większa Jego
chwała i zbawienie bliźnich.
Uczty będą w ogóle ciężarem dla ciebie : ponieważ bę
dzie tam cierpiała pobożność twoja, i dla tego będziesz ich
unikał, o ile to się da tylko; niekiedy jednakże zostaniesz

282
zniewolonym do przyjęcia w nich udziału, ale będzieto wię
cej dla samej przyzwoitości, aniżeli dla przyjemności twojej.
Wszyscy parafijanie bez różnicy będą miłemi dla ciebie
owieczkami, których swoją niezmienną łagodnością i anielską
pobożnością będziesz się starał Bogu pozyskać. Będziesz
ich kochał, aby oni ciebie kochali; będziesz ich budował, aby
oni ciebie naśladowali.
Strapieni w nieszczęściu będą cię widywać przybiega
jącego do nich dla pokrzepienia ich słowy świętemi, oka
zania im współczucia i sprawienia im ulgi, za co pozyskasz
sobie imię anioła pocieszyciela, pełnego miłości i poświęcenia.
Ubodzy będą przysposobionemi dziećmi twemi; rozra
dują się ujrzawszy cię wchodzącego do ich ciemnego i wilgo
tnego schronienia; wiele rzeczy ujmiesz sobie dla dostarcze
nia im zapomogi w krytycznem ich położeniu; dopomagając
im w potrzebach materyalnych nie przepomniesz o smutnym
stanie ich duszy, i miłości twojej będą zawdzięczać, ulgę
w swojej nędzy moralnej oraz wieczne swoich dusz zbawienie.
Szczególniej chorzy będą najważniejszym twojej gorli
wości przedmiotem. Na każde wezwanie chętnie i pospiesznie
udasz się.do nich tak dla ich-pocieszenia w cierpieniach, jak
i dla przygotowania ich na straszną chwilę przejścia do wie
czności.
A co się twoich penitentów tyczy, to ci będą do ciebie
z takiem przystępowali zaufaniem, ja k ewangeliczny syn mar
notrawny do ojca swego: bo zawsze z taką jak on miłością
będziesz ich przyjmował. Nie zrażając nikogo cierpkością,
przyjmiesz tych wszystkich, których Bóg przyśle do ciebie,
i nie dawając nikomu z nich pierwszeństwa, będziesz wszy
stkich spowiadał z jednakow ą miłością i gorliwością, dla po
zyskania ich Bogu.
Sprawując te obowiązki tak ważne coraz gruntowniejszego nabierzesz przekonania o koniecznej potrzebie święto
ści, a dla jej nabycia i zachowania będziesz się kochał w sa
motności, w modlitwie, i w czytaniu.
Modlitwę będziesz raczej przedłużał aniżeli skracał; mszę'
świętą tak będziesz odprawiał, jak ją Święci odprawiają; nigdy

283
nîe przystąpisz do niej bez należytego przygotowania się,
a po niej nie odejdziesz bez złożenia Bogu dziękczynień *);
pacierze kapłańskie odmówisz we włas'ciwym czasie i pobo
żnie; wieczornego rachunku sumienia nigdy nie opuścisz;
znajdziesz dosyć czasu na regularne odmawianie różańca, na
czytanie duchowne, a odwiedzanie Sanctissimi będzie niebie
ską dla ciebie rozkoszą i jakoby ogniskiem miłości, gdzie
gorliwość swoją co wieczór ożywisz.
Nareszeie w każdym miesiącu dzień jeden, a corok trzy
albo pięć dni rekolekcyj, będzie odnawiało i ugruntowywało
cię w pobożności. W tenczasto przypomniesz sobie błogie
dnie swego pobytu w seminaryum, i z najszczerszą wdzięczno
ścią będziesz Bogu dziękował za to, że się utrzymujesz w tej
wierności, jak ąś Mu tam przyobiecał.
Zostawszy proboszczem nietylko swego chwalebnego
zwyczaju i ćwiczeń pobożnych nie zaniechasz, lecz owszem,
będziesz takowym się z podwójną żarliwością oddawał, z tej
pobudki, że dostąpiwszy godności, równie w żarliwości i w do
skonałości rosnąć powinieneś.
Otóż jakie, mój młody przyjacielu, będzie twoje życie
kapłańskie, jeżeli wytrwasz na drodze świętobliwej, jak ąś po

*) Przykryto i rażący widok, gdy kapłan w pada do kościoła jak
bomba i nie oddawszy P ana Jezusowi żadnej czci, choćby tylko dygnieniem , jakto robią niektórzy, czem prędzej—łapo capu—nawet bez kró
tkiej preparacyi, ubiera się do mszy, któ rą ta k odprawia jakby ucieka
ją c przed gonitw ą jaką! Poważniejsze są ruchy wróbla na śmiecisku,
aniżeli światowego lekkomyślnego m ałow iarka albo i zupełnego niedo
w iarka księdza przy ołtarzu podczas mszy św. A po mszy św. zrzu
ciwszy z siebie szaty czemprędzej, znowu czmycha z kościoła także nie
dygnąwszy naw et Panu Jezusowi!—Nawet ręce nie zawsze umywa przede
mszą św. !—Rzecz oczywista, że ta k i ksiądz nie m a wiary, a mszę św.
odpraw ia tylko dla stypendium .— Dalej, nie pytaj się go o medytacyę,
ani o brew iarz, którego naw et nie m a; ale za to regularnie co tydzień
przynajm niej przez jednę noc całą, a może i więcej razy, bardzo pilnie,
poważnie i uważnie w k arty grywa! Sypia aż do ostatniej chwili, kiedy
trzeba ze mszą wyjść; więc naw et o najkrótszym pacierzu nie ma co
myśleć, bo musi bardzo pośpiesznie ubierać się, aby mógł na zamówioną
godzinę zdążyć!
P . T.

284
zostając w seminaryum postępował. O! jakże takie życie
błogosławione będzie, jakże budujące dla ludu, jakże godne
niebieskiej korony, której w samej rzeczy przez śmierć w Pa
nu dostąpisz! Pretiosa in conspectu Domini, mors sanctorum ejus.
Ale jeżeli na nieszczęście ustaniesz w żarliwości swojej,
to co ztąd nastąpi?—Zobaczymy to zaraz.
Jeżeli twoja pobożność w seminaryum jest gruntowna,
jeżeli twój zapał gorący i dobrze ugruntowany, to można
w ogóle powiedzieć: że jeżeli, zostawszy kapłanem pofolgu
jesz sobie kiedy, to bardzo nieprędko. Mówię w ogólności;
trzeba bowiem wyznać, że niekiedy wzorowy alumn, wkrótce
po wyświęceniu go, spuszcza się ze swojej wysokości do
rzędu kapłanów zwyczajnych, a nawet niżej jeszcze.—Otóż
właśnie sposób, jakim , według doświadczenia, twoja rozwolni
się żarliwość.
Pilne nad samym sobą, nad swemi zmysłami i nad wszystkiemi czynnościami twemi czuwanie, jakie teraz w seminaryjskiej samotności zachowujesz, jest wiernym twojej pobo
żności stróżem. T ak w seminaryum czuwać nad sobą j.est
nie trudno; albowiem wszystko tu przypomina ci obecność
Boga, a seminaryjskie mury zasłaniają cię od zgiełku świata
i od zamieszania spokojnóści twojej. Ale gdy to ustronie
opuścisz, wtenczas wejdziesz w światowy zamęt, który cię
mniej lub więcej przywiedzie do zapomnienia o obecności
Boga i pozbawi cię ta k pilnego jak teraz czuwania nad sobą.
Ponieważ ścisłością kapłańskich obowiązków głęboko
przejętym będziesz, więc tak dalece zajmiesz się zbawieniem
drugich, że o sobie trochę za wiele zapomniesz.
Bezwątpienia że codzienne pobożne ćwiczenia nie do
zwolą ci zapomnieć o obecności Boga i zachowają cię od
wykroczeń znacznych; jednakże, z czasem i tym ćwiczeniom
zabraknie czegoś.
I tak np. skrócisz niekiedy medytacyę z powodów niby
słusznych, lecz których nie poczytuje za takowe ten, kto
w swojej pierwiastkowej żarliwości trwa.
Codzienny wieczorny rachunek sumienia, do zaniedba
nia którego diabeł się przykłada usilnie, ograniczy się nie
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kiedy na niedbałem i powierzchownem rzuceniu oka na spra
wy dnia ubiegłego, z czego oczywiści^' nie wielki pożytek
będzie.
Podobnie dziać się będzie i ze wszystkiemi innemi ćwi
czeniami: w ogóle mówiąc, nie zaniedbasz ich, ale zaczniesz
je odprawiać mniej dokładnie, a niektóre z nich niekiedy
bez słusznej przyczyny, opuścisz zupełnie.
Takim to sposobem .nieznacznie, mój przyjacielu, niedomyślając się nawet, wstępujemy na pochyłość do zguby wio
dącą. Azatem ja k tylko spostrzeżesz że swoje ćwiczenia
pobożne odprawiasz nieco ozięble, niedbale i bez upodobania;
gdy mało uzasadnione opuszczenie ich nie sprawi ci takiej
przykrości jakto niegdyś bywało, kiedyś był żarliwym: to
będzie znakiem już niezawodnym, że twoja żarliwość ostygła
a opuszczenie się rozpoczęło.
Z pomiędzy innych wskażę ci tylko jedno ćwiczenie,
a które możesz uważać jakoby za barom etr żarliwości swo
jej: takiem ćwiczeniem jest właśnie odwiedzanie Sanctissirfii.
Kapłan zwyczajnie dobry, może i bez ścisłego trzymania się
tej świętej praktyki, dobrym pozostać; lecz kapłan święty, k a 
płan żarliwy, nigdy od niej sję nie uwalnia bez ważnej przy
czyny; dopełnia jej z wielką gorliwością i przyjemnością;
a gdy kiedy tej praktyki swojej dopełnić nie może, wtedy
wielkiej przykrości doznaje. A więc gdy poczujesz w sobie
mniej pociągu do przybytku Pańskiego, aniżeli dawniej by
wało; gdy nawet przeciwnie, zaczniesz pewnego do tej świę
tej praktyki wstrętu doznawać i łatwo się od niej usuwać:
to będziesz mógł być już pewnym, że oziębłość ogarnia
ducha twego, i że za tem jednem opuszczeniem się, bardzo
wiele innych nastąpi.
T ak jest niezawodnie. Jak tylko w swojej pobożności
do tego się stopnia opuścisz, jakeśm y dopiero co powiedzieli,
to niezawodnie i wreszcie twoich obowiązków zalęgnie się
oziębłość, jako nieuniknione następstwo ćwiczeń duchownych
niedbale odprawianych. Nigdy a nigdy inaczej być nie może.—
Gdy kto stale wiernym i dokładnym jest w odprawianiu ćwi
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czeń pobożnych, ten i w sprawowaniu innych obowiązków
takim jest.—Kto zas'mniej lub więcej niedbałym jest w odpra
wianiu ćwiczeń duchownych, ten również i w innych obo
wiązkach swoich niedbałym jest.—Zupełny nieład w ćwicze
niach duchownych, jest dowodem podobnego nieładu w ży
ciu. Tych prawd uczy nas doświadczenie. Kapłan zły nie
zna żadnych ćwiczeń pobożnych; — kapłan oziębły i rozwol
niony, niektóre z nich odprawia niekiedy, ale jaknajgorzej;—
dobry w większej części odprawia je dosyć dobrze;—tylko
święty kapłan wytrwale i coraz to z większą żarliwością od
prawia ćwiczenia pobożne, jakie sobie na początku kapłań
stwa przepisał.—Oto ja k rozmaici kapłani mają się rozmaicie
do ćwiczeń duchownych! Przypatrując się reszcie ich życia
przekonywamy się, że tylko ci z pomiędzy nich mniej lub
więcej regularne prowadzą życie, którzy mniej lub więcej
pilnie pobożnym się praktykom oddawają.
A więc, mój przyjacielu, niezawodnie się opuścisz pod
bardzo wielu względami, gdy się w ćwiczeniach pobożnych
zaniedbasz; tej zatem prawdy nigdy nie zapominaj.
I tak np. dopuścisz się najprzód małych błędów, potem
trochę większych, jakichbyś nigdy się nie dopuścił w dniach
żarliwości swojej.
I dla proboszcza swego nie będziesz miał takiego jak
dawniej poważania, szacunku,^grzeczności i przywiązania. To
wszystko będzie trwało w tobie, dopóki będziesz miał żywy
zapał; ale gdy ten ostygnie, to się wtenczas i twoje wzglę
dem proboszcza usposobienie zmieni.
Teraz masz upodobanie w samotności; ale z czasem
i ta zacznie się tobie przykrzyć, a wtedy uczujesz prawie
konieczność do jej opuszczania i szukania rozrywek. Jestto
Tzecz godna uwagi: że dopóty lubimy samotność, dopóki się
w pobożności pilnie ćwiczymy; a przeciwnie tracimy do niej
pociąg, skoro tylko w tej ostatniej stygnąć zaczynamy.
A gdy więcej w świecie aniżeli w mieszkaniu swojem
zasmakujesz, to wtenczas i do nauki przykładanie się znacznie
osłabnie. Gdy bowiem pobożne praktyki dokładnie odby-
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-wamy, wtenczas i naukę ja k modlitwę lubimy; i te dwie
•siostry podtrzymują nas w pobożności i codzień nowego nam
zapału przydają.
Jeszcze będziesz miał upodobanie w towarzystwie k a
płana świętobliwego; ale ponieważ xto w naszej jest naturze,
że szukamy przyjaźni tylko z podobnemi sobie; więc pra
wdopodobnie nastąpi, że zawrzesz przyjaźń z kapłanem skła
niającym się już do życia zwyczajnego.
Nie m a wątpliwości, że wszelkie obowiązki swoje wiernie
wypełnisz; jednakże ze zmniejszeniem się żarliwości twojej,
zaczną być one ciężarem dla ciebie. Już tak się nie będziesz
kw apił dó konfesyonału, do chorych, jakto wówczas bywało,
kiedy cię żarliwość nà swoich unosiła skrzydłach. W prawdzie
nie zaniedbasz tych obowiązków, ale będziesz wykonywał
j e z pewnym musem, a nawet z pewnym wstrętu rodzajem.
Twoje własne spowiedzie staną się rzadszemi, aniżeli
to dawniej bywało: będzieto niezawodny znak pewnej ozię
błości; to też one nie przywrócą ciebie do żarliwości dawnej:
będzieto oczywisty zwyczaju prawie mechanicznego początek.
A do takiego zniżywszy się stopnia, czyli przynajmniej
utrzym ać się na nim potrafisz? Nie; i jeżeli do ścisłego za
chowywania reguły swojej nie wrócisz, to się będziesz coraz
bardziej rozwalniał. Bądź pewnym, że takim sposobem zej
dziesz wkrótce do rzędu kapłanów zwyczajnie dobrych, wbrew
twemu najmocniejszemu dzisiaj postanowieniu.
Zapewne że dobrym pozostaniesz, ja k tego spodziewać
się należy; jednakże trudno za to ręczyć. Kto będąc na
wysokim stopniu świętobliwości nadużywa łask do niej przy
wiązanych, i zamiast wznoszenia się w niej coraz wyżej lub
utrzymania się przynajmniej na tymże samym stopniu, coraz
się niżej spuszcza, to Bogu tylko samemu wiadomo gdzie to
smutne zniżanie się oporze.
A chociażbyś zresztą nie stał się kapłanem oziębłym.
albo złym, to już bardzo wiele będzie, jeżeli kapłanem tylko
zwyczajnie dobrym pozostaniesz: a wszakże w oczach Boga
jest niezmierna różnica między kapłanem dobrym a świętym.
Gdyby się dało ocenić dobro przez takich dwóch kapłanów
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w jednakowych sprawione okolicznościach, tobyśmy dopiero
mogli zadziwiającą tej różnicy wielkość poznać!
Stawszy się zatem kapłanem dobrym tylko,' nie będziesz
wprawdzie bez cnót, lecz te będą przyćmione mnóstwem ta
kich błędów, jakichbyś nigdy nie znał pozostawszy kapłanem
świętobliwym; twój urząd nie będzie bez pożytku, ale też nie
będzie miał on takiego błogosławieństwa bożego, jakie wła
śnie ma kapłan świętobliwy. Będziesz jednym z liczby tych,
o których de la Motte, biskup d'Amiens powtarza!:- Wiele ka
płanów uchodzi wprawdzie za poczciwych ludzi, lecz którzy molo
mają ducha prawdziwie apostolskiego i kapłańskiego.
W tedy zaczną się znowu objawiać, i to w znacznej
większości, owe drobne i zaledwo dostrzegalne wady, które
zaledwo dają znaki życia teraz podczas twego w seminaryum
-p o bytu. Są one teraz cieniami tylko, ale z czasem obrosną
ciałem, a twoi współkoledzy, którzy cię teraz widzą żarli
wym bardzo, ujrzawszy kiedyś, gdy się staniesz kapłanem
tylko zwyczajnym i podlegającym mnóstwu błędów, jakich
teraz unikasz najstaranniej, z wielkiem zdziwieniem rzekną do
siebie: „Jakże się ta piękna niegdyś cnota przyćmiła!" Quo
modo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus...!
Dopóki zatem jesteś ukochanym synem Boga, to chciej
z tych przestróg i z uwag następujących korzystać, abyś się
w Jego świętej miłości utrzymał.

—
Zacznij coraz głębszego nabierać przekonania: ż
powinieneś być kapłanem świętym; że Bóg p&wołując ciebie
do Kapłaństwa, powołał cię także do wysokiej świętobliwości;
i że każdy kapłan, który nie stara się być świętym, nie od
powiada godnie łasce powołania. Tę prawdę głęboko wyryj
w duszy swojej i zastanawiaj się nad nią codzień. Nigdy
o tej głównej prawdzie nie zapominaj i dąż do świętobliwo
ści z całych sił twoich, nieustannie powtarzając do siebie:
Pragnę stać się kapłanem świętym i takim być przez całe
życie moje, tylko Ty, mój Boże, racz mi łaską swoją dopo
magać.

289
— Dla ugruntowania się w tem pobożnem przedsięwzię
ciu i urzeczywistnienia go, często przypominaj sobie: że obfite
w Kościele bożym pożytki sprawisz, jeżeli kapłanem świętym
będziesz; i że' przeciwnie, mało w nim dobrego zrobisz, je 
żeli będziesz miał cnotę zwyczajną tylko. Nie wypuszczaj
z pamięci słów S. Filipa Neryusza: „Dajcie mi dziesięciu k a
płanów żarliwych, a cały świat nawróconym będzie.“ Mówiąc
to miał na myśli żarliwość S. Pawła, S. Franciszka Ksawe
rego i wielu innych tym podobnych. T akże przypóminaj so
bie i często rozważaj godne jednego biskupa słowa, które
wyrzekł do kapłanów podczas ich rekolekcyj: „Wiara, powia
dacie, upada coraz bardziej: a wszakże vos estis lux mundi!
Zepsucie, mówicie dalej, ogarnia starych i młodych, i wszy
stkie stany: a wszakże vos estis sal terrae! Czyli światło świa
ta zgasło? Czyli sól ziemi zwietrzała?. Czy już zabrakło
w ustach waszych słowa bożego? Czyż nie macie Krwi Je
zusa Chrystusa w rękach waszych? Czterdzieści tysięcy, k a
płanów (we Francyi) a Chrystyanizm (we Francyi) osłabł!
To- tajemnica!!! Słowa te cytuje 0 . Valuy w dziele L e Dire
ctoire dm-prêtre, Przewodnik, kapłana, a które z m ałą odmianą
dają się dziś i u nas literalnie zastosować.
— Nie mniemaj że twoja seminaryjska żarliwość nigdy
nie osłabnie. Utrzymujesz, jej zapał bez wątpienia; ale codzień
pracuj, żeby się jej panowanie w twojej duszy uwieczniło.
Zastanów się: czy nie jest ona skutkiem raczej chwilowego
entuzyazmu, aniżeli cnotą dobrze ugruntowaną? Zastanów się:
czy nie opiera się ona raczej na imaginacyi rozgorączkowanej,
aniżeli na rozsądku zdrowym i mocy ducha? Żarliwość oparta
na uczuciach zmysłowych tylko, sprawia podziwienie w se
minaryum; lecz gdy ją potem świąt swojem zaraźliwem po
wietrzem owionie, to wówczas ten jej gmach wspaniały na
tychmiast zaczyna się chwiać i upadkiem grozić.
— Podczas wakacyj nie tyle zastanawiâj się nad błę
dami swemi, których zapewne się nie dopuszczasz, a jeżeli
się to zdarza, to takow e niezawodnie drobne są; ale swoję
słabą stronę badaj: bo z pewnością nieprzyjaciel twój ztamtąd cię atakow ać zacznie, gdy kapłanem zostaniesz: z tej
Przewodnik.

'
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zatem strony zabezpieczaj się, abyś na polu walki mężnie
się mu opierać mógł. Nie jednemu zdaje się że wszystko
dobrze pójdzie, gdy będąc w seminaryum ma wielkie upo
dobanie w ćwiczeniach duchownych; i napawając się płynącemi z nich pociechami, albo wcale nie, albo bardzo mało
0 doskonaleniu się w cnotach myśli.
— T ak dalece nawyknij do modlitwy i nauki, żeby
dusza twoja taką ich potrzebę czuła, ja k ' ciało czuje potrzebę
pokarm u i napoju. Nie można za wiele tych dwojga ćwi
czeń zalecać: tak one bowiem są dalece potrzebne do utrzy
mywania i pomnażania żarliwości w nas.
— Często przenoś się myślą na pole przyszłej działal
ności twojej.- 'Staraj się przewidzieć przeszkody, jakie tam
się napotykają; jakoto: zetknięcie się z kapłanami mało żarliwemi, mamidła świata, niebezpieczeństwo z powodu uczt
1 grywania w karty, poufałe oswojenie się z rzeczami świętemi, zapomnienie o sobie z powodu pracy około innych
zbawienia, zaniedbanie się w ćwiczeniach pobożnych, i mnó
stwo innych podobnych rzeczy, które zawsze początkiem
opuszczenia się bywają. Zapytuj siebie pod temi różnemi
.względami i zobacz: czyli i jakie masz reguły stałe do za
chowywania się względem tych wszystkich rzeczy w ciągu
życia twego?
—- Często ze współkolegami swemi rozmawiaj o po
trzebie świętości dla kapłanów. Obopólnie wynurzajcie się
pod tym względem, w celu wzajemnego zachęcania się do
żarliwości. Opowiadajcie sobie piękne czyny, jakie w zna
nych wam parafijach dokonywają się przez żarliwych a zna
jomych wam kapłanów. Rozmawiajcie z. sobą o szczęśli
wych skutkach dzieł żarliwości, o jakich wam dało się sły
szeć. Nic tak dzielnie w dobrych postanowieniach nie utwier
dza, ja k rozmowy takie.
— Czytuj żywoty Świętych, a szczególniej żywoty ka
płanów Świętych. W żywotach Świętych: Franciszka Ksawe
rego, Franciszka de Regis, W incentego a Paulo i Franciszka
Salezego znajdziesz wzniosłe, ogniste ustępy, które na wskroś
przejmą duszę twoją i sprawią, że z uniesieniem serca po
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wiesz: Otóż i ja chcę być i będę kapłanem Świętym: Quare
non potero quod isti?
— Czegokolwiek nie doczytasz się w dziełach podrę
cznych, to się o to pytaj i radź swoich pobożnych przełożo
nych, albo też innych światłych, żarliwych i- doświadczonych
kapłanów. Powiedz im jakim jesteś i jakim chcesz być. Proś
ich jako o łaskę, aby wskazali ci niebezpieczeństwa jakie
cię spotykać mogą, i podali środki do ich unikania. Nie
wszystko znajduje się w książkach, a szczególnych zdarzeń
jest mnóstwo niepcfliczone; takie zatem rozmowy nie będą
nigdy bez pożytku.
— A gdy się zbliży czas opuszczenia seminaryum, to
wtedy proś Boga żeby ci dopomógł do przepisania sobie do
brej ..reguły, życia; wszystkie jej części oznacz dokładnie; nie
nagromadzaj w niej różnych praktyk pobożnych, jakichbyś
nie mógł dopełnić; ale jakich się podejmiesz, to postanów
wiernie dopełnić; a w końcu daj ją twego sumienia dyrekto
rowi do odczytania i porobienia zmian stosownych, jeśliby
tego potrzeba było.
' — W końcu, przed opuszczeniem seminaryum, odpraw
nowennę do najświętszych Serc Jezusa i Maryi, dla upro
szenia sobie i posłannictwu swemu błogosławieństwa niebios
i łaski, abyś mógł żyć i umrzeć jako święty kapłan.
Takieto są, mój synu kochany, reguły życia, które cię
w stanie żarliwości zachowają. Obyś mógł "je wiernie za
chowywać, Boga tym sposobem chwalić, zbawić 'dusze bli
źnich i zbawić siebie samego! Amen!

T akże odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana,
pierw szej, części rozdział XII O potrzebie świątobliwości dla ka
płana, żeby mógł gorliwym być, Str. 146.
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ROZDZIAŁ V.
Godne u w a g i w y ją tk i z regu ły, jaką, pewien
w seminaryum d yeeezyi K utańskiej (de Coutan ces) alumn p rzep isa ł sobie.

Najchętniej przytaczamy tu, jako dodatek do rozdziału
poprzedzającego, niektóre z pewnego dzieła ustępy, a które
radzibyśmy w całości przywieść. Jestto szczególna reguła, ja 
k ą sobie przepisał pewien Kutańskiego seminaryum alumn,
któregośmy znali, i któregośmy nieraz piękne przymioty i cno
ty podziwiali.
Ksiądz Teofil Rubi, autor tegoż tak budującego pisma,
ukończywszy z wielkiem odznaczeniem się prawie całkowity
kurs nauk medycznych zauważył, idąc za natchnieniem głę
bokiej pobożności, jakiej się zawsze oddawał, że Bóg powo
łuje go raczej do leczenia dusz, jako kapłana; aniżeli do le
czenia ciał, jako lekarza. Użył wszelkich sposobów, jakie
są w mocy ludzkiej, dla poznania pod tym względem woli
Boga; a gdy już o swojem do stanu duphownego powołaniu
nie powątpiewał, wtenczas wstąpił do wyżej wspomnionego
seminaryum, gdzie łagodnością charakteru swego, dobrocią
serca, skromnem o sobie rozumieniem, wielkiemi przytem zdol
nościami oraz gruntowną cnotą, zjednał sobie w wysokim
stopniu poważanie i miłość tak u swoich współuczniów, ja
koteż u'przełożonych. Wszyscy poczytywali go za ucznia
wzorowego i przewidywali, że on zostawszy kapłanem, wiele
w Kościele dobrego zrobi. I w rzeczy samej nie zawiódł
takiego o sobie mniemania: zostawszy bowiem kapłanem, te
powzięte o nim nadzieje urzeczywistnił w parafii S. Saturnina w Dawransz (d’Avranches), dokąd władza przeznaczyła
go na wikaryusza. Tam pod przewodnictwem proboszcza po
bożnego, z niezmordowaną żarliwością oddawał się pełnieniu
obowiązków powołania swego, i nowe codzień owoce wień
czyły jego trudy i zapalały go do usiłowań coraz nowych.
Ujmująca jego powierzchowność, powabna pobożność, zna
kom ite zdolności, budująca regularność i wszelką miarę prze
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wyższająca gorliwość, wprawiły w podziwienie mieszkańców
miasta, wpośród których pomnażał się dla powiększenia chwa
ły Boga i pozyskania zbawienia dusz.
Lecz niestety! zapał jego żarliwości i zbytek pracy
wkrótce zrujnowały jego delikatne z natury zdrowie, i Bóg,
którego zamiary są niezbadane, znajdując go zawczasu doj
rzałym dla nieba, otworzył mu tam bramę przez śmierć, k tó 
ra wszystkich jego znajomych uszczęśliwionych wyświęceniem
go na kapłana, w wielkim smutku pogrążyła.
Spoczywaj młody i pobożny konfratrze, spoczywaj pod
zieloną grobu murawą! Tyś nie przeczuwał tego, że nie prze
staniesz nas budować i nauczać, ponieważ dzieło twoje czy
tywać będziemy.
Reguła tego zacnego kapłana, z której kilka przyta
czamy ustępów, składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera
•przepisy ogólne, a druga szczególne.

Przepisy ogólne.
„Pozwól mi. Boże, do „ciebie się uciec od samego mo
jej pracy początku: racz, błagam Cię, m ów ić,do serca mego.
Jestem biedneiîi dziecięciem, które zaledwo Imię Twoje wyriiawiać umie, azatem do Ciebie należy prowadzić mnie i dać
mi poznać wolę swoją. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
ześlij nań swego 'D ucha Świętego, któryby wskazał mu dro
gę jak ą postępować ma, .żeby odtąd ęycie jego stało się nie
ustającym hymnem na cześć Twoją.
„Będę się przedewszystkiem starał w sercu mojem utrzy
mywać wiarę żywą i głęboką. Ona bowiem sama jedna bę
dzie mi dodawała męztwa do pokonywania przeszkód do
uświętobliwienia się i zbawienia mego. Sam Jezus Chrystus
naucza mnie, że bez niej nic miłego Jego Ojcu uczynić nie
podobna i że ona sama odnosi zwycięztwo nad światem....
Otóż właśnie źródło, z którego będę czerpał siły potrzebne
do wypełnienia posłannictwa, jakie mi Bóg powierzyć ma.
A gdy na mnie ja k a pokusa uderzy, 'wtedy zachowam spo
kój zupełny z tem przekonaniem głębokiem, że pod opieką
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Tego, któremu są posłuszne wiatry i morskie fale, nie ma
się czego obawiać.
I A jeżeliby dla zadosyćuczynienia zamiarom przez Opa
trzność względem mnie powziętym, wypadło mi podjąć się
ofiar trudnych i bolesnych (powiadają że od dawna swoję
przedwczesną śmierć przewidywał); jeżeliby Bóg i odemnie,
ja k od' Abrahama, zażądał ofiary z tego co mam najdroższe
go na świecie; to wtenczas wspomnę sobie na bohaterskie
czyny wielkiego poświęcenia się, jakie we wszystkich cza
sach wiara sprawiała w Świętych, i za ich przykładem, cho
ciażby odrazu spiknęło się na mnie wszelkiego rodzaju prze
śladowanie, chętnie z rąk Jezusa Chrystusa przyjmię kielich
wszelkiej goryczy, wiedząc, że i On przez mękę wszedł do
chwały swojej. Oprócz tego, wiedząc przez wiarę że tylko
tacy otrzymują nagrodę, którzy obowiązki swoje wiernie
wypełnią, przeto będę się starał zawsze dokładnie wypełniać
wszystkie powinności moje. Gdy będę sam ńa sam, wolny
od oka ludzkiego pozostawał, wtenczas wiara mi przypomi
nać będzie, że Bóg mię widzi i że kiedyś On zażąda ode
mnie rachunku ze wszystkich czynności moich. Taż sama
wiara pokaże mi wielkość i dobroć Boga: ona przenikając
moją duszę obecnością Jego, nauczy mnie pamiętać, szcze
gólniej w kościele, gdzie On przebywa, o skupieniu ducha
połączonem z bojaźnią i uszanowaniem; onato każe mi/wszystkich ludzi poczytywać za braci, dla których zbawienia mam
swoje życie poświęcić; że powinienem w sercu swojem ubo
lewać nad blądzącemi i nie oddając złem za złe, tem żarli
wiej za nich się modlić i kochać ich, gdy mi kiedy co złe
go wyrządzą. Taż nareszcie w iara uczy mnie naśladować
Jezusa Chrystusa, bezustannie stawiając mi Go przed oczy
ma jako wzór, i zapewniając mię o uczestniczeniu w Jego
tryumfie, jeżeli będę wiernym kontynuatorem Jego dzieła
na ziemi.
• „Przedewszystkiem będę w sercu swojem chował żywą
i ciągłą wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa, jakiemi
mię Bóg tak hojnie obdarzył.... Czy będzie mnie chłostał,
czy pociechą napełniał, zawsze będę z Jobem powtarzał:

„Tak się Bogu spodobało; niech zatem święte Imię Jego
błogosławione będzie." I o radzie Paw ła S.: Grati estote, nie
zapomnę.
„W końcu wiara doprowadzi mię do gorącego pragnie
nia wypełnienia woli Boga tak względem mnie samego, jakoteż względem innych ludzi. Będę pamiętał, że tego inaczej
nie dokonam, jeżeli nie postanowię we wszystkich szczegó
łach mego dopełnić obowiązku, jaki na mnie włożony bę
dzie; i codzień w tym celu szczerze podążać będę do zupeł
nego od~świata oderwania się, usuwając ż pamięci próżne
i łudzące powaby jego, jakiemi może mnie jeszcze ku sobie
pociągnąć. Powiem sobie że już nie do siebie należę, że już tyl
ko w Bogu i dla Boga powinienem się ruszać i myśleć; będę się
miał jakoby za brata Jezusa Chrystusa, którego pokarmem było
pełnienia woli Ojca Jego.... Będę jako kontynuator K apłań
stwa Jego, a więc i o tem pam iętać będę, że całe życie Je
go było poświęcone szukaniu owiec, które były zginęły z do
mu Izraela; że tylko chwały Swego Ojca szukał, i że z tych
uczuć czerpał O a swe męztwo, k tó re nie pozwalało Mu ani
na chwilę spocząć, aby tem lepiej woli Ojca swego dopeł
nić mógł.“
Uwagi te prowadziły naszego żarliwego alumna do ży
cia wewnętrznego, do czego miał szczególniejsze upodoba
nie. Oto ja k się tam piękna dusza jego rozpływała:
„Powinienem przedewszystkiem naśladować wewnętrzne
i ukryte, życie Jezusa, który przez lat trzydzieści pozostawał
nikomu nieznany, i który potem w życiu publicznem, jak
skoro sprawa Ojca jego nie wymagała czegoś więcej, na
tychmiast z uczniami swemi usuwał się do jakiegobądź miej
sca pustego, w celu skupienia ducha i uniknienia zgiełku
świata. Jakże daleko bardziej ja tak słaby, od własnych
skłonności zagrożony utratą tego spokoju duszy, za którego
zniknieniem i Bóg do mnie mówić przestaje, powinienem te
goż świata zgiełku unikać według możności mojej, aby ja k
najlepiej skupiać się w sobie, ponieważ w pośród świata
trudno się nie rozproszyć wtenczas nawet, gdy się tam znaj
duje kto dla wypełnienia woli Boga. Będę sobie często przy-

pominął, że szczególniej na pustyni znajduje się Jezus; że
głosu Jego wcale nie słychać wpośród wrzawy świata/ i że
On chcąc duszę ubogacić darami swemi, wiedzie ją na pu
stynię i dopiero tam do jej serca mówi. Powinienem przeto
umieć gardzić rzeczami doczesnemi, jeżeli chcę aby Jezus
Chrystus we mnie swoje królestwo założył; bo, jak mówi
król prorok: „Wszystka chwała i wszystka piękność Jego
wewnątrz.11 On człowieka wewnętrznego często nawiedza,
a mowy Jego słodkie, pociechy miłe, pokój nieustający
i przyjaźń nie chWiejna.
„A zatem pilnować się będę abym się nigdy lnie roz
proszył zbytecznie. A nawet w pośród zatrudnień mbich bę
dę się starał żyć w odosobnieniu, nigdy Boga z oczu nie
tracąc; w tym celu będę się starał ja k ą pobożną zajmować
się myślą, albo też przesyłaniem do Niego uczuć miłości
swojej. W rozrriowach i dysputach będę się zbytecznego wy
strzegał uniesienia, bo to stałoby się przyczyną rozprosze
nia ducha i utraty spokoju serca,, żeby duch żewnętrznemi
zajęty sprawami, mógł łatwó do Boga się wznosić. Stano
wczo zabronię sobie rozmów próżnych, ponieważ takowe
zbyt rozpraszają ducha. Tym sposobem uniknę nowin świa
towych, pogadanek o literaturze etc. o ile na to roztropność
pozwoli." (Nadmieniamy, że miał wielki pociąg i zdolność
do literatury, co pokazuje do jakiego stopnia swoje zaparcie
się posunął). „Jedynie wierność w zachowywaniu reguły/do
starczy mi środków niezawodnych do postępowania, na dro
dze doskonałości, bo takim sposobem powoli oderwię się od
rzeczy zewnętrznych, a pozostawać będę z samym Bogiem
i na rozmyślaniu o niebie.
„Ewangelia zachowuje głębokie o ukrytem Jezusa Chry
stusa życiu milczenie, a wspomina tylko iż rodzicom swoim
był poddany we wszystkiem: E t erat subditus illis, dla dania
nam przestrogi, że wszelkiej cnoty fundamentem jest posłu
szeństwo woli Boga, która zwykle objawia się nam za po
średnictwem przełożonych naszych. Potrzeba mi zatem zu
pełnie oderwać się od woli własnej w tem przekonaniu, że
to dla mnie stanie się źródłem łask wszelkich.
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„Bèz posłuszeństwa zgoda powszechna jest niemożebną;
i gdybym nie chciał w Kościele woli zwierzchników moich
powolnym być, przez to samo stałbym się przyczyną zamie
szania i ściągnąłbym na siebie gniew Boga... Duch bunto
wniczy jest najwydatniejszą cechą grzesznika; onto pobudził
aniołów do zrzucenia z siebie jarzm a bożego,’ wygnał ich
z nieba i wieczne po nich natępienie ściągnął. W yłamywać
się zatem z pod posłuszeństwa, jestto się od łaski Boga usu
wać: żeby więc wolnym pozostać, trzeba posłusznym być.....
„Będę więc powolny Zwierzchnikom moim', cokolwiek
oni rozkażą mi. Zapewne wypadnie pod tym względem nie
raz gwałt sobie zad§ić aby się przymusić, ale przy pomocy
łaski Boga poświęcam się na wszystko. A przez cały czas
mego pobytu w seminaryum, będę przepisy co do joty. z a 
chowywał jakoteż pójdę za wszystkiemi radami, jakie mi
-zalecone będą. Bez wahania się i szemrania znosić będę
wszelkie drobne niedogodności, jakie tu ze .wspólnego po
życia wynikają, jednocząc ofiarę woli mojej z ofiarą Jezusa
na krzyżu.
„Po ukończeniu seminaryum, przyjmię wskazane mi ja k 
by z rąk Boga obowiązki, chociażby te memu życzeniu i mo
im skłonnościom bardzo przeciwne były. A ponieważ w każ
dym rządzie ludzkim zdarza się, że pewne członki muszą
cierpieć zpowodu mylności rozumu ludzkiego, więc takowemu
bez szemrania ulegać będę, uznając w tem skrytą wolę Opa
trzności, której zamiarom niekiedy nawet ludzkie błędy słu
żą. Jednem słowem, od dziśdnia wola Zwierzchników moich
będzie moją wolą.“
Cóżto za wzniosłość myśli! jakażto dojrzałość alumna
młodego!

„Drugim punktem również ważnym i do k tó re g o , k o 
niecznie nagiąć się muszę, jest pokora i słodycz, którą Pan
Jezus tak mocno zalecał uczniom swoim mówiąc: Uczcie się
odemnie żem jest cichy i pokornego serca. Przez całe życie swo

298
je poczytywał się On za ostatniego z ludzi, chociaż był ró
wny Bogu, Ojcu swemu.
„A więc odrzucać będę wszelką myśl pyszną i próżną
dla naśladowania tego Zbawiciela; co ludzie uznają we mnie
za dobre, to poczytywać będę za rzecz małej wagi, i dopełniwszy wszystkich obowiązków moich, jeszcze słowy Ewan
gelii powiem do siebie, żem sługa niepożyteczny. Jezus, ja
ko najświętszy z pomiędzy ludzi Człowiek, był także najpo
korniejszym: a jakiemże uczuciem powinienem być przejęty
ja, który jestem od stóp do wierzchu głowy grzechami po
kryty!... Jakże powinienem się korzyć ja, który żadnym do
brym czynem nie wypłacam się za grzechy dawnego życia
mego! Czyż nie wiem że sam z siebie nic, nawet świętego
Imienia Jezus, godnie wymówić nie mogę, a jeżeli co do
brego robię, to jedynie z łaski Boga? Nareszcie będę się za
wsze zapatrywał na przykłady Świętych, w których pokora
z latami rosła, a przedewszystkiem na przykład Maryi, w któ
rej stały się wielkie rzeczy, ponieważ pokorną była, i będę
często rozmyślał te S. Pawła słowa: Nihil per inanem gloriam
sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes.
„Równie starać się będę o nabycie wielkiej łagodności,
cierpliwości, doskonałej cichości i serca uprzejmości; i w tym
celu dosyć mi będzie spoglądać na Tego, który łagodnym
i cichym był ja k baranek wtenczas nawet, gdy Go na śmierć
prowadzono. Nikczemnie od złośników wyszydzony, okryty
ranami i wzgardą, ani jednego na swoich katów przykrego
słowa nie wyrzekł, ale raczej opłakując ich zaślepienie i umie
rając na krzyżu, prosił Ojca swego o przebaczenie dla nich.
Naśladując wzór tak piękny, starać się będę przytłumiać
w sobie natychmiast każde poruszenie niecierpliwości i obudzającego się gniewu w stosunkach z bliźnim. Wystrzegać
się będę wszelkiej cierpkiej odpowiedzi, zawsze spokojnie
wypowiem zdanie swoje, nigdy się nie unosząc na zdanie
przeciwne mojemu.
„Nietylko chętnie przebaczę za przykrości wyrządzone
mi rozmyślnie czy bezwiednie, lecz będzie to jeszcze nową
dla mnie pobudką do wyświadczenia, przy zdarzonej sposo-

299
bnośći, nowych moim krzywdzicielom przysług. Będę cier
pliwie tych wady znosił, z któremi przestawać mi wypadnie,
pamiętając, że dla wykonywania przykazu Jezusa Chrystusa
trzeba drugich ciężar znosić, jakoteż dla tego, że spokój wiel
ki i królestwo niebieskie są tylko łagodnym przyobiecane.
„Ale szczególniej wtenczas będę się starał być pełnym
politowania, gdy będę grzeszników do Boga nawracał. W ła
śnie wtenczas będę się zapatrywał na Jezusa pełnego współ
czucia dla obłąkanych owiec z domu Izraela, na Jezusa
przebaczającego niewieście cudzołożnej, na Jezusa przestawającego • z publikanami i grzesznikami dla pozyskania ich
Ojcu swemu, na Jezusa, który tem chętniej duchowne ich
rany leczył, im takowe głębszemi bywały. On właśnie chciał
miłosierdzia a nie karania, i mocnó toż samo swoim Apo
stołom zalecił, aby na wzór Ojca niebieskiego miłosiernemi byli.
„Potrzeba więc abym we wszystkich z bliźnim stosun
kach stałą zachowywał łagodność; aby jej ani przeciwności,
ani wzgarda, ani krzywda nawet zniweczyć nie mogły, a ta
kim sposobem będę miał dwojaki pożytek: jeden, ćwicząc się
w przyjemnem Bogu umartwieniu się; a drugi, pozyskując
Jezusowi Chrystusowi. serca innych, ponieważ cnocie łago
dności nic się oprzeć nie zdoła. Przy tem stanę się w koń
cu naśladowcą Tego, który o sobie powiedział, że jest ci
chym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym pokory.
„Z łagodnością serca łączy się koniecznie miłość bliź
niego, bez czego jesteśmy gwałcicielami zakonu, który naka
zuje nam abyśmy się wzajemnie miłowali. Powinniśmy, jako
członki jednego ciała, którem jest Jezus Chrystus, wzajemnie
się miłować, bezustannie pracować nad wzajemnem się uświętobliwienieniem i urzeczywistnieniem tej przedziwnej harm o
nii, która zachwycała niegdyś proroka i do której są przy
wiązane największe błogosławieństwa i wieczne Pana obie
tnice. Pan. Jezus chcąc uczniom swoim ćałą ważność przyka
zania o miłości pokazać, umył ich nogi po ostatniej wiecze
rzy i przykazał im, aby i oni zawsze gotowi byli do nieo
graniczonej względem swoich braci posługi. Skoro ja wasz

300
Nauczyciel i Pan, rzekł do nich, umyłem nogi wasze, toć
i wy powinnis'cie jedni drugim podobnie czynić. Synaczkowie
moi, mówił dalej do nich z miłością najtkliwszą, miłujcie jedfii drugich, jakom ja was umiłował: przezto bowiem świat
pozna żeście uczniami moimi. A przed samą męką swoją
modlił się do Ojca Swego o wytrwanie dla nich w jedności
doskonałej.’
„Jeżeli więc, chcę być wiernym Jezusa Chrystusa naśla
dowcą, powinienem braci - swoich kochać z całego serca.
A więc powinienem być zawsze gotowym do służenia im;
a więc będę im służył we wszystkiem, będę skrupulatnie uni
kał tegd wszystkiego, coby ich obrazić a przynajmniej zmar
twić mogło, a w ich smutku pocieszać ich będę. Będę Uprzej
mym dla wszystkich kolegów moich; a gdy kiedy mniej ku które
mu z nich skłonności czuję, temu większe dam dowody przy
jaźni mojej; w czem będę mógł być pożytecznym dla nich
w tem usłużę im, i wyniszczę się, na wzór Pawła Świętego,
dla oddania się im całkowicie. A gdy w pełnieniu względem
nich obowiązków miłości doznam kiedy trudności jakiej, po
dziękuję za to Bogu za dostarczenie mi sposobności do na
bycia większej zasługi w oczach Jego.
„Lecz mam nadzieję, że postąpię dalej jeszcze: będę się
bowiem wszelkiemi sposobami przykładał do zachowywania
pokoju i zgody między nimi. Niczego nie zaniedbam dla
utrzymania dobrej harmonii, która powinna zawsze kwitnąć
pomiędzy wychowańcami seminaryjskiemi. Azatem pilnie wy
strzegać się będę wszelkiego słowa płochego i nierozważne
go; słysząc na kogo zarzuty, uniewinniać go będę o ile to
w mojej będzie mocy. Będę, jednem słowem, gotów do po
święcenia życia mego dla bliźnich, jeżeliby tego potrzeba by
ło, aby tym sposobem dowieść im miłości swojej, jak Jezus
Chrystus dowiódł ku nam swojej, wydając się chętnie na
śmierć dla zbawienia dusz naszych, i będę sobie często przy
pominał opisane przez Pawła S. przymioty miłości: Charitds
patiens est, benigna est... omnia sustinet... etc.
„Ale nie dosyć dla chrześcijanina, a tembardziej dla
kapłana, kochać bliźniego w ogóle: trzeba, dla wypełnienia
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tego przykazania w całej rozciągłości jego, nietylko umieć
nieprzyjaciołom naszym przebaczać, lecz i kochać ich, i do
wyświadczenia im wszelkiej przysługi gotowym być. Gdy
więc wobec ludu bronić przyjdzie mi sprawy Bożej, wtenszas powinienem spodziewać się i przeciwników .znaleźć.
W tenczas w nieprzyjaciołach Boga znajdę bezwątpienia nie
przyjaciół ministra Jego, którzy b ę d ą . usiłowali ściągnąć na
mnie nienawiść i wzgardę. Zupełne im z mej strony przeba
czenie, będzie moją na ich złośliwość odpowiedzią; powiem
wtenczas z Jezusem na krzyżu, iż nie wiedzą co czynią prze
śladując tego, który niczego tak bardzo nie pragnie, ja k ich
uszczęśliwienia, i dla pozyskania ich Bogu ofiaruję Mu te
smutki i boleści, jakiemi ich postępowanie moją napoi duszę.
„W szakże mało, a nawet byłoby niczem naśladować
Jezusa w rzeczach tylko niektórych; potrzeba we wszystkiem
a szczególniej w miłości, która ze wszystkich cnót jest naj
piękniejszą i zarazem najdelikatniejszą. Nie zadługo Jezus
Chrystus na moich rękach ofiarow ać'się i codzień do me
go serca wstępować będzie : jakażto więc tam czystość
znajdować się powinna! Z jak ąż więc troskliwością mam się
najdrobniejszej skazy wystrzegać, jeżeli chcę aby On do ta 
kiego, jakim jestem, nędznika z upodobaniem przybywał.
On, który do tronu swego tylko czyste dopuszcza duszę!
A więc będę sobie często przypominał, że serca tylko czyste
mają obietnicę oglądania Boga, i że Jezus najbardziej kochał
tego z uczniów swoich, którego anielska dusza była czy
ściejszą od kropli rosy u kielicha kwiatu wiszącej. Zpowodu
takiejto czystości jego pozwolił mu Jezus skłonić głowę na
serce swoje, aby tam z samego ogniska bożego zaczerpnął
nietylko zamiłowania czystości, ale i tego świętego zapału,
jakim potem nie przestał goreć przez cały ciąg długiego apo
stolstwa swego.
„Im jaki 'skarb droższym je st, tem staranniej ukrywać
go trzeba, zwłaszcza, gdy niezmordowani grabieżcy co mo
ment usiłują wydrzeć go. Będąc zatem posłuszny apostoło
wi mówiącemu i do nas, ja k niegdyś do Tym oteusza: Teipsum castum custodi, te Jezusa słowa: Vigilate, będę zawsze
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pamiętał. Będę więc nieustannie strzegł zmysłów swoich ; zawrzę, za przykładem Joba, przymierze z oczyma memi, któ
rych nigdy na przedmiotach niebezpiecznych nie zatrzymam.
-Wiedząc ja k w tej materyi mała nieroztropność może bardzo
straszne skutki sprawić, unikać będę okazyj dalekich nawet;
a ponieważ skarb czystości w kruchem noszę naczyniu, więc
zawsze tego unikać będę, coby mnie na jej utratę narazić
mogło, i natychmiast odrzucę każdą m yśl, któraby nie zu
pełnie czystą była.
„Wiedząc z nauki Ojców świętych, że pokora jest stró
żem czystości, i że nieczystość, według Apostoła, jest karą
za pychę, więc o sobie zawsze nizko trzymać i na wielką
słabość swoją ustawicznie pamiętać będę.
„A napróżnobym usiłował czystym być, jeżeliby mię
Bóg nie wspierał, ponieważ wstrzemięźliwość do najpiękniej
szych Jego darów należy; przeto często i żarliwie o nią mo
dlić się będę, bo modlitwa, według S. Grzegorza Nisseńskier
go, jest fundamentem i podporą czystości. Będę o nią bła
gał Jezusa, bo.O n ją ze wszystkich cnót najbardziej mułuje.
Będę o nią prosił przez czystą i błogosławioną Pannę, która
przez niepokalane poczęcie swoje nosiła Tego w żywocie
swoim, który jest źródłem czystości. Dla umocnienia się
w walce, ja k ą każdy cnotliwy człowiek musi pod tym wzglę
dem wytrzymywać, będę często rozmyślał nad pięknością
i wielkością tych dusz, które jak promienie słońca, przebyły
brudy ziemi, nie zostawszy od nich same splamione, i które
w końcu w niebie otrzymały od Baranka szatę białą, jaką
tam na wieki wieków nosić będą.” ..................... : . . .
Z wielkim żalem pomijamy długie ustępy, jakie radzibyśmy
tu przytoczyć. Nim jednakże zakończymy Reguły ogólne,
przytoczymy jeszcze ogniste wyrażenia, jakiemi naszego żar
liwego alumna miłość boża natchnęła.
„Otóż, mój Boże, takim sposobem postanawiam kochać
Ciebie, i to będzie jedynym celem moim, do którego skie
ruję całą usilność m oją, wszystkie czyny moje i wszystkie
myśli moje. I czegożbym więcej miał pragnąć oprócz kochania
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Boga i zatopienia się w Nim? O, gdyby to już mi dozwolono
było wyśpiewywać z aniołami pieśń miłości! Ale dopóki to
nie nastąpi, powinienem tymczasem nieustannie chować mi
łość w sercu mojem. Bóg jest miłością, a k to w miłości
trwa, ten w Bogu trwa, a Bóg w nim. Któż więc mnie oder
wie od miłości Boga mego? Czy boleści i smutki?... Czyż
nie cierpienie dowodzi miłości? Gdy więc będę opuszczony,
w smutku i,oschłości, wtenczas tem do większej ku Bogu
miłości pobudzać się i tem silniej do Niego wzdychać będę.
„Ale szczególniej czynami swojej ku Bogu miłości do
wodzić będę, wszystko wykonywając, według świętej woli
Jego i zawsze na Jego obecność'pam iętając. Jeżeli można
będzie, to w każdej chwili serce swoje do Niego wznosić
będę powtarzając: Tylko o Tobie, mój Boże, myśleć pragnę.
Ty jesteś cząstką dziedzictwa mego, a więc na wieki tylko
do Ciebie należeć pragnę. O! ta k , nigdy się nie oddalę
z pod cienia skrzydeł Tw oich, by się nie narazić na wście
kłość nieprzyjaciół moich. Pragnę tylko w Tobie spoczy
wać; ja k spoczywa dziecię na łonie m atki swojej. Czegożbym
nawet w niebie, szukać miał oprócz Ciebie, mój Boże? A na
ziemi czegożbym pragnąć mógł bez posiadania Ciebie? D o
póki Więc na tem wygnaniu pozostanę ,\ dopóty serce moje za
wsze do Ciebie z miłości wzdychać będzie. T ak jest, k o 
cham Cię, mój Boże! dusza moja omdlewa oczekując na
Oblubieńca sw ego!...’
„Jakimkolwiek sposobem spodoba Ci się nawiedzić mię,
zawsze trwać będę w winnej macicy, z której obfite życie
płynie do połączonych z nią gałęzi. Ty, mój Boże, tą winną
macicą jesteś, ja k mi o tem Sam powiadasz; a ja latoroślą,
która oddzielona od Ciebie, nie może dla nieba żadnych ow o
ców rodzić ani żyć nawet. Niech więc niezachwianie trwam
w zjednoczeniu z T o b ą , bym nie został precz wyrzucony na
podeptanie i spalenie w ogniu piekła. Ale niech' raczej'po
zostanę w Tobie a Ty we mnie, abym mógł pożytecznym być
i znaleźć łaskę w oczach Twoich, gdy przyjdzie jałow e drze
wa skazać na ^ogień wieczny.” .....................................................
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Żal nam bardzo że dla braku miejsca musimy opuścić
Przepisy szczególne '). Nic piękniejszego nad sposóbj jakie
go nasz alumn żarliwy do codziennego wszystkich swoich
czynności uświętobliwienia używał; ztąd się pokazuje, iż za
wsze w obecności Boga pozostawał i że piękna dusza jego
nigdy nie przestała niebieskiej miłości płomieniem goreć.
I
bezwątpienia że wykonywanie a nie samo reguły n
pisanie chlubę autorowi jej przynosi. Na nic się nie przydadzą
najpiękniejsze • Bogu obietnice wypisane na papierze, jeżeli
wiernie takowych nie praktykujemy. Jednak liczni naszego
pobożnego alumna współuczniowie nie zaprzeczą nam, gdy
powiemy, że świętobliwość jego życia była daleko wyższą od
reguły, jak ą przepisał sobie w celu dojścia do takowej. A co
się nas tyczy, którzy byliśmy świadkami pełniehia przezeń
obowiązków kapłańskich, wyznajemy z radością, że robił
daleko, więcej aniżeli obiecał. Stawszy się kapłanem wzoro
wym, wielu nawet z pomiędzy tych za sobą pociągnął, którzy
nie mieli odwagi tak daleko postąpić w doskonałości, do ja
kiej on doszedł; a my wielkiej doznajemy pociechy, gdy
możemy na tych kartach odnowić o nim pamięć, która wpra
wia nas w podziwienie, ożywia pobożność i kruszy serca
nasze.
Obyto nasze seminarya takiemi zaludniały się alumnami,
którzyby ja k ten byli dla Kościoła nadzieją, a potem stawali
się gorliwemi kapłanami i niezmordowanemi jego chwały
szerzycielami !
i) W ielka szkoda, że Autor nie przytoczył całej tego żarliwego
alum na reguły. P . T.

CZĘŚĆ TRZECIA.
GŁÓW NE PRZYWARY, JAKIM ALUMNI
PODLEGAĆ^ MOGĄ.
Cechy tychże przywar,— skutki jakie one sprowadzają,—
środki do poprawienia się z nich.

Uwaga. Mocno naszym Kochanym Czytelnikom zaleca
my, aby uważnie odczytali następującą autora przedmowę,
którąs'my tu dla tego przenieśli, żeby nie została pom iniętą,
ja k to zwykle bywa. Sam autor odczytanie jej mocno za
leca, ponieważ podaje w niej pewne reguły, które, jeżeli nie
będą zachowane, to czytanie prawie żadnego pożytku nie
sprawi. Trzeba mieć chęć do poprawienia się z przywar na
szych i błagać przytem Boga, żeby raczył nam pobłogosła
wić, oświecić nas, dodać męztwa do odniesienia zwycięztwa
i łaski do wytrwałego potem postępowania drogą Sw-iętych.

Przedmowa X. H. Dubois.
Ponieważ w Praktycznej Gorliwości Kapłana mówiliśmy
o sposobach zbawienia dusz ja k najwięcej, a we Wzorowym.
Kapłanie j) o konieczności i sposobach własnego uświętobliwienia się; wypada zatem i do kleryków zwrócić się dla po
wiedzenia im, co mają robić dla poprawienia się z przywar,
jakim podlegają; z przywar, które zaniedbane mogłyby pó
źniej przy sprawowaniu obowiązków kapłańskich bardzo
wiele szkodzić.
Młodzi klerycy w ogóle pragną stać się ozdobą stanu
duchownego" przez świętość i pracowitość życia; ale przyno*) Sz. Tłum acz błędnie Saint Prêtre przełożył na Wzorowy Kapłan.
Mówiliśmy o tem w przedmowie do Praktycznej Gorliwości Kapłana. P. T .
Przewodnik.
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szą z sobą i niespostrzegając się zachowują w seminaryum
pewne z dawnego życia swego resztki przywar; a ponieważ
w tem świętem ustroniu rzadko kiedy zdarzają się okazye
do odnowienia i utrwalenia tychże przywar, więc pozwalają
im w cieniu wegetować, nawet nie domyślając się ich obe
cności; i dopiero wielce się turbują, gdy po przyjęciu Kapłań
stwa i przy jego na świecie pełnieniu obowiązków, też przy
wary zaczynają się w nich budzić i objawiać.
Inni wprawdzie znają swoje przywary, ale że one obecnie
ich do wykroczeń wielkich nie prowadzą, przeto nie starają
się o zniweczenie takowych i poprzestawają na prowadzeniu
w seminaryum życia regularnego, które upływa na naukach
ćwiczeniami duchownemi poprzeplatanych. Z takiego ich
sposobu myślenia pokazuje się, że nie mają jasnego i grun
townego pojęcia a raczej przekonania o konieczności do
skonalenia się w celu godnego przyjęcia święceń, oraz
pożytecznego później sprawowania obowiązków kapłań
skich. Niegdyś byli niewolnikami wielkich nieprawości, które
udało im się dopiero po wielu trudach pokonać; teraz dro
bne, ale codzienne wykroczenia lekce sobie ważą, i zdaje się
im, że obok takowych świętobliwie żyją. Taki sposób my
ślenia jest nader niebezpiecznym. W ystępki bowiem i wady
są ogniwami jednego i tego samego łańcucha, i dla tego po
wszechnie wady alumna, wkrótce po jego wyświęceniu na
kapłana, nagle w występki się zamieniają.
Ale i wtenczas nawet, kiedyby wady nigdy ze swoich
granic nie wyszły, bardzoby źle było, gdyby alumn zamiast
ich się pozbycia, chciał na zawsze przy nich pozostać: w ta
kim razie i samby był nieszczęśliwym, i lud, którego możeby
niezadługo pasterzem był.
Z takiemi w rzeczy samej wadami nie będzie on kapła
nem świętobliwym, a więc i nie odpowie zamiarom Boga,
jakie miał względem niego powołując go do Kapłaństwa.
Oprócz tego nie cieszy się on szczęściem tego błogiego spo
koju duszy, jaki jest udziałem kapłanów tylko świętobliwych;
czyny jego nawet najświętsze nie są bez defektów, a więc
w artość ich nie może się równać z wartością czynów pra
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wdziwego sługi bożego, który świętością życia swego zba
wienny w yw iera, wpływ na wszystko co robi i co mówi.
A co się tyczy bliźniego, to nawet niepodobna, opisać
jak ie zbawieniu jego stawia przeszkody k apłan, który ze
swoich wad popraw ić się nie chce'. Gdy bowiem każdy k a 
płan świętobliwy codzień dokonywa cudownych naw racań,
tymczasem k apłan zwyczajnie dobry, różnym podległy w a
dom, niety lk o . nic podobnego nie działa, lecz często lekkiemi wykroczeniami swemi obraża wiernych i oddala ich od
Boga. Codzień widzimy kapłanów, którym wprawdzie nic
nagannego zarzucić nie można, którzy w ogóle nawet za do
brych uchodzą, a którzy jednakże robią sobie nieprzyjaciół
słowami nieoględnemi, swoją nietrafnością opóźniają nawró
cenie się grzeszników, swoją nieztropnością różnią z sobą
parafijah, i takim sposobem zniewalają swoją zwierzchność
do przeniesienia ich na inne miejsce, ' lub też do zupełnego
usunienia ich od zarządu parafii, jako niezdatnych do piasto
wania godności takiej.,
Z takichto powodów postanowiliśmy na złe uderzyć
w samem jego siedlisku, którem jest serce alumnów. Do
póki bowiem alumni złego, a nawet żadnego nie nabrali kie
runku, to daleko łatwiej i prędzej mogą się poprawić z wad
swoich, aniżeli później zostawszy kapłanami z temiż wadami
zakorzenionemi i zastarzałemi. Kapłan bowiem bardzo tru
dno poprawia się z wad zakorzenionych i zastarzałych, a k a 
płan z nałogami występnemi prawie nigdy się nie poprawia.
Mówiliśmy zatem w drugiej części ') dzieła niniejszego
najprzód o niektórych przywarach w ogóle, nie wchodząc
w żadne szczegóły, i podzieliliśmy alumnów na cztery klasy;
jako to: na złyoli, oziębłych, dobrych i żarliwych. Każdej z tych
klas wierny podaliśmy obraz; wykazaliśmy najprzód» skutki
wad i przywar (defectuum et vitiorum), opisaliśmy smutny
los tych alumnów, którzy z takowych się przywar nie popra-

•) Niech Czytelnik raczy pam iętać, że Przedmowa X. H. Dubois
je st zastosowana do tłum aczenia polskiego. P . T .
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wiają, a w końcu podaliśmy środki do poprawienia się z nich,
aby mogli alumnami żarliwemi zostać.
W czę'ści trzeciej- powiemy w szczególności o różnych
przyw arach, jakim alumn podlegać może; oraz wykażemy
przytem cechy tych przywar,— ich skutki— i w końcu po
damy środki do poprawienia się z nich.
Nareszcie w czwartej części podamy alumnowi sposoby,
jak się ma uświętobliwić i ja k ma kapłańskie obowiązki spra
wować. W ziąwszy go zatem jakoby za rękę przy jego wyj
ściu ze seminaryum, zaprowadzimy go najprzód do jego rodzi
ców, potem do jego proboszcza, do parafijan, do których od
W ładzy przeznaczonym zostanie, następnie do świętego try
bunału pokuty, na ambonę, do katechizowania dzieci, do łoża
chorych i t. p. Na każdem z tych miejsc pokażemy mu, jak
ma tam postępować, aby i drugich i siebie samego zbawił.
A teraz dołączamy tu kilka niezmiernie ważnych rad,
aby nasi młodzi Czytelnicy mogli z tego dzieła tem większy
dla własnego uświętobliwienia się pożytek odnieść.
1° Kto tę książkę będzie pobieżnie, albo dla zaspoko
jenia próżnej tylko ciekawości czytał, ten z niej prawie ża
dnego nie odniesie pożytku. Nie ma w tem dziele słów zby
tecznych; a zatem trzeba, czytając je, nad każdem zdaniem
gruntownie się zastanaw iać i brać takowe do serca, a wtedy
będzie dobry pożytek. Kto ze swoich przywar i wad po

prawić się zechce, temu każdy rozdział obfitej do rozmyśla
nia materyi dostarczy.
2° Ale żeby czytanie stało się rozmyślaniem, bez czego
jest ono niepożyteczne, to trzeba przed otworzeniem książki
skupić w sobie ducha w obec Boga, prosić Go o łaskę
do pożytecznego czytania, do siebie stanowczo powiedzieć,
że chcesz korzystać z czytania, i w końcu każdy ustęp do
siebie stosować, gdy ten ja k ą w nas przywarę lub wadę,
albo pewne ich zarody odkrywa. Nie trzeba nigdy zapo
mnieć, że Lectio tunc utilis est, cum facim us ea quae legimus;
multum legit, non qui plura legit, sed qui utilia et ex lectione
proficit.
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■3® Trzeba dobrze pamiętać, że gdy w sobie jakieś pe
wnej przywary cechy dostrzeżemy, to nie ma żadnej wątpli
wości, że takow a w nas istotnie się znajduje. Miłość bo
wiem własna ta k nas dalece zaślepia, iż częstokroć my tylko
sami tego nie widzimy, co wszystkim w oczy bije. T ak się
dzieje z przyw arą jak z tw arzą: innych bowiem twarze bar
dzo dobrze widzimy, że są albo nie są powabne, piękne;
ale co się naszej własnej tyczy, to najczęściej nie wiemy
jaką jest ona. Skoro się to prawdzi o rzeczy tak jawnej,
jaką jest tw arz nasza; to tembardziej prawdzi się co do
przywar, szczególniej tych, których zarody są ukryte i które
nie tak mocno, jak przedmioty fizyczne, uderzają nas. Otóż
dla uchronienia naszych młodych Czytelników od takiego
zaślepienia, staraliśmy się każdej przywary główne cechy,
i jakby przyłożywszy palec do rany, uwydatnić. Na te więc
cechy, Moi Najmilsi Bracia, uważajcie jak najmocniej! Każdy
z tej gąleryi ohraz więcej do siebie, aniżeli do kogo innego
stosujcie; siebie zapytajcie, badajcie, zgłębiajcie i proście
swoich przełożonych, dyrektorów sumienia swego i kolegów
swoich, aby oni swemi spostrzeżeniami, przyjacielskiem i uwa
gami i radami dopomagali wam do gruntownego was s a mych poznania, a do czego właśnie tak często W as wciągu
dzieła niniejszego upomniemy.
W szakże niechaj nikt nie myśli, że ten Przewodnik jest
dla samych tylko kleryków przeznaczony i pożyteczny. Mamy
przekonanie, że przyda się. on i kapłanom niezmiernie. T ak
właśnie powiedział jeden ze zacnych i pobożnych konfratrów,
po posłuchaniu czytania kilku przypadkowo wziętych roz* działów, i którego zdaniu trafności odmówić nie możemy.
I w rzeczy samej : - ja k kleryk tak i kapłan ma wady swoje,
których cechy a więc i skutki ich w obudwóch są jednako
we. Cała między nimi różnica tylko taka, że pierwszy widzi
jakim będzie, jeżeli się nie poprawi; a drugi już wie jakim się
stał dla tego, że się nie poprawił. A zatem rzecz jasna, że
opisanie przywar i wad jest pożyteczne dla obudwóch. I to
nie ulega wątpliwości, że przepisane dla kleryka środki do
poprawienia się z przywar i wad (vitiorum et defectuum),
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mogą również i •kapłanowi do uleczenia się z wad posłużyć.
I z tegoto powodu dzieło nasze nazwaliśmy Przewodnikiem
dla kleryków i młodych kapłanów, a w tem miejscu jednym
i drugim jak najmocniej zalecamy, aby do niego często za
glądali dla odświeżania sobie zawartych w nim prawd. Daj
Boże, àby niektórzy odczytując go nie byli zniewoleni z glębokiem westchnieniem powiedzieć do siebie: Niestety! nietylko.zupełnie takim jestem, jak mi było przepowiedziano, lecz
naw et gorszym daleko!
Niekiedy w dziele tem dotykaliśmy takich materyj, o ja
kich obszernie pisaliśmy w naszych dziełach dawniejszych;
a więc nie mogliśmy tu się nà nowo rozszerzać bez oddale
nia się od planu naszego; i właśnie dla tego wskazaliśmy
Czytelnikowi odpowiednie w tamtych dziełach rozdziały.
A teraz z całego serca błagamy B oga, aby to dzieło
nasze, dla chwały Jego przedsięwzięte i dokonane, hojnie
pobłogosławić raczył. I W y, Czytelnicy Najmilsi, przyłączcie
się do nas, i w żarliwych modlitwach W aszych także pa
miętajcie o W aszym prawdziwym przyjacielu, ponieważ on
w swoich nigdy o W as nie'zapom ina.

ROZDZIAŁ %
Alumn pyszny, próżny i zarozumiały.

Pewien zacny, uczony i pobożny biskup dowiedziawszy
się że'piszem y jakieś dzieło dla pożytku alumnów, napisał
do nas list, który tu chętnie przytaczamy W celu zwrócenia
większej naszych młodych Czytelników uwagi na przedmiot,
jaki im do rozmyślania podajemy.
„Czcigodny Xięże!
„Chętnie twoje dla alumnów dzieło czytać będę. Ale
ośmielam się prosić cię usilnie, abyś im gruntownie wykazał
konieczność skromności i pokory, ponieważ jest dzisiaj dosyć
wielu młodych księży, pełnych pychy i zarozumiałości, którzy
wiele złego spraw iają, co mnie właśnie przeraża.../
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Staraliśmy się nietylko w tym, lecz i w dwóch nastę
pnych i jeszcze w niektórych innych rozdziałach, przy zda
rzonej sposobności, takiemu zacnego prałata żyćżeniU zadósyćuczynić.
T ak różnemi sposobami objawia się. pycha, próżność
i Zarozumiałość, że ich posiadacz daje się zaraz poznać
w pierwszych dniaćh swego nastania do seminaryum.
To miejsce; święte ma coś poważnego w sobie i n a k a 
zującego uszanowanie wstępującym tam poraź pierwszy. Z te
go zatem powodu nowo przybyli tam alumni odznaczają się
skromnością, skupieniem ducha, są potulni, pełni uszanowa
nia, nawet bojaźliwi i zakłopotani. NajpierwSZym zaś, który
z takiego usposobienia ducha otrząsa się, jest właśnie alulrin
pyszny. Po zachwycie dnia pierwszego, zaraz nazajutrz przy
biera postawę poważną, podnosi głowę do góry i z polito
waniem spogląda na nowych kolegów swoich, którzy jeszcze
nie ochłonęli z pierwszego wrażenia i zakłopotania.
Jego postawa ma. w sobie coś energicznego i stanowcze
go, i zwiastuje nieograniczone w samym sobie zaufanie; jego
pycha tryska z jego oczu i rysów twarzy, i z całej powierzcho
wności; i można powiedzieć, że skromność pokory jest w je 
go przekonaniu cnotą dusz tylko słabych i bojażliWych.
Duch nieuległośći, jakim jest przepełniony, przebija
się w jego chodzie i w ruchach całej powierzchowności jego.
Jego postawa nie okazuje najmniejszej pobożności; przeciwnie,
wiele symptomatów objawia pychę jego. Nikt o nifn nie
mówi, ż e je st pobożnym; owszem, wielu Utrzymuje, że jeSt
pełen próżności i zarozumiałości.
Głowę trzyma podniesioną do góry, imponująco, a na
kolegów swoich spogląda pogardliwie i z uśmiechem szyder
czym, czem boleśniej ich częstokroć dotyka aniżeli przycin
kami słownemi.
Twarz miewa jużto posępną, jużto rozpromienioną sto
sownie do tego co go spotkało: przygana albo pochwała;
o ile bowiem przygana i upokorzenie zasmuca go i poraża,
o tyle pochwała rozwesela i zachwyca.
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Zawsze chciwie szuka pochwał próżnych; w swoim
ubiorze lubi przesadę i radby w seminaryum po świecku się
nosić; on to najpierwszy zabiera się dó sekularyzowania
ubioru duchownego. Suknia dla niego jest nie wygodną,
więc potrzeba mu surduta koniecznie; a ponieważ ma ze
garek, więc tegoż łańcuszek z kluczykiem i różnemi dewizka
mi musi koniecznie tak wisieć u sukni na piersiach, aby to
mogli wszyscy widzieć.
Nikt mu nie wyrówna w symetrycznem zaczesywaniu
włosów, co do elegancyi w ubiorze i co do dziwaczenia się
w ruchach.
Każdy widzi, że jest cały swoją powierzchownością za
jęty i ma pretensyę żeby go wszyscy tak wysoko cenili, jak
on sam siebie ceni.—Wpatrywanie się w lusterko i uczesywanie włosów, jest ulubionem i częstem zajęciem jego.
A nietylko ma pretensyę aby go wszyscy podziwiali,
lecz mocno się martwi gdy kto kogo innego chwali; i gdyby
szczerym był i miał odwagę toby wyznał, że wszystkie po
chwały chciałby wyłącznie sam odbierać. Przyznanie komu
innemu wyższości, poczytuje za własne poniżenie; i dla tego
łatwo i chętnie wierzy gdy co złego o chwalonym słyszy.
Zapuszcza się aż do badania inteneyi tych, których
słyszy pochwały; i dla tego natychmiast znajduje w nich
coś do poganienia, będąc rad, że tym sposobem sam się pod
wyższyć może.
Szydzenie z drugich jest ulubioną zabawą jego: szydząc
bowiem z drugich poniża ich i myśli, że zyskuje sobie sławę
dowcipnego: zaprawdę sińutnato wyższość dla zadowolenia
pychy!
Jest wielkim gadułą. I gdy pokorny i skromny alumn
zachowuje milczenie, to nasz'pyszałek myśli przeciwnie, że
swoją gadatliwością znakomicie swoją wyższość uwydatnia.
A chociaż bardzo- mało posiada wiadomości, to -jednakie
śmiało o wszystkiem rozprawia, decyduję, wszystko krytykuje:
do niego też wybornie stosują się Pawła S. słowa: Superbus
est, nihil sciens.
Zawsze tylko o sobie mówi. Niekiedy nakształt głupo-
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watego, wyraźnie, bez ogródki, opowiada piękne czyny swoje,
wielkie dzieła, swoje powodzenie, chełpi się ze swego do
wcipu, ze zręcznych pomysłów. Chlubi się ze swojej wziętóści, z urodzenia, ze swoich obszernych stosunków z wielkiemi świata znakomitościami, a niekiedy nawet i z błędów
młodości swojej, które także uważa za interesujące i dowci
pne. W innych razach zmierza do swoich pochwał ubocznie
i obłudnie. Sztucznych używa sposobów dla zjednania sobie
aplauzów; chwali kogo, żeby potem sam pochwalonym został;
gani innych postępowanie, talenta, czyny, gdy się pod temi
różnemi względami za wyższego uważa, myśląc, że poniżając
ich, sam się podwyższa. Czasami z pychy wyrafinowanej
gani siebie samego, ale tylko wtenczas, gdy jest przekonany,
że mu w tem nikt nie uwierzy; jestto więc lisi manewr dla
ułowienia sobie pochwał. Jednem słowem: zawsze ma siebie
za bożyszcze i każde słowo jego jest jakoby kłębkiem dymu
skierowanego do uczczenia własnej osoby.
Piękne S. Grzegorza zdanie: „ Wolą słyszeć przyganę ani
żeli p o ch le b stw o nie może się w głowie je g o pomieścić; jest
ono bowiem zupełnie przeciwne jego sposobowi myślenia. To
też każdego pochlebcę poczytuje za przyjaciela swego; k a
żdego zaś upominacza uważa za nieznośnego moralistę i stro
ni od niego jaknajdalej.
Każde nadzwyczajne zdarzenie wielce mu się podoba,
nie samo z siebie, lecz dla tego, że przy tej sposobności sam
uwydatnić się może. Ztąd pochodzi, że prawie nigdy nie
podziela ogólnego i zdrowego swoich kolegów zdania, rzadko
na ich zdanie przystaje, i ma upodobanie w swojem postę
powaniu i działaniu różnić się od innych.
Ponieważ często mówi lekkomyślnie i twierdzi bezza
sadnie, wywołuje zatem zaprzeczenie; lecz cofnienie zdania
raz wypowiedzianego, poczytuje za słabość poniżającą; broni
go zatem z uporem namiętnym nie zważając nawet na zdanie
przeciwne: ztąd powstają zacięte i namiętne spory ; ostre do
cinki, kłótnie i różne niekiedy partye, czego w seminaryum
nigdy być nie powinno.
Zarozum iałość zaślepia i co' moment wprowadza go
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w błąd; pełen zaufania w samym sobie i tylko w sobie, po
czytuje się za zdolnego do wszystkiego i za wystarczającego
sobie samemu; a więc bez porady Boga zabiera się do Ka
płaństwa, którego dla swej pychy niegodnym jest; wyobraża
sobie że zdolność, jaką sobie przyznaje, zastąpi cnotę po
kory i pobożności; o swoje powołanie, które może bardzo
wątpliwem jest, ani się troszczy; i kiedy daleko godniejsi
współkoledzy jego drżą i cofają się, on tymczasem tak śmia
ło do święceń przystępuje, jakoby nie było zupełnie czego
się obawiać. Pozostając zawsze pod wpływem zarozumiało
ści swojej, w niebezpieczne wdaje się okazye, w których
niekiedy nawet najpokorniejsi upadają, i nic nie zważa na
groźbę Boga, który mówi do niego: Qui amat periculum, in
illo peribit.
Pycha niekiedy towarzyszy mu nawet aż do trybunału
pokuty, do którego człowiek powinien się udawać z pokorą
i zawstydzeniem. On i tam brzydzi się pokorą. W ybiera
sobie spowiednika według usposobienia swego; pomija pewne
okoliczności, któreby za wyraźnie odkryły próżność jego;
wyszukanym spowiada się sposobem, uniewinnia się z błę
dów wyznawanych, nie przyjmuje rad spowiednika jeżeli nie
otwarcie to przynajmniej w sercu swojem: wszystko to po
chodzi z pychy i to z pychy nie do uleczenia, ponieważ śro
dek najskuteczniejszy w truciznę zamienia.
Gdyby zechciał nad wszystkiemi czynnościami swemi
zastanowić się, toby się przekonał, że każda z nich jest py
chą zarażona. Ponieważ jest tylko sobą zajęty, tylko sam
sobie radzi, tylko sam siebie ceni, wszystko do siebie odnosi,
więc Bóg jest niczem dla niego. W sprawach nawet najświę
tszych idzie tylko za swojej pychy natchnieniem. Nie ma
zatem ani pobożności, ani żarliwości, ani pociągu do ćwiczeń
duchownych, ani też najmniejszej pociechy w służbie Boga.
W czasie feryj zamiast dawania ludziom przykładu po
kory, tylko gorszy ich swemi zabiegami dla przypodobania
się światu. Jego próżność przebija się w jego mowie, w ubio
rze, w obejściu się i w całej osobie jego, i każdy mówi o nim:
To zarozumialec i pyszałek.
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Jego współkoledzy, którzy go znają daleko lepiej, tak
samo trzym ają o nim; ganią jego postępowanie i unikają to
warzystwa jego, a więc słusznie na ukaranie pychy swojej,
a szczególniej za Ubieganie się o powszechny dla siebie sza
cunek, nikomu się nie podoba.
Patrz tedy, mój synu, ja k nędznym jesteś; ale szczegól
niej zastanów się nad swoją przyszłością, która jeszcze smu
tniejszą będzie.

Jeżeli wyjdziesz ze seminaryum z tak wielką dozą py
chy i zarozumiałości, to nikt nie jest w stanie obrachować
grzechów, ilu. się ich z takiem usposobieniem dopuścisz.
Jak po alumnie pokornym, brzydzącym się pychą i walczą
cym z nią na zabój, wszystkiego dobrego spodziewać się
można; tak przeciwnie, po alumnie pysznym, zarozumiałym,
próżnym i żebrzącym tylko adoracyi dla siebie, trzeba się
wszystkiego złego, grzechów najsprośniejszych, hawet zbrodni
spodziewać się.
Abyś mógł obowiązki powołania twego pożytecznie
sprawować, to potrzebujesz pomocy Boga; bo cóż, niestety!
może kapłan w tym najświętszym stanie zrobić bez laski Bo
ga? A więc ty czego możesz spodziewać się od Boga, który
pychą bardziej się brzydzi aniżeli wszystkiemi innemi grze
chami, i który ani przez jedną chwilę nie mógł ścierpieć
w niebie zuchwałego a zatem występnego anioła?
Ale przypatrzmy się szczegółowo twoim błędom przy
szłym i wykażmy z nieh niektóre przynajmniej.
Oto zaledwie obejmiesz posadę, jak ą ci twoja władza
przeznaczy, a natychmiast objawi się pycha- twoja. Najpierwszym jej świadkiem będzie twój proboszcz; twoja postawa
imponująca, zachowanie się zuchwałe, żądania śmiesźne, nie
zadowolenie bezzasadne, odpowiedzie suche, niestosowne
i połowiczne: wszystko, jednem słowem, przekona go że -ma
pysznego pomocnika.
A ja k tylko on nabędzie takiego o tobie przekonania,
to już nie spodziewaj się od niego tych słów uprzejmych, tej
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miłej grzeczności, tych dowodów szacunku i miłości, co
kapłanowi młodemu dodaje odwagi i uprzyjemnia obowią
zki. Pycha twoja pozbawi cię tych szacownych dobro
dziejstw i odosobni ciebie, a to stanie się ciężkiem dla cie
bie udręczeniem.
Nie wiem czy tak zawsze i dawniej bywało, ale dzisiaj
dosyć często plebani żalą się na młodych księży; zarzucają
im lenistwo, .zarozumiałość, nieuległość, samowolność i pró
żność, próżnowanie i chęć wizytowania, co na nieszczęście
jest prawdą i chorobą wieku dzisiejszego. A gdy raz po
wzięte o tobie złe proboszcza wyobrażenie usprawiedliwisz,
to od tegoż momentu zrazi on się ku tobie i będziesz dla
niego ciężarem raczej aniżeli pomocą.
Gdy go pychą swoją raz ku sobie zniechęcisz, wten
czas bardzo często nie doznasz z jego strony uczynności,
jakiej przy twojej pokorze nigdyby ci nie odmówił. W pra
wdzie odda ci to, co się z prawa należy; lecz napróżno bę
dziesz wyglądał z jego strony grzeczności, uprzejmości
i przyjaźni.
Rozdrażniona tym sposobem pycha twoja, posunie się
do czynienia mu ostrych wymówek, które wywołają cierpką
odpowiedź, a z tego wyniknie żywa sprzeczka, kłótnia, wza
jemne ku sobie zrażenie się, odepchnienie a może i zgor
szenie.
W takich przykrościach będziesz szukał sobie ulgi
w pełnieniu obowiązków powołania swego, której jednakże
i tam nie znajdziesz; ponieważ Bóg drażniony pychą twoją
nie da ci'żadnej pociechy: albowiem On obdarza pociecha
mi kapłanów tylko prawdziwie pokornych.
Mawiając kazania będziesz szukał raczej próżnych po
chwał, aniżeli zbawienia dusz; na ambonie zatem będziesz
tylko miedzią brzęczącą i cymbałem brzmiącym; pożytek
poświęcisz błyskotkom; będziesz mawiał o przedmiotach gór
nych, dla popisania się ze swojej nauki i wiedzy; będziesz
więcej dbał o gładkość stylu, o piękność wyrażeń i okrągłość
peryodów, aniżeli o pożytek słuchaczy: mniejsza ci o to bę
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dzie, że wszystek lud wróci do domu głodnym słowa bożego,
bylebyś się tylko pewnej liczbie uczonych spodobał.
Słuchając spowiedzi także zajmować się będziesz wię
cej własną aniżeli chwałą Boga i nawracaniem grzeszników.
Spowiednik próżny pragnie mieć wiele penitentek z klasy
zamożnej i wysokiej; ściąga je do siebie fortelami różnemi
i niegodziwemi; ma dwojaką miarę, i używa jużto jednej^
jużto drugiej, według interesu i rachuby próżności swojej.
Nawet przy ołtar-zu podczas mszy świętej i innych obrzę
dów, będziesz więcej o sobie aniżeli o Bogu myślał.
Zachowasz się tam z mniejszą lub większą powagą,
odpowiednio do zgromadzenia, jakie na twojej mszy obecnem
będzie. Niedbały i pospieszny wobec ludu prostego; a prze
ciwnie, będziesz się starał okazać wielce poważnym i sku
pionym wobec znakomitych tego świata; całe twoje ułoże
nie, śpiew, chód, wszystko będzie dowodziło przesady i pró
żności pychy twojej.
O
ile chętnie i natychmiast pospieszysz do chorych
bogatych, o tyle znowu opieszale i niechętnie udawać bę
dziesz do biednych, z których może niejeden wprzódy umrze,
nim ciebie się doczeka.
U możnych świata będziesz często bywał, nawet bez
żadnej ważnej przyczyny; a tymczasem zaledwo kiedy nie
kiedy, a może nawet nigdy nie zajrzysz do chaty nędzy i łez,
gdzieby obecność twoja była nierównie pożyteczniejszą i zbawienniejszą, aniżeli gdziekolwiekbądź indziej.
Próżność twoja objawiać się będzie różnemi sposoba
mi. Twoja gestykulacya, twoje ułożenie,' twój ubiór, wartość
rzeczy przez ciebie opowiadanych- i sposób ich opowiada
nia, będzie stanowiło uderzającą sprzeczność ze skrom no
ścią i prostotą każdego pobożnego kapłana, którego świat
porówna z tobą dla wywyższenia go pochwałą, a poniżenia
ciebie ostrem krytykowaniem.
Pycha, która jest m atką wszystkich występków i zbro
dni najstraszniejszych, do najrozmaitszych popchnie ciebie
zdrożności, według natury nasuwających się okazyj. Będziesz'
tedy jużto zazdrośnym, jużto ambitnym, jużto pochlebcą, już--
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to obłudnym, obmówcą, upartym, zuchwałym i zapalczywym,
według okoliczności miejsca i osób, oraz podniety twojej mi
łości własnej.
T a twoja miłość własna będzie twoją stałą gwiazdą,
której wpływom nader szkodliwym ulegać będziesz; chwała
Boga prawie zawsze pójdzie za twoją, i w ciągu roku może
ani jednego czynu nie wykonasz jedynie dla przypodobania
się Bogu.
Nawet pobożność twoja stanie się obumarłą: bo inakszą
ona w pysnym być nie może. Ponieważ w ćwiczeniach du
chownych nic nie znajdziesz, coby twojej pysze dogadzało;
więc te z nich opuścisz, które nie są konieczne, a prakty
kowane jeszcze, będziesz bardzo niedbale odprawiał.
Zbawienne twego proboszcza albo którego z konfratrów twoich uwagi, nie sprawią w tobie ^żadnego skutku.
Będziesz ich słuchał z oburzeniem i dobre ich słowa odrzu
cisz ze wzgardą, nie przyznając im żadnej słuszności, a tym
sposobem przygotujesz sobie bardzo złe następstwa
A jeżeli na swoje nieszczęście proboszczem zostaniesz,
to wtenczas pycha twoja będzie- rosła bardziej jeszcze, bo
pycha ' zawsze rośnie; wtedy zechcesz panować, rozkazywać
i przełamywać wszelki stawiony ci opór. Uczepiwszy się
czego posuniesz się do niedorzeczności, a twój mniemany
tryumf stanie się prawdziwą dla twego urzędu klęską.
Będziesz niedorzecznie walczył z opiniją publiczną; ludz
kie sądy potępiające twoje postępowanie, raczej rozjątrzą
cię aniżeli poprawią.
Upokorzenie, którego nie mogą nawet najświętobliwsi
kapłani uniknąć, ciebie tem częściej spotykać będzie; lecz
ty zamiast korzystania z niego i powiedzenia sobie z Dawi
dem: Bonum est, Domine, quia humiliasti me, wybuchniesz
przeciwko niemu z gwałtownością tem wiąkszą, albo zupeł
nie się zrazisz i utracisz nawet resztki żarliwości swojej.
W zarozumieniu swojem posuniesz się aż do nieroz
tropności i dalej. Ze słabą cnotą swoją wdasz się w okazye
tak niebezpieczne, w których możeby się przeraziła świętobliwość nawet najmocniej ugruntowana, i z bożego dopu-
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szczenią haniebnie upadniesz; lecz i wtedy zamiast upamiętania się, prawdopodobnie jeszcze się bardziej zatwardzisz,
sprawdzając na sobie słowa Augustyna S., który powiedział,
że nic pospolitszego ja k upokorzenie wyniosłości pychy grze
chem ciała, co potem niekiedy nawet zbrodnią się wieńczy,
dla zasłonienia się niby od niechybnej hańby przed światem.
Azatem biada tobie, mój synu, jeżeli widok tylu nie
szczęść nie skłoni cię do chwycenia się środków, jakie ci
zaraz do ujarzmienia pychy podamy!

— Ażeby się z Wady jakiejkolwiek poprawić, to przedewszystkiem trzeba ją dobrze poznać. Z tego zaś có się
O tobie dotąd powiedziało nie możesz już nie wiedzieć, że
pycha jest panującą w tobie przywarą. Ty się do niej wpra
wdzie nie przyznajesz i starannie ukrywasz ją w sobie, lecz
to nic nie pomaga; całe postępowanie twoje i sama nawet
ostrożność zdradza ją w tobie co moment.
— Poznawszy że pycha jest w adą w tobie panującą,
zapytaj siebie czyli chcesz ją szczerze zwalczyć? Jeżelibyś
nie chciał tego, to najdzielniejsze do zniweczenia jej środki
na nicby się nie przydały. Ależ, mój przyjacielu, pytam się
naprawdę: ja k możesz nie chcieć wyzuć się z pychy, skoroś
przekonany żeś pyszny? Jak możesz kochać przywarę, któ
ra w oczach Boga czyni eię nienawistnym, w oczach ludzi
śmiesznym, a w twoich własnych godnym pogardy? Odibilis
coram Deo et hominibus superbia. Jak możesz w sobie kochać
taką przywarę, która psuje nawet małe czyny twoje, która
jest źródłem wszystkich występków, czyni cię niewolnikiem
czarta, prowadzi do haniebnych wykroczeń, przywłaszcza so
bie chwałę Boga, pozbawia cię wiecznego szczęścia za trochę
dymu próżnego, i która żadnej ci istotnej korzyści nie spra
wia w nagrodę za udręczenie, jakie ci przygotowuje?
— Często zatem i gruntownie nad temi zastanawiaj się
prawdami dla nabrania odwagi i męztwa do zwalczania py
chy. Zastanów się tedy najpierw, że im większe i świętsze
są czynności, do których się gotujesz, tem one głębszej po
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kory wymagają, żebyś je godnie sprawować mógł; a świętemi są dla tego, że się odnoszą do Boga, i że z ich świę
tością, nic nie ma sprzeczniejszego nad pychę tego, który je
sprawuje, ponieważ Bóg najbardziej pychą się brzydzi.
. — Zastanów się: jakiż to w owym dniu wielkim będzie
wstyd dla ciebie, gdy ludzie, o których szacunek tak się
gorąco starasz, przekonają się jakim ty wewnątrz byłeś i je
steś! Zastanów się: coby oni byli o tobie powiedzieli, gdyby
byli znali twoje zamiary, twoje pragnienia, twoje zabiegi,
twoje podstępy i to mnóstwo różnych sposobów, do jakich
się comoment uciekasz dla zjednania sobie ich pochwał i wielbień! Gdyby oni o takiem twojem nędznem usposobieniu
wiedzieli, tobyś ze wstydu nie wiedział dokąd się masz ukryć,
i przerażałaby cię sama myśl o spotkaniu się z nimi. A cho
ciaż ludzie o wielu twoich manewrach nie wiedzą, ale Bóg
zna i widzi wszystko: Omnia nuda et aperta oculis ejus; a ty
nie drżysz na to! i miałożby cię przerazić bardziej oko ludz
kie aniżeli boskie! Jakieżto zaślepienie! jakie szaleństwo!
— Ale się zastanów jeszcze nad straszną przyszłością
ja k a się przed tobą otwiera. Cóż to,- mój Boże, za życie
kapłana pysznego! Jakaż śmierć po życiu takiem! Co za okro
pność w ostatniej chwili powiedzieć do siebie: Napracowa
łem się bardzo wiele, a próżność pozbawiła mię zapłaty: In
vanum laboraverunt; siałem wiatry, a teraz zbieram burzę:
Ventum seminabunt et turbinem metent; Qui seminat iniquitatem,
metet 'mala; miałem w rękach swoich wszystkie skarby nie
ba, lecz spałem w pysze swojej, a teraz z próżnemi budzę
się rękami! Dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt.... m
manibus suis!
— Głęboko temi się przejąwszy uwagami, nabierz męztwa i rzeknij dd siebie stanowczo: Dosyć tego! cokolwiek
mnie kosztować będzie, to jednak muszę swoją głupią pychę
pokorą zastąpić! Po takiem zdecydowaniu się proś Boga z ca
łego serca o pomoc do otrzymania zupełnego nad pychą
zwycięztwa. Nie samym tylko pokornym daje On łaskę, lecz
i szczerze pragnącym stać się pokornemi: Desiderium paupe
rum exaudivit Dominus.
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- 1- Rozpocznij walkę od zastanowienia się nad sobą ja 
kim jesteś; a ponieważ pycha w sercu siedzi, więc trzeba ją
ztam tąd zacząć rugować. Gruntownie przejmij się tą pra
w dą: że sam z siebie niczem jesteś,— że wszystko co masz,
to jest darem Boga,— że mogłeś urodzić się niedołęgą albo
głupowatym, jakby się to było_ twemu Stwórcy podobało,— że
twoje zdolności nie są twojem dziełem i które^ zresztą w poró
wnaniu ze zdolnościami tylu uczonych są drobną tylko iskierką,
i którzyby się wielce rumienili, gdyby tylko tyle umieli co ty
umiesz,— że bez łaski nic dla pozyskania nieba uczynić, na
wet Imienia Jezus godnie wymówić nie możesz,— że twoją
własnością jest tylko grzech, czyli to, co w sobie najobrzy
dliwszego masz,— że jesteś grzechem skalany więcej aniżeli
opowiedzieć, nawet więcej aniżeli to sobie wystawić mo
żesz,— że Bóg zna tę bezecność twoją i że z obrzydzeniem
patrzy na twoje wynoszenie się i chciwość pochw ał, gdy
tymczasem na największą wzgardę zasługujesz,—- że szukając
własnej chwały nadużywasz darów Boga i chwałę Jego sobie
przywłaszczasz,— że jesteś nareszcie stekiem nędzoty, jako
to: zaślepienia, moralnej głuchoty, niestałości, wahania się,
niewiadomości, zuchwalstwa, głupoty, głupiej wesołości przy
najsmutniejszym niedostatku cnót. Jest więc niepodobieństwo
żebyś ty widząc w sobie tyle rzeczy upokarzających cię, nie
chciał stanąć na właściwem sobie miejscu; to jest: niżej od
wszystkich ludzi a nawet od samych czartów, którzy tylko
jeden raz pychą zgrzeszyli, gdy tymczasem ty jej się dopu
szczałeś bez liczby.
’— Jeżeli dobrze to rozważysz, to najniezawodniej ża
dna myśl, żadne słowo, żaden dobrowolny czyn nie będzie
owocem pychy. Gdy się nasunie ci myśl o tobie alb a o za
sługach tw oich, to natychm iast odpędź ją od .siebie aktem
pokory., Gdy uczujesz chęć do powiedzenia ,słówka jakiego
na własną pochwałę, wtedy opieraj się takiej pokusie i zwróć
mowę do innego przedmiotu. - Gdy przy rozpoczęciu sprawy ja 
kiej szepnie ci pycha, żebyś takowej dokonał dla dogodzenia
miłości własnej, to jej zaniechaj, jeżeli na to obowiązek po
zwala; albo sprostuj swoją intencyę żebyś zasługi nie stracił.
Przewodnik.
21' _
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— Postanów sobie raz na zawsze, nigdy bez konie
cznej potrzeby nie mówić o sobie ani dobrze, ani źle: pycha
bowiem, jako panująca w tobie nieomieszkałaby wtedy swo
jej korzyści wyciągnąć. Natychmiast zwróć mowę do innego
przedm iotu, jeśliby ona kiedy do tego zmierzała, co ciebie
się tyczy.
— W rozmowach bądź wielce względem siebie ostro
żnym; przed ich rozpoczęciem ofiaruj je myślą Bogu i proś
Go o błogosławieństwa. Rzadko się bowiem zdarza, aby
do rozmów naw et najpobożniejszych, pycha się nie wmie
szała.
— W dysputach nie bądź nigdy uporczywym dla utrzy
mania się koniecznie przy zdaniu swojem, a miej tyle poko
ry, żebyś i drugim niekiedy słuszność przyznawał, oraz pa
miętał, że ty nieomylnym zawsze być nie- możesz..
— W ubiorze nie bądź próżnym i nie zastępuj sukni
umartwienia strojem zbytkowym i przesadnym. Tylko py
cha do takiej ostentacyi podnieca. „Nie stawaj się śmiesznym
w źaczesywaniu włosów, mówi O. Yaluy; zaraz bowiem spytanoby się złośliwie : przyjacielu, komużto chcesz się przy
podobać?"
— Nie naśladuj tych pustaków, którym zdaje się, że
sprawiają w drugich podziwienie swoim chodem , swoją po
stawą i przesadnemi manierami, i nie zapominaj, że nawet
świat ceni i szuka powagi i skromności w postawie-kapłana.
— Mówiąc wyrażaj się bez afektacyi i przesady, Jako
człow iek, który wcale o sobie nie myśli nawet wtenczas,
gdy o sobie mówi. Jest to śmiesznie i nieznośnie, gdy kto
mówiąc przysłuchuje się sobie samemu.
— Przyuczaj się znosić sprzeciwienie się i nawet upo
korzenie, bez zmarszczenia czoła nawet. Jedyną dla pychy
trucizną jest upokorzenie : wzdrygać się na upokorzenie
a mieć się za pokornego, to wielka obłuda: Ama nesciri
et pro nihilo reputari. „W ielka pokora, mówi O. Huby, chę
tnie wielką pogardę znosi; a zaś m ała pokora, chętnie znosi
tylko małą pogardę. Jeżeli więc nie mogę najmniejszej po
gardy znieść, to znak, że nawet najniższego stopnia pokory
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nie mam; im _więc mniej mam pokory, tem pyszniejszy
jestem. “
— Jeżeli kogo w obecności twojej chw alą, to i ty chwal
tego; a gdy zauważysz że inni mało o ciebie dbają, to się
w duchu ciesz, że o tobie nie pam iętają, albo że nawet gar
d z i tobą : Haec altissima et utilissima lectio, mówi autor N a
śladowania, sui ipsius vera cognitio et despectio. Każde upoko rżenie cierpliwie przyjęte poczytuj za zwycięztwo, a pochwa
łę z radością przyjętą za porażkę. Dopóty nie będziesz pra
wdziwie pokornym, dopóki tą prawdą głęboko się nie przej
miesz. Żeby być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, to
trzeba całej pychy najzupełniej się wyrzec. Discite a me,
quia mitis sum et humilis corde.
— Na długi czas obierz sobie pokorę i pychę za materyę do pojedynkowego rachunku sumienia. Podczas każdej
medytacyi, każdego odwiedzania Najświętszego Sakramentu,
przy każdej komunii lub jakiem bądź innem ćwiczeniu duchownem, nie zaniedbaj gorąco błagać Boga, przez przyczynę
Najświętszej Maryi Panny, o pomoc do pokonania pychy
swojej a nabycie cnoty pokory. Pamiętaj, mój synu, że sta
niesz się oschłym, oziębłym, płochym, skorym do zniechęce
nia się, zarozumiałym, zuchwałym, próżnym aż do śmieszno
ści , porywczym, upartym , uprzedzonym o so b ie, ambitnym,
zazdrośnym, zawziętym i gotowym' ną wszelkie występki, je 
żeli nadal przy swojej pysze pozostaniesz. Gdzie bowiem jest
pycha, tam będzie i hańba. A przeciwnie, będziesz doznawał
obfitych pociech i opływał darami Niebios, jeżeli prawdziwie
pokornym się staniesz: Gdzie jest pokora, tam i mądrość. Nie
chaj w tem przedsięwzięciu twojem' raczy Bóg pobłogosła
wić cię! Amen.
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ROZDZIAŁ II.
Nauka. ') o bezw arunkow ej potrzebie pokory.

Jak pycha jest początkiem i źródłem wszystkich grze
chów, według słów Pisma św.: Initium, omnis peccati est su
perbia; tak pokora jest początkiem i fundamentem wszystkich
cnót. I ja k nie ma żadnego grzechu, któryby nie pochodził
z pychy skrytej lub jawnej; tak samo nie ma żadnej prawdzi
wej cnoty, jeżeli nie towarzyszy jej pokora. Z tegoto powo
du Augustyn S. pytającemu s ię , jakażby cnota najprzedniej
szą była, podobnie, odpowiedział, jak pewien mówca na py
tanie, jakiż jest najważniejszy przymiot mówcy. Ten ostatni
odpowiedział, że najważniejszym przymiotem mówcy, jest
wymawianie, drugim wymawianie, trzecim także wymawianie;
chcąc tym sposobem pokazać, że wymawianie jest głównym
przymiotem mówcy, bez którego reszta przymiotów na nicby
się nie przydała. Otóż i Augustyn S. powiada, że najpierwszą cnotą jest pokora, drugą pokora, i trzecią także po
k o ra; i chociażbyście się pytali tysiąc razy, to zawszebym
tak samo odpowiedział; nie dla tego, przydaje tenże Święty,
jakoby innych oprócz pokory cnót nie_było; lecz dla tego,
że każda z nich jest fałszywą, jeżeli pokora nie poprzedza
jej, nie towarzyszy i i)ie następuje po niej.
Ale nim o tej najpierwszej i najważniejszej cnocie po
wiemy; trzeba się wprzódy dowiedzieć: co to jest pokora?
Ś. Tomasz mówi, że pokora jest cnotą, przez którą pozna
jemy wielkość Boga a nikczemność naszą; która przytłumia
w nas nieporządną żądzę honorów, a sprawia pragnienie pogardy
od innych; że przez nią stawiamy siebie niżej od innych, jeżeli
nie zawsze powierzchównie, to przynajmniej w duchu. Pismo
Św. mówi o dwojakiej pokorze; to jest: o pokorze ducha
i serca. Dawid mówiąc o pierwszej tak się w yraża: Humi
les spiritu salvabit; a o drugiej Syn Boży tak mówi: Hiscite
') W yjęta przez Tłumacza z dzieła X . Loriot’a, Sermon XLVIII,
w tomie drugim , str. 142, wyd. 1863.
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a me, quia mitis surn et humilis corde. Pokora ducha polega
na dokładnem poznaniu i sprawiedliwem osądzeniu siebie sa
mego; a pokora serca na chętnem zastosowani u się do tegoż
poznania i osądzenia, na pragnieniu doznawania wzgardy
i na stawianiu się niżej od wszystkich ludzi.
Trzy pobudki skłaniają nas do głębokiego przejęcia
się pokorą; to jest: sprawiedliwość, konieczność i przykład.
Sprawiedliwość, ponieważ mamy w sobie wiele rzeczy upo
karzających nas; konieczność, ponieważ zbawienie jest niemożebne bez pokory; a piękny Jezusa Chrystusa przykład
zniewala nas do niej. Któż tedy z takich pobudek może
nie chcieć być pokornym?

Nic nie ma sprawiedliwszego nad po k o rę, ponieważ nic
nie ma sprawiedliwszego i naturalniejszego dla człowieka nad
poniżenie; a nic dla niego nie ma niestosowniejszego ja k py
cha, która jest nieporządną żądzą chwały. Nie potrzeba d a 
leko szukać powodów do naszego poniżenia, ponieważ tako
we w sobie nosimy: Humiliatio tua in medio tu i, mówi Micheasz prorok (6,14). Co do natury naszej, jesteśm y utwo
rzeni z nicości, nasze ciało utworzone z gliny; a co do łaski,
to jesteśmy winni wielkiego mnóstwa grzechów. A zatem
poniżenie jest nam przyrodzone, nosimy je w sobie i pod
względem natury, i pod względem łaski.
Rozważając ,czem to my jesteśmy pod względem natu
ry, przekonywamy się, że jesteśm y niczem ; albo jeżeli czemś
jesteśmy, to garścią tylko zgnilizny i prochu. Nikogo nie
ma z pomiędzy nas, ktoby nie mógł z Jobem powiedzieć, że
zgnilizna jest jego ojcem i m atką, że robaki są jego braćmi
i siostrami oraz towarzyszami pielgrzymki; że z niej powstał
i że w nią się obróci. Dla tegoto Kościół widząc, że my
łatwo o nikczemności naszego początku zapominamy i że
chętnie poczytujemy się za coś,— stawia nam przed oczyma
tę nicość posypując głowy nasze popiołem na początku W iel
kiego P ostu, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy prochem i że
się w proch obrócimy: Memento, homo, quia pulvis es, et in
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pulverem reverteris (Gen. 3, 19). Ś. Bernard upomina nas
abyśmy często pamiętali o tem, zkąd pochodzimy i czem
jesteśm y, żebyśmy się przez to zawstydzali i nad sobą
zapłakali. Pochodzimy ze Zgnilizny i jesteśmy zgnilizną. —
Czemże tedy jest człowiek? Jeżeli się spytamy AugustynaŚ.,
to ten odpowie nam sam o sobie mówiąc:’ Jestem, mówi
on, zgniłym trupem, naczyniem pełnem sprosności, pastwą
robaków , gnojem, .zbiorowiskiem fetoru, pełnym obrzydliwości
i zarazy. A więc jesteśmy tylko plugastwem i zgnilizną, co
natura pokryła białą skórą, żebyśmy nie wiedzieli czemto
jesteśmy i nie brzydzili się jedni drugiemi. Gdy więc ma się
kto za pięknego, ten jest podobnym do śmierdzącego i zara
źliwego gnoju, który się dla tego poczytuje za coś, że jest
białym śniegiem pokryty.
Ale to jeszcze za wiele powiedzieć, że jesteśmy zgnili
zną: ponieważ zgnilizna jest zawsze czemsiś, a zaś my w oczach
Boga jesteśmy niczem zupełnie. Substantia mea tanquam nihi
lum ante Te (Ps. 38, 9), powiedział Dawid; albo, jak mówi
Izajasz prorok: Omnes gentes quasi non sint, ' sic sunt coram
Eo, et quasi nihilum et inane reputatae sunt Ei. Skoro cały
świat w oczach Boga jest niczem: to my będąc tylko cząste
czką tej nicości, czemże w oczach Jego być możemy? Je
szcze i to dodajmy, że wszystkie grzechy pochodzą z niewiadomości i zaślepienia; tembardziej z tychże samych źródeł
pycha pochodzi: bo gdybyśmy siebie dobrze znali i pamię
tali czem jesteśmy, tobyśmy się korzyli jaknajgłębiej. 0 homo,
mówi S. Bernard, si te videres, tibi displiceres, et mihi placeres;
sed quia te non vides, tibi places, et mihi displices.
Skoro niczem jesteśmy pod względem natury, to jeszcze
mniej znaczymy pod względem łaski: ponieważ jesteśmy pełni
niewiadomości i grzechu; a jeżeli w nas co dobrego się Znaj
duje, to pochodzi od Boga. Apostoł powiada, że nietylko
nić dobrego ' czynić, lecz ani mówić bez łaski Boga nie mo
żemy: Nemo potest dicere: Dominus Jesu nisi in Spiritu Saficto.
Ale tego nie doSyć jeszcze: nietylko bowiem nic dobrego
uczynić ani powiedzieć, lecz nawet nic dobrego chcieć bez
łaski Boga nie możemy: ponieważ Paweł S. zapewnia nas,
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że Bóg sprawuje w nas i chcieć i wykonać według dobrej
woli (Filip. 2, 13). A nawet żeby kto nie myślał, że skoro
bez łaski Boga nie możemy nic dobrego czynić, ani mówić,
ani chcieć, to przynajmniej dobrze myśleć możemy, Paweł S.
przydał: Nie iżbyśmy byli dostateczni sami z siebie co myśleć
jako sami z siebie: ale dostatecznoŚĆ nasza z Boga jest (II Cor.
3, 5). A więc dusza prawdziwie pokorna tak spogląda na
dobre czyny swoje, jakoby ich nie było. T ak i my zapa
trując się na dQbre czyny nasze powinniśmy być przeko
nani, że do ich w ykbnania daleko więcej Bóg się przy
kłada, aniżeli my sami. My umiemy dzieła Boże tylko psuć,
kazić, przymieszać do nich miłość własną, próżne upodoba
nie; szukamy w nich interesu własnego, różnych rzeczy, za
co podług sprawiedliwości boskiej więcej na karę, aniżeli na
nagrodę zasługujemy; a więc zamiast chlubienia się z dobrych
czynów naszych, powinnjśmy się korzyć jaknajgłębiej. Na
takiej przeto zasadzie opierając się powiadam, że ktokolwiek
z nas będąc niczem poczytuje się za coś czy to pod wzglę
dem natury, czy pod względem łaski, ten się wielce łudzi
i jest nietylko pysznym, lecz i ślepym.
Ludzie najświętobliwsi poczytywali się zawsze za nic
w oczach Boga. I tak: S. Jan Chrzciciel, ten wielki Syna
Bożego poprzedziciel, który według świadectwa Samego Z ba
wiciela był największym z pomiędzy ludzi, którego Jezus
Chrystus sam nazwał świecą gorejącą i świecącą (Jan. 5, 35),
poczytywał się tylko za głos wołającego na puszczy i uzna
wał siebie za niegodnego do rozwiązania rzemyka u trze
wików Jego. — Marya P a n n a , chociaż była najświętszą
i najdoskonalszą ze wszystkich -stworzeń, jednakże za nic się
poczytywała; i chociaż Anioł pozdrowił ją jako łaski pełną,
że z nią Pan i że jest błogosławioną między niewiastami; ona
jednakże odpowiedziała rriu na to wszystko, że jest tylko słu
żebnicą Pana.
Oto jak się uważa człowiek prawdziwie pokorny! P o
winien tedy być przekonanym, żę jest niczem; że nic swego
nie ma i że nic nie może ani pod względem natury, ani pod
względem łaski; że ciało i duszę ma od Boga, który w k a 
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żdej chwili może je odebrać mu i w nicość obrócić. Czło
wiek tedy prawdziwie pokorny jest przekonanym, że nietylko
nie zasługuje na żadną łaskę u Boga, lecz że zupełnie jest
niegodnym żadnej łaski. Nie pojmuje ja k może go Bóg obda
rować dobrodziejstwem jakiem, a otrzymawszy jakie dzię
kuje Mu za nie jaknajpokorniej i jaknajszczerzej. Wie
że tylko z dobroci Boga nie należy do ludzi najbezbożniejszych, że nie ma takiego grzechu, jakiegoby się nie dopuścił,
gdyby go Bóg swoją łaską nie wspierał. A więc nie pomija
się z prawdą mówiąc, że -jest najgorszym ze wszystkich lu
dzi, i że nie ma nikogo, ktoby od niego lepszym nie był:
ponieważ w drugich wiele dobrego, a
sobie samo tylko
złe widzi; a tymczasem pyszałek we wszystkich upatruj ć»tylko
błędy, a w sobie znajduje tylko doskonałość, a zatem ceni
się wyżej aniżeli wart.
Nie ma nikogo, ktoby nie mógł postawić siebie -niżej
od największych grzeszników i zbrodniarzy w tej myśli, że
tamtym nie dał Bóg takiej łaski, jak ą właśnie on z Jego mi
łosierdzia otrzymał; że gdyby tamci byli taką otrzymali, toby
byli z niej jaknajlepiej korzystali. Z takiejto przyczyny S.
Franciszek poczytywał się za największego grzesznika; a gdy
się go pytano dla czego tak o sobie trzyma, ponieważ największemi grzesznikami są rozpustnicy i zbójcy, odpowiadał
na to: że gdyby Bóg był im dał taką łaskę, jaką on otrzy
mał, toby byli jej daleko lepiej aniżeli on użyli; że gdyby
się Bóg nie był zlitował nad nim, toby był od nich gorszym
daleko.
Oto, mój synu, ja k ludzie prawdziwie pokorni myślą,
ja k myślał Paweł S., tenże sam Paweł, który był apostołem
Jezusa Chrystusa—apostołem powołanym przez samego Je
zusa Chrystusa, apostołem przeznaczonym do głoszenia Ewan
gelii poganom,—Paweł S. który był aż do trzeciego nieba
porwanym, a który obok tych wszystkich przywilejów poczy
tywał się nietylko za ostatniego apostoła, lecz i za pierwszego
i największego grzesznika (I Cor. 15, 19; Efez. 3, 8; 1 Tym.
1, 15)! Otóż, mój synu, ja k o sobie trzymać powinniśmy:,
bo takie o sobie przekonanie jest najsprawiedliwsze i najro
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zumniejsze. Mówię najsprawiedliwsze: bo gdybys'my siebie
dobrze znali, to nie śmielibyśmy z niczego się wynosić, albo
wiem pycha jest wielkiego zaślepienia skutkiem. T ak o sobie
nizko trzymać powinniśmy koniecznie, bo naszego zbawienia
interes wymaga tego.

Trzeba wyperswadować sobie, że pokora musi być k o 
niecznie, bezwarunkowo potrzebną, skoro nikt bez niej zba
wionym być nie może. S. Bernard wykazując tej cnoty ko
nieczność, nazywa ją fundamentem i wiernym stróżem wszy
stkich innych cnót do zbawienia potrzebnych, i bez której
wszystkie byłyby fałszywemi i chwilowemi tylko. I S. Augu
styn powiada: że kto w ży c iu duęhownem , chce postąpić
wysoko, ten powinien od pokory zacząć; a im się wyżej kto
wznieść pragnie, tem się głębiej upokarzać powinien.
Inne cnoty nie są tem względem pokory, czem jest
właśnie ona względem innych. Pokora strzeże innych cnót,
dzielnie je podtrzymuje, zachowuje, powiększa ich zacność
i zasługę; inne zaś przeciwnie, są, że tak powiem, nieprzyjaciółkami pokory, ponieważ nacierają na nią i częstokroć
obalają nawet, jeżeli nie ma się na ostrożności. Grzech
niweczy cnotę, a cnota ruguje występek; lecz tu rzecz dziwna:
bo cnota niszczy cnotę, czyny dobre obalają pokorę! Ale
trzeba powiedzieć, że obalając pokorę, same także nikną,
ponieważ obalają swój fundament i podporę. Dla czego? bo
najniebezpieczniejszym wrogiem cnót jest próżna chwała,
która się z cnót rodzi. Po zwyciężeniu wielu nieprzyjaciół,
zostaje do pokonania jeden jeszcze, jakim właśnie bywa
chluba ze zwycięztwa otrzymanego. Jestto mól, który się
lęgnie w szatach najkosztowniejszych; jestto trucizna mająca
kwiat najpiękniejszy; jestto świetność, jakiej się Dawid oba
wiał, mówiąc: Ab altitudine diei ego timebo (Psr 55, 4). Je
dyny sposób do uchronienia cnót od tego niebezpiecznego
nieprzyjaciela, jest chowanie ich pod płaszczeni pokory: bo
tylko ona wszystkie inne cnoty zachowuje i wieńczy. „Jeżeli,
mówi S. Augustyn, pokora nie poprzedza czynu dobrego,
nie towarzyszy mu i po nim nie następuje; jeżeli po w yko
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naniu jego ogarnia nas radość, wtedy zaraz wkrada się pycha
do serca i zdobycz wyrywa nam z rąk. Po występku jednym,
trzeba się obawiać drugiego; ale pć> czynie dobrym trzeba
się pychy lękać, której najlżejszy powiew tak jest zaraźliwym,
że kazi, psuje i zabiera nam to wszystko, co u Boga na
wieczną nagrodę zasługiwało." To właśnie powinno skłaniać
nas do pilnego ukrywania dobrych czynów naszych i samej
pokory nawet, i usuwania z-przed oczu ludzi a nawet i przed
własnemi tych skarbów, ażeby, jak Ś. Grzegorz mówi, nie
obdarli nas złodzieje, którzy zawsze około nas krążą. A lubo
natura nie może łasce dawać przepisów, to jednakże łaska
naśladuje pod pewnym względem naturę: albowiem jak natura
swoje skarby najdroższe ukrywa w skałach, w ziemi i w głębi
morskiej, żeby do nich nie każdy mógł się dobrać; tak po
dobnie i łaska częstokroć ukrywa pokorę przed światem jako
skarb najdroższy. Jestto wielkie dla ludzi pokornych szczę
ście, bo w ukryciu bezpiecznemi są od zaraźliwego wiatru
próżnej chwały, który wysusza źródło łaski i pozbawia nas
nagrody za czyny najpiękniejsze.
W końcu, dla lepszego pokazania konieczności tej cnoty,
dodaję, że ona dobrym czynom naszym przydaje wartości
a więc i daleko większą zjednywa nam nagrodę za nie. Bo
gdy czynimy dobrze, mówi S. ^Chryzostom, za to nam Bóg
wynagradza; ale gdy uważamy żeśmy nic dobrego nie uczy
nili, to wtedy zyskujemy zapłatę daleko większą, aniżeli za
wszystkie inne cnoty: ponieważ sama pokora nie mniejszej
jest wartości od cnót bohaterskich, które są o tyle wielkiemi
tylko, o ile się na pokorze opierają, bez której są niczem.
Jak więcej szacujemy ąług swoich, gdy oni wiernie i z przy
wiązania służąc nam myślą, że nie na wiele są nam przy
datni; tak podobnie żeby dobre Czyny nasze wielkiej warto
ści nabrały, poczytujmy je za nic, a staną się wielkiemi; bę
dąc dobrym sługą staniesz się złym, jeżeli się za dobrego po
czytasz; a przeciwnie, uważając się za złego, staniesz się
właśnie dobrym i pożytecznym. W takiemto znaczeniu ode
zwał się niegdyś Setnik ewangeliczny: Panie, nie jestem go
dzien, abyś wszedł do domu mego; i przez taką pokorę za
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służył, że Jezus Chrystus cenił go więcej aniżeli wszystkich
Żydów. Paweł Ś. uważał się za niegodnego nazywać się Apo
stołem, a przez to został Apostołem Żydów i Pogan. S. Jan
Chrzciciel miał się za niegodnego do rozwiązania rzemyka
u trzewików Zbawiciela naszego, a przez to stał się godnym
do ochrzczenia Go. Piotr Ś. rzekł do Jezusa Chrystusa: P a 
nie, wynijdź odemnie, bom jest grzeszny człowiek; a przez
to stał się godnym zostać fundamentem i głową Kościoła.“
Otóż jak a, mój synu, dziwna cnoty pokory własność!
Ona tylko jedna oddala nas niejako od Boga, kiedy wszy
stkie inne przybliżają do Niego. W iarą przybliżamy się do
Boga, bo objawione przez Niego prawdy przyjmujemy; n a 
dzieją przybliżamy się do Boga, ponieważ ufamy obietnicom
Jego; miłością przybliżamy się do Boga, ponieważ sercem
jednoczymy się z Nim: tylko przez pokorę oddalamy się od
Niego. Panie, mówi Piotr S., odejdź odemnie, bom grzeszny.
Jam niegodzien, woła setnik, abyś wszedł do domu mego.
Oto jak myśli pokora! Im> ona bardziej każe nam oddalać się
od Boga, z powodu wielkości Jego Majestatu i nicości na
szej, tem bliżej do nas Bóg przystępuje. Pycha przeciwnie,
śmiało zbliża się do Boga: będę podobny Najwyższemu, rzekł
pierwszy pyszałek.—i-Pokorny uniża się, a Bóg podwyższa go;
pyszny wywyższa się, a Bóg poniża go. Ktokolwiek poniża się,
będzie podwyższon; a ktokolwiek wywyższa się będzie poniżon.
Z takiej bezwarunkowej potrzeby pokory wypada, że
ona obejść się może bez wielu innych cnót; żadna zaś iijna
cnota bez pokory istnieć nie może. Samo nawet dziewictwo,
ta najpiękniejsza w Chrystyanizmie cnota, nie dosyć bezpie
czną jest, jeżeli nie zawsze towarzyszy jej pokora; gdy się
bowiem tarczą pokory nie zasłania, to nie długo zdolną jest
do opierania się natarczywościom nieprzyjaciół swoich. „Dzie
wictwo, mówi S. Bernard, jest cnotą najgodniejszą pochwał,
lecz pokora jest nierównie potrzebniejszą; do tamtej jesteśmy
zachęcani, lecz do tej obowiązani. O dziewictwie pow iedzia
no: Kto je zachować może, niechaj zachowuje; lecz co do
pokory pogrożono: Jeżeli się nie staniecie jako mate dziatki,
nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego. W stanie małżeńskim
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można być i bez dziewictwa, lecz nie bez pokory zbawio
nym. Dusza pokorna, która utraty niewinności swojej szcze
rze żałuje, podoba się Stwórcy swemu; ale śmiem powiedzieć,
że nawet Maryi dziewictwo bez pokory nie byłoby się stało
miłem Bogu." Tenże Bernard Sw. i to jeszcze dodaje, że
wszystkie inne' cnoty są niczem bez pokory. I ja k S. Augu
styn utrzymuje, że wszystkie cnoty zawierają się w jednej
miłości pod formami różnemi; tak S. Bernard mówi, że wszy
stkie cnoty są tylko pokorą przebraną. I w rzeczy samej,
wiara np. jestto; pokora, która każe nam wierzyć w to wszy
stko, czego nas Kościół naucza; nadzieja jestto pokora, któ
ra każe nam cierpliwie tego oczekiwać, co nam przyobie
cano; miłość jestto pokora, która ńam każe miłować nawet
takich nieprzyjaciół naszych, którzy nic w sobie godnego
miłości nie mają; wytrwanie jestto pokora, która cierpliwie
oczekuje pomocy od Boga, i t. p. Z tego się' więc pokazu
je, że pokora jest konieczną, ponieważ zawiera w sobie
wszystkie cnoty; czyli, że wszystkie inne cnoty są niczem
więcej, tylko pokorą przebraną.
Ale gdy powiem że do zbawienia potrzebniejszą jest
pokora aniżeli chrzest, to niezawodnie wyda się przesadą
niezwykłą.
Na to odpowiadam słowami Jezusa Chrystusa, który
tak mówi: Jeżli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego,
nie może wnijić do królestwa Bożego (Jan 3, 5); Jeżli się nie
staniecie -jako dziatki, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego
(Mat. 18, 3). Azatem wielka prawda, że do zbawienia po
trzebniejszą jest pokora aniżeli chrzest, ponieważ kto nie
może chrztu przyjąć, może go dopełnić pragnieniem; ale bez
pokory nigdy zbawionym być niem ożna; żeby zatem do nie
ba się dostać, to trzeba być prawdziwie pokornym.
Do tak dzielnych pobudek, wykazujących konieczność
pokory do zbawienia, przydajmy jeszcze przykład pokory
Samego Zbawiciela, a nie znajdziemy żadnej słusznej wymó
wki od naśladowania Jego.
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Widzieliśmy, że sprawiedliwość wymaga po nas poko
ry bezwarunkowo; zobaczmy teraz jakito jej nam Zbawiciel
dał przykład.
Jestto prawda ta k jasna, iż nie potrzebuje żadnych do
wodów: że nikt z ludzi nie był tak pokornym ja k Zbawiciel
nasz; i że On ponosił takie poniżenia, jakich nikt nie pono
si. I dla tego to Izajasz prorok nazywa Go ostatnim z ludzi:
Novissimum virorum; a nawet można właściwie powiedzieć,
że dopiero On dał jej przykład i tak się upokorzył, że upo
korzyć się bardziej jużby On sam nie mógł.
Człowiek upokarzając się przyjmuje tylko naturalny
stan swój, staje na stanowisko sobie właściwe; i jakkolwiekby się upokarzał, nigdyby się nie zrównał z Nicością, z któ
rej utworzonym został. Lecz Syn Boga łącząc się z naszą na
turą tak się dalece upokorzył, że Paweł S. mówi, iż wyni
szczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi (Filip. 2, 7). Przy
dajmy do tego jeszcze wiele innych tajemnic, jakoto: Naro
dzenie się, Obrzezanie, Ucieczkę do Egiptu, Chrzest, Mękę
i Śmierć, to dopiero będziemy mieli cały obraz pokory i po
niżeń Jego.
Bardzó zatem słusznie jeden z Ojców greckich powie
dział: że Bóg zarówno pokazał się wielkim w swojem poni
żeniu, ja k i w chwale swojej; że się upokarzając uniżył sięjako Bóg, i Jego pokora o tyle przewyższyła ludzką pokorę,o ile On Sam jest wyższym od ludzi. A więc On powinien
być wzorem naszym, i On to pokazuje, że im pokorniejszym
był, tem się wyższym stał; a zatem im nasz stan wyższym
jest, tem i nasza pokora powinna być większą od pokory
innych ludzi.
Otóż, mój synu, cośmy o sobie myśleć powinni, przy
patrując się pokorze Jezusa Chrystusa! Powinniśmy wiernienaśladować Go i słuchać przykazania Jego: Uczcie się odemnie,
mówi On; czego? Oto właśnie, tego, żem jest cichy i pokor
nego serca. W łaśnie ta cnota Jego była główną, którą się za
wsze odznaczał. Do praktykowania innych cnót nie zawszezdarzała się Mu sposobność: nie ząwsze tedy czuwał, nie z a --
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wsze się modlił, nie zawsze pościł, nie zawsze nauczał, nie
zawsze cuda działał; ale był pokornym zawsze.
Uczcie się odemnie cnoty pokory, mówi Bernard Ś., odemnie a nie od kogobądź innego. Nie odsyłam was po tę na
ukę do Patryarchów ani do Proroków; ja sam jestem wzo
rem pokory waszej. Niegdyś anioł i niewiasta targnęli się na
wielkość moją, jak ą mam u Ojca swego; pierwszy dla wyr
wania mi potęgi, a druga dla przywłaszczenia sobie wiado
mości mojej; wy zaś pragnijcie odemnie darów większych
i pożyteczniejszych, ucząc się prawdziwej pokory odemnie.
Nie rzekł, mówi Augustyn S., uczcie się odemnie stwo
rzyć świat, wskrzeszać umarłych; ale tego się uczcie, żem
jest cichy i pokornego serca.
Jeżeli więc teraz po takim przykładzie i po takiej sa
mego Jezusa Chrystusa nauce, jeszcze pysznemi jesteśmy, to
już można powiedzieć, że nasza choroba jest niemożebną do
uleczenia: ponieważ nie ma żadnego inszego środka' na nią.
Anioł w niebie podniósł się w pychę, bo nie był widział
Boga upakarzającego się dla nauczenia go pokory. Jakżeto
teraz chrześcijanin, a tembardziej alumn staje się występnym,
jakżeto pycha jego przewyższa pychę anioła zuchwałego, gdy
z jednej strony widząc pychę czarta, a z drugiej Boga upo
korzonego, woli raczej naśladować szatana pysznego, niżeli
Boga pokornego! Synowie ludzcy, dopókiż będziecie serca cięż
kiego? dla czegóż miłujecie marność i szukacie kłamstwa? mówi
Dawid (Ps. 4, 3). Cóż może być nikczemniejszego i surowszej
k ary godnego, mówi S. Bernard, ja k człowiek, który widząc
upakarzającego się Pana nieba i ziemi, próżnej dla siebie
chwały szuka? Cóż może być głupszego, gdy się nikczemność
wynosi i robak ziemi tam się pychą nadyma, gdzie się naj\
wyższy m ajestat poniża, gdzie się Zbawiciel upokarza i sta
je się niewolnikiem dla człowieka?
W końcu nie zapominajmy tych strasznych słów Pisma
Sw., że Bóg pysznym się sprzeciwia. Zawstydza On pyszałków,
poniża wielkich, upokarza zarozumiałych i szyderców. Mo
żesz. tę naukę, pyszny i zarozumiały młodzieńcze, przyjąć
albo lekko ją ważyć, według woli twojej; lecz pamiętaj, że
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ona kłamstwem nigdy nie będzie! Bóg pysznym sprzeciw ia się
i gardzi niemi, a tylko pokornym łaskę daje.

Zaleca się do czytania, l) we Wzorowym Kapłanie
Części II rozd. X i XI; 2) w Rozmyślaniach dla kapłanów
przez X. Chaignon’a, w tomie I rozmyślania: 44 i 45, oraz
wtórnie II Rozmyślania: 16, 17, 18 i 19; 3) Naukę o po
korze przez X. Hubego, wydną niegdyś w Warszawie u Dzwonkowskiego; 4) Złotą książeczkę czyli naukę o pokorze prowa
dzącą. do doskonałości chrześcijańskiej, drukowaną niegdyś
w Warszawie 1860 r. w drukarni XX. Misyonarzy; 5) De
Ascensione Mentis ad Deum p er scalas rerum creatarum , au
ctore Roberto Card. Bellarmino e S. J.. Solisbaci, sumplibus
J. E. de Seidel, 1845.

ROZDZIAŁ III.
A

1 ii

ni n n i e p o s ł u s z n y .

Nowy nieprzyjaciel na którego uderzamy, wielką objawia
skłonność do swobody; nakształt buntowniczego poddanego
szybuje on pełnemi żaglami głosząc niepodległość swoję.
Nieposłusznego w seminaryum alumna bardzo łatwo po
znać. W tym celu nie ma potrzeby zgłębiać jego serce, do
chodzić* jego wewnętrznego usposobienia, domagać się wy
znania z jego strony; ponieważ buntownicze postępki jegb
są zbyt częste, więc takow e żadną miarą nie pozwalają mu
długo się ukrywać.
Ale ta przywara jego nie dopiero pierwszy raz na jaw
w seminarym wychodzi; ju ż on odznaczał się nią będąc
w domu, ,w pośród familii swojej, bardzo często dawał się we
znaki swoim rodzicom, nauczycielom i w ogóle wszystkim
dawnym zwierzchnikom swoim. 1
Zadowolony, a nawet dumny z odniesionego zwycięztwa
nad wielu wielkiemi swego dawnego życia nałogami, dzisiaj,
będąc w seminaryum, poczytuje swoje nieposłuszeństwo za
rzecz drobną i myśli, że może przy niem , bez żadnego dla
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siebie niebezpieczeństwa, pozostać. Ztądto pochodzi jego
mniejszy lub większy nałóg nieposłuszeństwa; i taki przy
kład może nie jednego ze współkolegów jego na złą drogę
pociąga.
Przypatrzmy się tedy alumnowi, który do seminaryum
z takiem nastał usposobieniem.
Alumn nieposłuszny jest, przez niejaki czas, po swojem
do seminaryum nastaniu, dosyć powolnym. Poważny w se
minaryum porządek życia, sprawia w nim pewne wrażenie;
więc stosuje się do takowego jużto z pewnej bojaźni, jużto
z własnego przymuszania się. Ale, niestety! nie długo trwa
takie jego zniewolenie się: staje mu się ono wielce, nieznośnem, i dla tego ja k najrychlej wyzuwa się z niego. Zaczy
na tedy nieznacznie emancypować się i wkrótce bojaźliwość
jego nabiera zuchwalstwa, przymuszanie się zamienia na swo
bodę, a owe zbawienne wrażenie znika prawie bez śladu.
W tenczas pozwala sobie wszelkiej swobody, i przepisy prze
stają dla niego istnieć i obowiązywać, szczególniej gdy się
dowiedział, kiedy takowe czytano, że nie obowiązują pod
grzechem.
To też na takiej opierając się zasadzie, używa swbbódy
bez granic. Mówi, kiedy powinien zachować milczenie; znaj
duje się on tu , kiedy powinien tam być; wbrew przepisom
biega do furty i chodzi po stancyach kolegów swoich; za
wsze ma mnóstwo fałszywych powodów do otrzymania po
zwolenia na wychodzenie do miasta ; na wszystkie ćwiczenia
duchowne, na pacierze i na mszę jest zawsze ostatnim, ale do
refektarza i do łóżka zawsze pierwszym; na medytacyę zawsze
mu za rano, i dla tego częstokroć ją w łóżku odprawia
W prawdzie sumienie jego s'zemrze na to wszystko i sze
pcze m u, że wola jego ciągle z wolą Boga walczy; stawia
mu przykłady wzorowego postępowania alumnów pobożnych
i przydaje, że gdyby wszyscy alumni tyle sobie pozwalali co
on, toby w seminarym wielki nieład nastał; lecz on te wszy
stkie nasuwające się uwagi puszcza mimo siebie i powołuje
się na ulubioną sobie klauzulę, że seminaryjskie przepisy nie
obowiązują pod grzechem.

Może to już wszystko? Bynajmniej. Kto nie lubi prze
pisów, temu i stróżowie tychże przepisów podobać się nie
mógą : i dla tegoto nie ma dla przełożonych swoich tej ocho
czej powolności,, tego synowskiego dla nich uszanowania
i poważania, czem się w łaśnie/ alumn karpy odznacza. Po
czytuje ich raczej za panów niewyrozumiałych i zbyt wyma
gających, aniżeli za ojców pełnych poświęcenia; ich władzę
znajduje za ciężką i nieznośną; ponieważ zbyt często wy
kracz a, więc też częste spotykają go napomnienia, lecz oh
zamiast korzystania z takowych i poprawienia się, obwinia
przełożonych swoich o surowość przesadną; ich czuwanie na
zywa szpiegowaniem i gorąco wzdycha za tym dniem ,'kiedy
będzie mógł z tego niewygodnego jarzm a się wydobyć.
A nawet jeszcze dalej się posuwa: przyznaje się bowiem
przed swemi zaufanem i, że przykrzy mu się posłuszeństwo
bardzo;i narzeka na swoich przełożonych, nazywa ich surowemi, chociaż ci rządzą się sprawiedliwością i łagodnością.
Krytykuje ich pod różnemi względami, podkopuje ich powa
gę i poniża ich w oczach kolegów swoich.
Alumni niekarni są ulubionem towarzystwem jego. Znaj
dując u nich ucho zawsze przychylne dla siebie, rozprawia,
przed nimi z całą swobodą o swoich przełożonych i nie ża
łuje im swego dowcipu złośliwego. Takim sposobem wzaje
mnie utrzymują się na złej drodze, a niekiedy do takiego
stopnia posuwają zuchwalstwo swoje, że najlepszym przeło
żonym swoim posłuszeństwo otwarcie wypowiadają!
Co się zaś porządnych i karnych alumnów tyczy, tozamiast ' ich podziwienia i naśladowania, potępia ich zacho
wywanie się i postępowanie jako potępienie jego własnego'sposobu myślenia, co w rzeczy samej jest wielką prawdą; oprócz
tego powodując się zawiścią, szydzi z nich za ich wykrocze
nia nic nieznaczące, a może nawet posądza ich o chęć przypochlebiania się przełożonym.
A wyjechawszy do familii na święta lub na wakacye
jakże się zachowuje? Oto wygaduje na seminaryum i na
przełożonych jego; użala się na ich surowość, nic nie wspoPrzewodnik.
22
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minając o własnych wykroczeniach, całą winę swoją na nich
zwala.
v
W tenczas hojnie wynagradza sobie za seminaryjską nie
wolę, według mniemania swego. Wydostawszy się bowiem zpod
przepisów żyje zupełnie samopas, naśmiewając się ze swoich
pobożnych kolegów, którzy i na czas wakacyj przepisują so
bie pewien porządek życia, dla utrzymania się w żarliwości
i pozyskania sobie łaski do posłuszeństwa przywiązanych.
T ak więc czas życia swego najpiękniejszy marnie prze
pędza; a co jeszcze smutniejsza, to to, że w ostatnim roku
seminaryjskim bywa zwykle najgorszym, kiedy powinienby
najlepszym być, jako mający niezadługo Kapłaństwo przyjąć!
Od czasu, gdy został dijakonem, uważa się jakby za seniora
i wysłużonego weterana, któremu się już emerytura należy;
rości prawo do zupełnej swobody, a więc i przepisy gwałci
bez skrupułu żadnego. Alumni, młodsi na taki zapatrując się
przykład, także nieposłusznemi się stają, i takim sposobem
tam się utrwala nieposłuszeństwo, gdzie właśnie powinnaby
być powolność najzupełniejsza.
Ponieważ ąlumnowi takiemu każda zwierzchność ludzka
jest nieznośną, więc może przynajmniej powagę Boga sza
nuje? Przykro to powiedzieć, ale gdybyśmy pod tym wzglę
dem przyznali mu wierność, toby nam doświadczenie zadało
kłamstwo. Któż albowiem nie wie, że'alum n nieposłuszny
nałogowo, ma prawie zawsze sumienie twarde i przygłuszo
ne, które bez trudności wchodzi w układ z każdym grzechem,
skoro ten nie ma znacznej w sobie szpetności ; .gdy tymcza
sem alumn wiernie zachowujący przepisy ^ ma sumienie czułe
i delikatne, i nietylko cienia grzechu, lècz i najdrobniejszej
lęka się niedoskonałości.
Takieto są .cechy, po których daje się poznać alumn
nieposłuszny. Zobaczmy teraz dokąd zaprowadzi gó ten jego
duch samowolny, gdy kapłanem zostanie.

Nieposłuszeństwo w alumnie wprawdzie wielce naganne,
jednakże w porównaniu z nieposłuszeństwem kapłana, jest ono
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prawie niczem. Zapewne, synu mój, temu nie wierzysz. P o
nieważ nawykłeś w seminaryum nieposłuszeństwo swoje za
drobne wykroczenie poczytywać, więc nic dziwnego, że tru
dno ci wystawić sobie, ja k wiele ono w twojem kapłańskiem
życiu smutnych i strasznych za sobą skutków pociągnie.
Ale posłuchaj doświadczenia, jakim to jest błędem nie
posłuszeństwo twoje.
Opuszczając seminarym, Wesoło zaśpiewasz sobie hymn
swobody i sercem od radości przepełnionem powiesz sobie:
„Otóż chwała Bogu, jestem już swobodny! Czas mojej nie
woli minął na zawsze: Laqueus contritus est, et nos liberati
sumus\“— W ielkie to złudzenie!!
Najprzód, jako dopiero co na kapłana wyświęcony,
otrzymasz, jak zwykle, wikaryat, i udasz się tam razem z du
chem niepodległości swojej. A ponieważ nie lubiłeś ćwiczyć
się w posłuszeństwie, ani się nauczyłeś uginać a tem mniej
przełamywać wolę sw oją, przeto będziesz musiał wiele ucier
pieć, a jeszcze więcej twojemu proboszczowi przykrości
wyrządzisz.
Spodziewając się swobody zupełnej, dozna'sz zawodu
na samym wstępie, gdy ci proboszcz da uczuć powagę swoją.
Ja k w seminaryum tak i na parafii trzeba pracow ać; więc
proboszcz najprzód wyznaczy tobie pewne obow iązki, a pó
źniej nie zaniecha ci takowych przypom inać; a że one nie
spodobają się tobie zupełnie, przeto zaczniesz na niego sze
mrać i narzekać, że takow e włożył na ciebie.
, Nie będziesz zudowolony gdy wiele, a tem "mniej gdy
ci mało obowiązków wyznaczy. W pierwszym razie będziesz
utyskiwał że ciebie chce zamęczyć; a w drugim, że jest zazdrośnym i że się obawia, abyś ty go nie zakasował.
Zechcesz pewne reformy zaprowadzić, usunąć pewne
nadużycia, a zniecierpliwiony spróbujesz tego wszystkiego
•proprio motu dokonać; lecz wtedy proboszcz, jako twój zwiechchnik, uzna za właściwe powstrzymać zapędy gorliwości
twojej, więc wtedy wola twoja wielkiej goryczy dozna.
Jeżeli zwyczaje proboszcza będą się różniły od twoich,
a ty będziesz musiał niekiedy zastosować się do takow ych,
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to w takich razach będziesz ciężko wzdychał a może i otwarcie
szemrał.
A jeżeli przypadkiem przykry charakter jego będzie
ze strony twojej wymagał roztropnos'ci i wyrozumiałości, to
ci na to z wielką przykrością zdobyć się przyjdzie; i co dla
współpracownika zgodnego do pożycia byłoby niczem, to
dla nieuległego i buntowniczego ducha twego stanie się górą
nie do przebycia.
Będzie tobie się zdawało, że możesz dla dobra parafii
przedsięwziąć takie lub takie dzieło; i nie wiele myśląc, czyli
się ono twemu proboszczowi spodoba albo nie, zabierzesz
się do jego wykonania bez porady proboszcza; lecz ten nie
zadowolony z takiej samowolności twojej, może nawet słu
szne mając powody, wzbroni ci wykonania tegoż dzieła; ale
taki jego zakaz niezawodnie zrani cię głęboko.
A gdy zauważy że lubisz często z domu się wydalać
na wizyty i grywanie w karty, niepotrzebnie gości do siebie
zapraszać lub daleko i to na czas długi wyjeżdżać, a czego
właśnie on sam nie czyni; to ci po niejakim czasie zrobi
pewne uwagi i w końcu stanowczo, i bardzo słusznie powie
swoje veto, bez względu na niezadowolenie twoje, a choćby
na gniew z twej strony. Lecz na zbawienne uwagi jego,
nieuległy i buntowniczy duch twój zacznie wtedy z całej
siły wierzgać, i corychlej będziesz się starał u władzy, aby
cię gdzieindziej przeniosła, żebyś dla usposobienia swego
mógł odpowiednią mieć swobodę: ale co z tego będzie?...
Dalej pokaże się, że pracy nie lubisz; żeś niedbały w katechizowaniu dzieci, w przygotowaniu się do kazań i nauk,
i że masz wstręt do słuchania spowiedzi: wtenczas twój pro
boszcz mocno ci to wszystko i bardzo sprawiedliwie wyrzuci,
a gdy się nie poprawisz, to ci pogrozi nawet doniesieniem
ó tem władzy dyecezalnej; lecz ty zamiast uznania winy swo
jej i przyznania słuszności proboszczowi swemu, wybuchniesz
gniewem z całej siły, i może twój duch samowolny tłumiony
długo, wielkie zgorszenie sprawi.
Możnaby szczegółów jeszcze bardzo wiele przytoczyć:
bo czegożby się nie dało powiedzieć o twoich stosunkach
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z proboszczem, jakiego może B óg. tobie przeznaczy na
ukaranie za dawne twoje nieposłuszeństwo, z proboszczem
temperamentu żywego i porywczego, z proboszczem podej
rzliwym, obraźliwym, lubiącym drwić, przycinać, z proboszczem
zazdrosnym powodzeniu twemu, z proboszczem usposobienia
ponurego albo melancholicznego, z proboszczem skłonnym
do sprzeczek i kłótni? Ileżto trafi się wydarzeń, w który.chbyś wiele sobie przykrości oszczędził prawdziwą pokorą
i uszanowaniem dla starszych, a w którychto zdarzeniach
twoja nałogowa nieuległość i brak należytego uszanowania
dla twoich przełożonych, popchnie ciebie do ciężkich błę
dów, zatruje twoje życie i uczyni je prawie nieznośnem!
Gdybyś te wszystkie swoje niezadowolenia i żale przy
najmniej w sobie chował, toby jeszcze, jakto mówią, pół
biedy było: ale czy tak będzie? Może tak będzie przynajmniej
w początkach twego życia publicznego; lecz tak stary, jak ty,
nieprzyjaciel wszelkiego jarzm a i musu, wkrótce zaczniesz
w parafii szukać protekcyi przeciw proboszczowi swemu;
a znalazłszy takow ą, wynurzysz przed nią wszystkie swoje
domowe utrapienia, nie oszczędzając, rozumie się, bynajmniej
proboszcza swego. Nie ma wątpliwości, że bardzo łatwo znaj
dziesz przychylnych sobie i którzy z tobą przeciw probo
szczowi twemu murem staną. Rozsieją się wtedy niesnaski
w parafii i potworzą się stronnictwa, które podkopią i osła
bią skuteczność urzędu pasterskiego i zgorszą lud.
Nie ma wątpliwości, że rozgłos tych nawarzonych przez
ciebie rozterek nie za długo dojdzie i d o . biskupa twego.
I możesz być pewnym, że go tem wielce zasmucisz, i że on
nie zaniedba ci za to ostrej, lecz sprawiedliwej nagany udzielić.
Lecz i wtenczas zamiast ukorzenia się przed naj
wyższym zwierzchnikiem sw oim , hardo zadrzesz głowę
swoją i zaczniesz złośliwie obwiniać i swego biskupa, i konsystorz jego, i proboszcza; więc zamiast dania należytego
przykładu pokornem posłuszeństwem i uszanowaniem, bę
dziesz tylko zgorszenie szerzył twojem złośliwem krytyko1waniem.
A nawet jeszcze dalej się posuniesz w potępianiu zwierz
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chności swojej. Gdy bowiem kto z konfratrów twoich za
cznie kiedy ganić rozporządzenie biskupa, jego zarząd, udzie
lane przez niego promocye, albo stanie po stronie kogoś
niby niesłusznie skarconego,—to ty w razach takich nieza
wodnie, jako zawsze źle uprzedzony przeciwko zwierzchno
ści, wszystkich innych zuchwałem jej potępieniem przewy
ższysz, i takim sposobem jeszcze ich bardziej podburzysz.
Ponieważ nigdy w woli zwierzchności twojej nie uzna
jesz woli Boga, więc nie zechcesz takich przyjąć obowiązków,
jakie ci-nie do smaku przypadną, i dla'wymówienia się od
nich będziesz przytaczał błahe i fałszywe- powody, użyjesz
intryg, podstępów, przyjaciół, czelnego kłam stwa,, wielkiej
podłości nawet, nie troszcząc się o to bynajmniej, że takim
sposobem psujesz plany Opatrzności Boskiej i sam pozba
wiasz się łask do przeznaczonego ci miejsca przywiązanych,
jakich Bóg odmówi ci właśpie tam, dokąd się drogami krętemi wedrzesz.
A cóżto, mój Boże, dopiero będzie, gdy nareszcie pro
boszczem zostaniesz! Im który wikaryusz jest nieznośniej
szym dla proboszcza swego, tem gorszym jest dla swoich po
mocników gdy proboszczem został: o tej prawdzie przeko
nywa nàs doświadczenie stare i codzienne. Staje się bowiem
niewyrozumiałym, imponującym, wiele wymagającym, szor
stkim, nieznośnym w pożyciu, i dla tego każdy wikaryusz
nie długo u niego popasuje.
Owczarnią swoją będziesz rządził in virga ferrea, i na
każdy najmniejszy opór gniewem zapłoniesz. Za najmniejszą
okazyą poróżnisz się z urzędem świeckim, będziesz z nim
zadzierał i tym sposobem wiele na parafiję złego sprowadzisz.
Zawsze będziesz chciał aby wola twoja górą była; i za
miast godziwego z prawdziwej gorliwości ustępstwa, skom
promitujesz swój urząd pasterski swojem zbytecznem wyma
ganiem i surowością.
Ale ty, mój synu, ani przypuszczasz aby nie wy korze
niony w seminaryum nałóg nieposłuszeństwa i nieiiległości,
mógł cię kiedyś tak daleko zaprowadzić, jak to pokazałem.
Czy te wykroczenia, jakie teraz, będąc w seminaryum dro
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bnostkami nazywasz, i wówczas takiemi będą, gdy takim się
staniesz księdzem, jakeśmy dopiero co opisali? Niestety! kto
się do posłuszeństwa za młodu nie nałożył, ten i na starość,
nawet pod władzy wyrokiem, już się do tego nie nałoży!
Chwyć się zatem natychmiast środków, jakie ci podamy,
dla poprawienia się z wady nieposłuszeństwa, żeby ona kiedyś
nie wyrosła na zgubną dla ciebie przywarę.

— Nie ma potrzeby mówić, abyś badał siebie dla wy
krycia w sobie! wady nieposłuszeństwa, ponieważ jest ono
jawnem. I ty nie możesz tego nie wiedzieć żeś nieposłuszny.
Lecz ó to siebie zapytać masz: czy poczytujesz posłuszeństwo
za nader ważną cnotę, i czy za wykroczenie przeciwko niemu
obwiniasz się w sumieniu swojem?
— Abyś tę cnotę według jej wartości ocenić mógł, to
często i szczegółowo przed Bogiem zastanawiaj się nad wiel
kością dobra, jakie z niej płynie, i nad wielkością złego
wynikającego z wyłamania się z pod niej.
— Często rozmyślaj życie Jezusa Chrystusa, który je st
najpiękniejszym wzorem posłuszeństwa i o którym S. Ber
nard tak pięknie powiedział: Perdidit vitam, ne perderet obedientiam.
— Pamiętaj, że własna człowieka wola jest śmiertelnym
posłuszeństwa wrogiem i źródłem >wszystkiego złego na tym
świecie i po śmierci, według tych S. Bernarda słów: Tolle pro
priam voluntatem, et infernus non erit.
— Nigdy nie poczytuj sobie za drobnostkę najmniej
szego wykroczenia przeciwko posłuszeństwu. Jeżeli będziesz
posłusznym w rzeczach tylko wielkich a, więc rzadkich, to
nigdy nie będziesz prawdziwie posłusznym; a będąc zaś po
słusznym ciągle, w rzeczach nawet najdrobniejszych, będziesz
ciągle przełamywał wolę swoją a tem samem dopniesz celu
swego.
— Postanów sobie być posłusznym zawsze, wszędzie
i w każdej rzeczy. Bo jeżeli będziesz posłusznym w okoliczno
ściach tylko niektórych, i zawsze w takich tylko, w których
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ciebie nic kosztować nie będzie; to takie twoje posłuszeń
stwo będzie twoją tylko własną wolą, a niczem więcej.
— Bądź posłusznym chętnie a nie z goryczą w sercu;
potłumiaj w sobie szemranie i niechęć. Ażeby przełożeni
twoi nie doznawali żadnej przykrości przy dawaniu ci roz
kazów, to się wystrzegaj żeby oni nie zauważyli nawet że
ich rozkazy tobie się nie podobają. Możesz w takich razach
być pobożnie obłudnym, jak to czynili Święci, i okazywać
pewne zadowolenie wtenczas nawet, kiedy takowego wcale
nie doznajesz: Hilarem datorem diligit Deus. T ak postępując,
nieposłuszeństwo z gruntu wykorzenisz.
— Bądź posłusznym z czystą intencyą; to jest: ani ze
względów ludzkich, ani z bojaźni niewolniczej, ani dla inte
resu własnego: wolę swoich przełożonych uważaj za wolę
Boga, a zatem staraj się Jemu tylko samemu spodobać.
— Posłusznym bądź natychmiast, bez żadnej zwłoki,
bez ociągania się. Jak wojsko tak i posłuszeństwo ma swo
ich maruderów. Alumni, którzy zawsze mówią: Jeszcze mam
czas, nic nie nagli, jeszcze mogę to lub owo skończyć, i któ
rzy nigdy z drugiemi na czas nie przybywają, są właśnie ma
ruderami i leniwcami. Naśladuj aniołów, którzy poznawszy
wolę Boga, natychmiast ją wykonywają. Niech jeden z nich
otrzyma rozkaz aby przez lat 50 lub 80 był stróżem syna
biednej przekupki albo zamiatacza ulic, a drugi żeby pilno
wał syna którego z bogaczy albo z królów, to pierwszy
z nich nie więcej niż drugi ociąga się z wykonaniem posłan
nictwa swego: Fidelis obediens, mówi S. Bernard, nescit moras,
fugit crastinum, ignorat tarditatem.
— Nigdy przeciwko przełożonym swoim nie rzeknij
ani słowa. Dobry alumn wolałby raczej umrzeć, aniżeli swoją
zwierzchność poganie albo jej nieuznawać. On zawsze te Zba
wiciela słowa pamięta: Qui vos audit me audit, qui vosspermt
me spernit.
— Seminaryjskie przepisy wiernie zachowuj, uważaj ta
kowe jakoby za słowa Boga samego: jeżeli ty je zachowasz,
to i one ciebie strzedz będą. Alumn, który seminaryjskie
przepisy gwałci nałogowo, znajduje się na drodze potępienia.
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Prędzej czy później, ale niezawodnie, stanie się on hardym,
to jest, złym księdzem. W ie o tem diabeł dobrze, i dla te 
go bezustannie szepcze mu do ucha, że nie ma grzechu za
niezachowanie przepisów.
— Spowiadaj się z każdego choćby najdrobniejszego
wykroczenia przeciwko przepisom. Zwracaj uwagę spowie
dnika na ten główny grzech swój; proś go o pomoc do n a 
bycia cnoty doskonałego posłuszeństwa i sam siebie karz
za każde, choćby najdrobniejsze, przeciwko tej cnocie wy
kroczenie.
— Dla lepszego zamiłowania porządku i karności -seminaryjskiej, sam przepisz dla siebie regułę oddzielną od
wspólnej. Ułóż w niej pewien porządek na codzienną pracę
w tym celu, abyś był zniewolonym do ciągłego ćwiczenia się
w cnocie posłuszeństwa. Szczególniej pamiętaj o przepisanej
dla siebie regule na czas wakacyj i staraj się ją przez cały
ten czas, od pierwszego aż do ostatniego dnia, wiernie za
chować.
— Jakże szczęśliwym będziesz, jeżeli to wszystko wier
nie zachowasz, co się dotąd powiedziało! W takim razie
możesz być pewnym, że nie będziesz należał do liczby księ
ży nielubiących umartwienia, którzy tego tylko szukają co
się z ich własną wolą zgadza, którzy wzdrygają się na wszel
k ą ofiarę, którzy swojem buntowniczem postępowaniem tra
pią zwierzchników swoich, o cżem niekiedy nawet po gaze
tach piszą; a chociaż takie ich postępowanie bywa niekiedy ■
odwołane, to jednakże raz dane zgorszenie, nigdy nie bywa
naprawione całkowicie.
Bądź tedy, mój synu, posłusznym, a posłusznym we
wszystkiem i zawsze; a Jezus, który jest wzorem dla ciébie,
będzie także i nagrodą twoją. Amen!
Zaleca się do czytania: we Wzorowym kapłanie rozd.
VIII str. 17 3, i w dziele X . Chaignon'a tomie II, rozm yśla
nia: 37, 38, 39 i 40.
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ROZDZIAŁ IV.
Alumn uparty, nieugięty, tlo sw e g o zdania
zb y t przyw iązany.

Alumn uparty może być pewnym, że pycha jest jedną
z panujących w nim przywar, ponieważ upór jest w rzeczy
samej tylko pychą a niczem więcej. I w rzeczy samej, py
szny chce zawsze i we wszystkiem tryumfować z pogardą
i poniżeniem drugich.
Biada mu, gdy kiedy co fałszywego powiedział! tego bo
wiem fałszu broni wbrew oczywistym dowodom. Oczywi
stość prawdy z jednej, a jego własna miłość z drugiej stro
ny, świecą mu jakoby dwa słońca; jednakże to drugie za
ćmiewa pierwsze z tej prostej przyczyny, że pierwsze znaj
duje się zewnątrz niego, a drugie w jego sercu siedzi; a więc
jakoby w ognisku promieni tego ostatniego znajdując sięr
jest olśnięmy jego światłem fałszywem.
Napróżno usiłujesz przekonać go: bo on chce abyś ty
koniecznie jemu przyznał słuszność, i w każdej dyspucie chce,
aby jego słowo ostatniem było.
Gdyby siebie dobrze znał, gdyby pamiętał że od zda
nia raz wypowiedzianego nie odstępuje, toby się może do
brze zastanowił przed jego wypowiedzeniem; ale ślepe zau
fanie w sobie, jako cecha charakteru jego, nigdy mu nie
pozwala tak roztropnej trzymać się reguły. W każdej więc
kwestyi stanowczo wypowiada zdanie swoje, od którego po
tem już go nikt i nic nie odwiedzie.
Prawda nie porusza go; obchodzi go tylko jego zdanie
raz wypowiedziane, aby tryumfować mógł. Jeżeli kiedy w go
rącej dyspucie niektóre dowody prawdy uderzają go, to po
czytuje takow e za blask zwodniczy, i tylko swego zdania,
jakoby prywdy, uporczywie broni.
Chociażby przeciwnik jego najgruntowniejsze dowody
przytaczał, to jednakże on takow e znajduje za bardzo nędzne,
szydzi z nich i gardzi niemi;
Częstokroć nawet swojej na nie uwagi nie zwraca. Je
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żeli swemu interlokutorowi mówić pozwala, to bynajmniej
nie dla posłuchania jego rozumowania albo dowodów, ale
tylko dla wyszukania nowych dowodów na poparcie własne
go twierdzenia.—„Czy widzisz, mówi Balmès, jak czołęm zda
się urągać niebu? Rozkazującem wejrzeniem wymaga usza
nowania, usta jego tchną pogardą, a po całej twarzy wystę
puje najwyższe zadowolenie, wewnętrzna i bezwzględna cześć
własnej zasłudze oddawana; poruszenia jego udane i wymu
szone objawiają człowieka sobą samym zajętego, człowieka
przepełnionego głębokiem uszanowaniem dla siebie, własnej
swojej wyższości nawet zazdrośnego. Usta otwiera, uciszcie
się! Jeżeli chcesz mu odpowiedzieć, przerywa tobie i mówi
dalej. Chcesz koniecznie mówić: wzgardliwem i rozkazują
cem wejrzeniem nakazuje tobie uwagę i posłuszeństwo. Nakoniec zamilkł znużony i bezsilny; natenczas chwytasz długo
oczekiwaną porę do wy łuszczenia myśli twojej; daremna praca!
Półbożek ciebie nie słucha, jest w roztargnieniu, przemawia
do drugich, albo zatopiony w głębokiem zamyśleniu ze
zmarszczonemi brwiami, roztwartemi ustami, ja k nowa wy
rocznia gotuje się na rozwinięcie cudotworów wymowy swo
jej ■)•“ Gdybyś po zakończeniu dysputy żądał od takiego za
rozumialca, żeby ci powtórzył choćby jeden z przytoczonych
przez ciebie dowodów na poparcie bronionej przez ciebie
tezy, toby nie potrafił tego uczynić: dla czego? bo je poczy
tał nawet za niegodne uwagi, za niegodne słuchania!
Jednak i w pośród tryumfów jego spotyka go niekiedy
wielka porażka i wielki wstyd. Zdarza się to szczególniej
w takim razie, gdy kto mu ja k na dłoni wykazuje mylność
faktu, którego on ze zwykłą sobie uporczywością broni do
upadłego. Gdy jest mowa o rzeczach czysto rozumowych,
to łatwo używać m atactwa i dowcipów szyderczych; ale zu
pełnie rzecz inna z faktem zewnętrznym, jawnym, fizycznym,
‘) 0 sposobie bsiągnienia prawdy. Filozofija praktyczna przez Jakóba
Balmès. Poznań. Nakładem J. K. Żupańskiego 1853, str. 155.—Zaleca
m y do czytania to dziełko wielkiej wartości. P. T.
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dotykalnym: ten ma bowiem siłę nie do pokonania, a więc
i opierać się mu niepodobna.
Gdyby swoich opinij bronił przynajmniej spokojnie
i z umiarkowaniem, jak tego dobre wychowanie wymaga;
lecz ja k ie inaczej czyni! Albowiem zaślepiony pychą zaciętą,
wszystko zuchwale rozbiera, o wszystkiem decyduje, wszystko
pałaszuje bez litości, jeszcze uważa to za dziwactwo, gdy się
mu kto sprzeciwia, i ani chce temu wierzyć, że zamiast
przekonania tylko drażni, i w końcu oburza nawet najumiarkowańszego przeciwnika swego.
Cóż więc dziwnego, że wczasie dysputy namiętnej wy
ryw ają się mu słowa cierpkie? Albowiem człowiek uparty
jest prawie zawsze szorstkim i grubijaninem, złośliwie inter
lokutorowi swemu docina, przez ćo dojmuje go do żywego,
o czem na długo i gorzka pamięć pozostaje. Taki niekiedy
pyszałek dla pozostania przy swojem tylko, że tale powiem,
wykrzykuje wyliczając jakieś nadużycia; przeskakuje z materyi do materyi, ja k wiewiórka z gałęzi na gałąź, żadnych
przeciwnika dowodzeń nie słucha, nie przyjmuje, ze wzgardą
takowe odpycha i odtrąca, z dodaniem szyderstwa najzłośliwszegó. Jeżeli kiedy oziębłość i nieporozumienie zamącają bło
gi spokój i zgodę pomiędzy alumnami dobremi nawet, bywa
to prawie zawsze robotą alumna złego wychowania. Nieco
ustępstwa i przyznania słuszności interlokutorom, zamknęłoby
, niezawodnie źródło wszelkim nieporozumieniom, w których
miłość cierpi i'niknie.
Alumn uparty jest ciężarem dla wszystkich współkolegów
swoich; to też unikają go jako istoty nietowarzyskiej; a ponie
waż są zniewoleni do przestawania z nim, więc dla świętego
pokoju muszą uzbroić się cierpliwością a jemu w konwersacyi, jakoby magistrowi jakiemu, ustępować.
Nie utrzymuję jakoby on zawsze błędnego zdania bro
nił; jednakże i wtenczas, kiedy ma' za sobą prawdę, szkodzi
jej broniąc ją tonem imponującym i magistrowskim. Prawda
w ustach jego traci na piękności swojej i słuchający go ubo
lewają, że dostała adwokata tak ją zle broniącego. J^go
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chęć górowania tak dalece oburza kolegów jego, że nie rza
dko zaprzeczają mu, chociaż on ma słuszność za .sobą.
Zdarza się niekiedy, że alumn uparty, odznacza się pewnemi dobremi przymiotami, które zaślepiają go bardziej je 
szcze. I w rzeczy samej nie rzadko daje się widzieć znako
mitą pobożność z wielkim uporem połączoną; i ta właśnie
pobożność, o której wie że ją ma, zaślepia go i uspakaja,
zamiast oświecenia i natchnienia bojaźnią świętą. Zacięty
upor jego odznacza się zwykle w kwestyaćh filozoficznych,
w teologicznych, w moralnych, w ascetycznych, o których
zdaje się mu, że może ich ze spokojnem sumieniem bronić,
i w rzeczy samej żarliwie broni, lecz nie z umiejętnością za
wsze należytą. Ileż bowiem pobożnych aulumnów i święto
bliwych kapłanów z nieumiarkowanym zapałem broniło Zasad
filozoficznych, które X. Lamenne (Lamennais) ogłaszał, a któ
re jednakże potem Stolica święta potępiła!
Są też i tacy, w których upór łączy się z nauką. Człowiek
uczony, ale przytem zarozumiały i uparty, stają się plagą
Kościoła. Z takichto głów lęgną się wszystkie herezye. Py
szałek nadęty nauką działa jakoby mając dar nieomylności.
Obdarzony zdolnościami wielkiemi używa nauki swojej na
popieranie błędu i rzuca się w przepaść, nie zważając na ra 
dy i przestrogi przyjaciół swoich; wielka bowiem zarozu
miałość nie wierzy, aby mogła się mylić; aby zaś kto inny,
z mniejszemi zdolnościami mógł za sobą słuszność mieć. Ileżto razy, po smutnym końcu X. Lamennego, przypominaliśmy
słowa pewnego znakomitego lekarza, który go widząc kie
dyś, powiedział: „O, jakże ten człowiek ma żółciowy tempe
rament!"—a było to jeszcze przed jego wejściem na błędne
manowce.—„Uważam go tak usposobionego, że jeżeli kiedy
zbłądzi, to się już nie nawróci!" Niestety! przepowiednia mą
drego lekarza zbyt smutnie się sprawdziła! Kapłan obdarzo
ny zdolnościami wielkiemi, z nauką obszerną; kapłan, który
wybornym stylem pisał, który kiedyś prącował około wyż
szego ukształcenia Duchowieństwa frnncuzkiego, zakończył ży
cie swoje ze wzgardą ku Kościołowi!!! Dzisiaj na podobną
drogę wszedł zdolny i uczony Doellinger, sławny kaznodzie
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j a — Ja c e k , X. Reinkens i inni tymże podobni. Doprowa
dziła ich do tego: pycha, wielka zarozumiałość i zacięty przy
własnem zdaniu upor.
•
Zresztą alumn nasz jest upartym nietylko w dysputach,
lecz i w czynach swoich. Gdy bowiem postanowił czego nie
zrobić, a szczególnie gdy powiedział że tego lub owego nie
zrobi, to już go nic do tego nie skłoni.
Przysłowie : „Lepiej się ugiąć aniżeli się złamać8, nic
u niego nie-znaczy; ugięcie się bowiem, to jest, odwołanie
zdania swego, jest u niego cechą słabości i małoduszności.
Chcąc zatem dumnie pokazać moc duszy sw ojej, wywraca
tę m ądrą zasadę i mówi zuchwale : „Lepiej się złamać, ani
żeli się ugiąć."
Niekiedy jeszcze dalej się posuwa: łącząc bowiem zu
chwalstwo z uporem, czelnie, wbrew własnemu przekonaniu
powiada, że tak robi ja k powinien robić. Któż bowiem
z nas po wiele razy nie słyszał, ja k ludzie uparci podnosząc
głowę, mówią z przyciskiem: To com zrobił, dobrzem zrobił;
i gdyby jeszcze raz wypadło robić, tobym tak samo zrobił?
Podchwytują go, zbijają, wykazują mu wykręty jego,
niezbitemi dowodami zniewalają go do uznania błędu wła
snego; on jednakże przy tem wszystkiem nie przestaje swego
ulubionego przysłowią pow tarzać: A chociażby jeszcze raz
wypadło robić, tobym tak samo zrobił.
Pewnego razu człowiek świecki z dziwną prostotą serća
rzekł do nas: „Winszuję sobie, żem katolik; bo gdybym był
protestantem się urodził, to czuję, że nicby mnie do przyję- ,
cia Katolicyzmu nie skłoniło." Ten człowiek był upartym nie-:
zawodnie, i wiemy że takim był w rzeczy samej.
Jak sobie równym, tak i swoim przełożonym alumn
uparty nie ustępuje. Napróżno zalecają lub nakazują mu to albo
owo: wszyscy słuchają ich poleceń i rozkazów; oń tylko je
den takowym się opiera. A przynajmniej pilnie ukrywa swoje
nieposłuszeństwo, na wzór dziecka upornego, które ukrywa
się dla wyrządzenia psoty jakiej.
Posłuszeństwo ciche i powolne, jakiem się Święci od
znaczali, poczytuje on za tchórzowstwo i płaszczenie się. Jeżeli
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nie wie o przyczynie wydanego polecenia lub rozkazu, albo
jeżeli się mu ta przyczyna błahą wydaje, wtedy się oburza
i szemrze; a gdy się obawia skutków nieposłuszeństwa jawne
go, wtenczas mści się nad przełożonym, krytykując go zło
śliwie w rozmowach z kolegami swemi.
Nawet spowiednicy jego nie zawsze zdołają sprostować
jego sposób myślenia. Gdy się od niego domagają ofiary ja 
kiej, która nie przypada mu do smaku, wtenczas obwinia ich
0 przesadzoną surowość i przypisuje im małoduszność, a więc
uważa że nie ma żadnego obowiązku słuchać ich zdania.
Bardzo często uporem swoim zasmucał*rodziców swoich,
a którzy mając go u siebie podczas wakacyj, jeszcze bardziej
smucą się: ponieważ widzą, że uporu jego nawet seminaryum
poprawić nie może. W nioskują zatem nie bezzasadnie, że
ich syn zostawszy kapłanem nawet, nie przestanie być upar
tym , i pogrążeni w smutku przewidują, że przyszłość jego
będzie pełna burz j nieszczęść. Jak w rodzinie jego tak
1 wszędzie muszą mu wszyscy ustępować.; sam wznieca
spory, którym powinienby zapobiegać, i wywołuje kłótnie
żadnego mu zaszczytu nie przynoszące.
I świeckie towarzystwa, w których bywa, są także świad
kami namiętnych dysput jego. Najmniejsze sprzeciwianie się
zdaniu jego mocno go oburza;- zamiast małego i rozumnego
ustępstwa dla zbudowania obecnych,' objawia swój umysł pe
łen uporu i zaciętości.
Ale i w rzeczach ważniejszych, podczas wakàcyj nie
zasługuje na pochwałę. Mało pobożności, zamiłowanie za
baw i gry w karty, ustawiczne włóczenie się po familii i zna
jomych], uczęszczanie do towarzystw niestosownych,— bole
śnie jego przyjaciół zasmuca; a z uczynionych mu w tym.
wzgiędzie zbawiennych uwag nietylko nie-korzysta, lecz bar
dziej jeszcze utwierdza się w swojej nieroztropności i płochości. Nic go nie porusza, nic nie zachwieje; i ja k zawsze
tak i teraz zacięcie upiera się przy swojem, gardząc wszelką
zdnW ą radą starszych.
Ale dokądże ty, nieszczęśliwy młodzieńcze, dążysz? i co
wyniknie z tak ślepego uporu twego? Zamiast odpowiedzi
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na te pytania, posłuchaj i dobrze w swojej pamięci to za
chowaj, co tu dalej doświadczenie ci powié.

Nic większej nie sprawia nam obawy, ja k przyszły los
tego młodego kapłana, który opuszcza seminaryum bez wy
zucia się z zarozumiałości i próżności, zaufania w sobie, upo
ru i zaciętości. Od samych posłannictwa swego początków
zacznie on dopuszczać się błędów, które zamiast przerażenia
i skłonienia go do upamiętania się, będą wiodły go do corazto większej zatwardziałości.
Z takiem nieznośnem usposobieniem kapłani sprawiają
zamieszanie "po parafijach, a potem zawsze gdzieindziej a nie
w sobie szukają przyczyn tychże zamieszań, jakich sami spra
wcami się stali.
W skaż, na obszarze Kościoła, którąbądź parafiję, gdzie
parafijanie są oburzeni przeciwko proboszczowi swemu, a my
bez obawy błędu powiemy, że główną tego złego przyczyną
jest zacięty upor ich proboszcza. Będzie on bezwątpienia
utrzymywał, iż ma zupełną słuszność za sobą; lecz my po
każem y m u, że właśnie niesłusznie tak się daleko posunął;
że powinien był coś ustąpić dla utrzymania pokoju; dalej
dowiedziemy m u, że nie powinien był woli swojej narzucać
jak o prawo, ale przedstawić ją jako życzenie swoje, rozwa
żając te S. Pawła słowa: Omnia mihi licent, sed non omnia
expediunt.
A przeciwnię, kapłan zawsze uprzejmy, zgodny, pokor
ny i umiejący coś ustępować ze swego, gdy tego większe
dobro wymaga, prawie nigdy nie .doznaje oporu. Pysznemu
zaś każdy się sprzeciwia, wszyscy oburzają się na niego; po
nieważ mówi i działa despotycznie, i swoim zwyczajem za
wsze hardo stawia czoło burzy, zamiast uchylenia się od
n ie j, żeby po jej uspokojeniu się mógł znowu do sprawy
przedsięwziętej cały stanąć.
Ale wracamy do ciebie, młodzieńcze nieszczęśliwy, dla
przypatrzenia się twoim błędom, do jakich ciebie twój upor
doprowadzi.
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Bądź przekonanym, że jakiekolwiek będą powierzone ci
obow iązki, żadne z nich nie będą wolne od cierni i przeci
wności. Możesz mieć intencyę czystą, gorliwość wielką, mo
żesz odznaczać się pilnością w obowiązkach, czystością
obyczajów, jako też innemi pięknemi przymiotami ; wszystko
jednakże nie zdoła cię uchronić od przeciwności, które nie
raz dalszą ci drogę zatam ują. Jeżeli więc zawsze i wszędzie
zechcesz, aby twoja wola wykonywaną była; jeżeli dla uniknienia zatargów ugiąć się nie zechcesz:' to będziesz musiał
nieustającą wojnę prowadzić; i swoją powagę temi właśnie
sposobami osłabisz, jakich do jej utwierdzenia użyjesz.
Może .zdarzyć s ię , że twój proboszcz na samym wstę
pie postawi ci takie wymagania swoje, jakie się tobie nie
spodobają; nie ma więc wątpliwości, że za to buntownicza
wola twoja oburzy się n a niego. Ty będziesz obstawał przy
swojem a on jeszczebardziej przy swojem i w końcu będziesz
musiał uledz mu, a więc i poniżającą porażkę odnieść.
Na drugi dzień wywiąże się nowa scena i nowy okaże
się twego uporu dowód: bo ni ztąd ni zowąd, ja k to mówią,
rozpocznie się między wami żywa dysputa, uraczycie się
słowami cierpkiemi, każdy z was będzie przytaczał dowody
na poparcie własnego tw ierdzenia: będzie to przygotowanie
do zupełnego poróżnienia się. Może ty mu ustąpisz? .Bynaj
mniej. A więc się oprzesz mu? T ak jest ; ale też odtąd już
nie będzie między wami żadnego pokoju, żadnej zgody, ża
dnego wzajemnego, zaufania, a nastaną tylko kwasy, stan
przykrości i wojny, co twój upor utrw ali, a co małe z twej
strony ustępstwo usunęłoby natychmiast.
Będąc w seminaryum .nawykłeś do imponowania kole
gom swoim, którzy dla świętego pokoju i żeby ciebie nie
drażnić ustępują ci w dysputach i takim sposobem psują cie
bie; udawszy się na w ikaryat zechcesz podobnie i ze swoim
proboszczem , jako z równym sobie kolegą postępować; lecz
on przypomni ci obowiązek posłuszćństwa; ale niestety! będzie
to już za zbyt późna i próżna dla ciebie nauka, bo ty sobie
swoją przypomniesz zasadę i powiesz: Lepiej się złamać,
aniżeli się ugiąć.
Przewodnik.
23

Mówiąc o Nieposłuszeństwie powiedzieliśmy, że bardzo
często zdarzają się wikaremu okazye do sprzeczek z probo
szczem. I tak: nie zawsze obadwaj jednakowe mają gusta
i zwyczaje; opinije teologiczne, polityczne etc. dają im powód
do różnienia się; sposób rządzenia parafiją jednemu się po
doba, a drugiemu się nie podoba; podział parafijalnych czyn
ności tylko się temu podoba, od którego takowy pochodzi;
środki do usunienia nadużyć wydają się jednemu wybornemi
a drugiemu przeciwnie, wcale niestosownemi; czyny żarli
wości i sposób ich przeprowadzenia bywają oceniane ro
zmaicie. A ponieważ te wszystkie rzeczyNco moment się
nasuwają, więc i spory o nich będą nie do uniknienia i wiecznemi się staną, a którychby nie było, gdyby ksiądz wikary
umiał się uginać i poprzestawać na uczynieniu prostej uwagi
bez goryczy i porywczości. Ale jâk może nie być żywych
i namiętnych sporów, gdy wikary uparty i porywczy przy
właszcza sobie zarząd parafii* a przynajmniej' chce nią z pro
boszczem na równi rządzić, co jest rzeczą niemożebną? bo
do prowadzenia parafii potrzeba, oprócz nauki, doświadczenia,
roztropności i upoważnienia od biskupa, a czego ty nie masz
i mieć jeszcze nie możesz.
Jeszczeby to pół biedy było, jakto mówią, gdyby skutki
uporu twego nie wykroczyły za próg plebanii; wtenczas bo
wiem dobre usposobienie proboszcza jakoteż sługi jego,
przypuściwszy że i ona jest dobrą i cichą, mogłoby jeszcze
ogień w samym początku przytłumić, o ileby się to dało;
lecz ty nie chcąc proboszcza powagi znosić, pierwszy będziesz
szukał stronników dla idei swoich, jakoby dla powetowania
swego niepowodzenia, i sam przed swemi konfratrami, a może
i przed świeckiemi to wyjawisz, co na zawsze w tajemnicy
pozostaćby powinno.
Twój nareszcie upor wkrótce stanie się wszystkim znany,
bo codzień nowe będziesz dawał dowody jego. Niekiedy
o rzeczach małoznaczących wypowiesz takie zdanie, jakiego
drudzy wcale nie podzielą z tobą, a więc ty się zapalisz
w jego obronie i wydasz się z uporem swoim. Ludzie prości
obrażą się na ciebie, a wykształceni powiedzą żeś bez wy
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chowania, i że wykraczasz tak przeciwko przyzwoitos'ci jak
i przeciwko duchowi Ewangelii.
A cóżto, mój Boże, dopiero będzie, gdy proboszczem
zostaniesz! W tenczas twój charakter objawi się w całej isto
cie swojej! Ależ wtedy on i złe owoce wyda.
Ażeby uparty i nieugięty proboszcz mógł co dobrego
w swojej parafii zrobić, toby trzeba żeby wszyscy jej mie
szkańcy byli łagodni, uprzejmi, pobożni, potulni i pełni sza
cunku dla pasterza swego, chociażby ten był surowym dla
nich. Ale gdzie znaleźć parafian tak zacnie usposobio
nych? Takiej, mój młodzieńcze, parafii nie ma na całym
świecie. W prawdzie mnóstwo znajduje się parafij, w których
panuje pokój i wielka powolność pasterzowi; jednakże i tam
kryją się żywioły zamieszań i nieporozumień; żywioły, któreby natychmiast wybuchły, gdyby niepowstrzymywała ich
pasterza łagodność, miłość i pokora. Nawet z takiem szczęśliwem usposobieniem pasterz doznaje niekiedy nieprzewi
dzianych przeciwności: a cóżto będzie z tobą, który nie mo
żesz najmniejszego oporu znieść bez oburzenia się i uniesie
nia, gdy twój duch nieugięty i wola despotyczna mnóstwo
przeciwko tobie przeciwieństw wywoła?
Co wtenczas będzie, gdy na despotyczne wyrzeczenie
twoje: T ak ja chcę i tak byći musi, twoi parafijanie odpo
wiedzą ci: A my właśnie tak nie chcemy i tak nie będzie?
Czy napotkawszy tak silny i stanowczy opór cofniesz się od
postanowienia swego, może nawet z ambony ogłoszonego?
Takby uczynił pasterz roztropny, któremu zawsze więcej
chodzi o chwałę Boga, aniżeli o tryumfalne własnego zdania
przeprowadzenie.- Ale ty, który wolisz raczej złamać się
aniżeli się ugiąć, nie uczynisz tego. Cały przejęty pożyte
cznością planów swoich, jeszcze bardziej zapragniesz utrzy
mać powagę swoją, ponieważ ustępstwo poczytasz za ,kompromitacyę; więc dla uchronienia się od niej, zacięcie uprzesz
się przy swojem i wszystko popsujesz.
Po zbyt zaciętym sporze, rozstaniesz się zimno i więcej
aniżeli zimno z parafijaninem swoim. Pozostawszy wtedy sam
na sam będziesz w goryczy serca twego rozbierał wszystkie:
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cierpkie słowa, któremiście się wzajemnie uraczyli: ale czy
wtedy przypomniesz sobie słowa Pawła Sw. i zastosujesz je
do praktyki własnej: Sol non occidat super iracundiam vestram.
Nôlite locum dare diabolo? T akby niezawodnie uczynił pa
sterz, który więcej bliźniego aniżeli miłość własną Ceni; ty
zaś tego nie uczynisz, bo ty nigdy sobie .pomyłki nie przy
znajesz, więc i tłumaczenie się uważasz za znikczemniałość
ducha.
Penitentów należy po ojcowsku przyjmować i trakto
wać; ale ty zasmuciwszy, zawstydziwszy a może zraziwszy
którego z nich ostrem łajaniem, albo naznaczeniem mu su
rowej pokuty, czy przyjmiesz go, jeżeli kiedy wróci do ciebie,
tak łaskawie aby zapomniał o doznanej przykrości na po
przednio odbytej u Ciebie spowiedzi? Takby pasterz dobry
postąpił z takim synem marnotrawnym; wolałby zbawić du
szę, aniżeli złośliwym zaciętej twardości poduszczeniom ule
gać i penitentów? na niebezpieczeństwo zbawienia duszy
narazić. Lecz ty nigdy tak nie postąpisz, bo z wytkniętej
przez siebie drogi nigdy zejść ńie zechcesz.
A obraziwszy czeińś kogo mającego znaczenie w pa
rafii, czy zechcesz natychmiast zapobiedz wybuchowi grożą
cej a tobie zawsze szkodliwej burzy? Czy się zdobędziesz
na odmianę postępowania swego, na pokorę dla uczynienia
jakiego kroku do pogodzenia się? Takby niezawodnie postą
pił pasterz dobry, który dobrze zna ja k wiele złego dla pa
rafii z takich poróżnień wynika; lecz ty wcale nie poczujesz
się do tego, bo śmiałe stawienie czoła burzy poczytasz sobie
za chlubę, bo zechcesz aby wszelka inna powaga ugięła się
przed twoją.
A gdy z twoich przyjaciół, konfratrów, albo też pobo
żnych parafijan ośmieli się kto z obawą i z wielką delikatno
ścią przestrzedz ciebie: że uczęszczasz do niestosownych dla
ciebie towarzystw; że ze złym człowiekiem zawarłeś przy
jaźń; że się dopuszczasz pewnej płochości i nieroztropności,
z czego się obawiają smutnych dla ciebie następstw: czy
taką zbawienną przestrogę chętnie przyjmiesz? Przyjąłby ta
kową wdzięcznie proboszcz bogobojny, dbający o nieskazi
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telność sławy swojej; lecz ty, nie chcąc nigdy cudzej rady
posłuchać, i tylko za swego rozumu światłem postępując, ni
kogo niepośłuchasz.
Jednem słowem, nikogo i w niczem nić będziesz się
radził ani słuchał, lecz- tylko siebie samego. Jeżeli twoi ro 
dzice, przyjaciele, konfratrzy, nawet zwierzchnicy nie po
twierdzą tego, coś ty sobie uplanował, to ńapróżńo b ę d ą , ci
robili uwagi swoje. Raz wypowiedziawszy veto swoje, już go
potem nigdy nie cofniesz. Co raz postanowisz wykonać, to
już ciebie nic od tego: ani niepowodzenie, ani uderzająca
niedorzeczność, ani szykany nie powstrzymają. Wszyscy znie
chęcą się i oburzą na ciebie, ale ty będziesz słuchał tylko
pochlebców swoich podniecających ogień zamiast gaszenia
gój à w końcu władza dyeeézalna będzie musiała ciebie usu
nąć z probostwa dla przywrócenia spokojhości w parafii,
którą opuszczając bodziesz obwiniał władzę. Swoją, że ta'
zamiast bronienia potępiła ciebie; trwając przy swojem błędnem przekonaniu będziesz mniemał, żeś miał słuszność do
opierania się aż do ostatka, i stawszy się sprawcą wszystkie
go złego, będżiesz wszystkich, oprócz siebie samego, obwiniał
i potępiał.
Ale może tobie, mój młodzieńcze, zdaje się, że to wszy
stko, co się dotąd powiedziało, jest utworem rozognionej tylko
imaginacyi? Żadną m iarą tak nie jest; owszem, jestto pra
wdziwy i wierny obraz głupstw popełnianych przez uporny
i zacięty umysł, który będąc w seminaryum nie nauczył się
nad swoją buntowniczą wolą panować. Otóż dopóki czas
jeszcze, staraj się tak wielkiemu nieszczęściu zapobiedz i k o 
rzystaj z następujących uwag dla przełamania i pozbycia się
uporu swego.

—
Żeby się ź uporu poprawić, to trzeba wprzódy po
znać że mu podlegasz, a co się nie zawsze łatwo udaje; po
nieważ stałość umysłu, która jest szacownym duszy przy
miotem, częstokroć z uporem się miesza. Ileżto ludzi chlubi
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się ze stałości charakteru, a którzy powinniby się wielce ru
mienić że są upartemi tyłko!
Człowiek stały jest zarazem i roztropnym; więc nim się
do czego zabierze, to się temu wprzódy ze wszystkich stron
przypatruje dla przekonania się, czyli to przedsięwzięcie bę
dzie roztropne albo nie: człowiek zaś uparty wszystkie po
mysły swoje za dobre uważa: więc do najpierwszego z nich,
jaki się mu nasunął, uporczywie się przywiązuje bez żadnej
rozwagi.
Człowiek stały przewiduje przeszkody i odstępuje od
zamiaru swego gdy widzi, że takowych pokonać niepodobna:
człowiek zaś uparty gardzi przeszkodami i ma się zawsze
za dosyć silnego do ich zwalczenia.
Cłowiek stały przyjmuje dobre rady i nie wstydzi się
szukać takowych: człowiek zaś uparty przyjmuje tylko ta
kie rady, jakie jem u do gustu przypadają, a wszystkie inne
odrzuca bezwarunkowo.
Człowiek stały wykonywa swoje przedsięwzięcia z go
dnością i przyzwoitością: człowiek zaś uparty wykonywa ta
kowe popędliwie, a gniew jego stoi za słuszność.
W końcu człowiek stały wstrzymuje się od dalszego
wykonywania przedsięwzięcia swego, gdy widzi, że lepiej go
zaniechać: człowiek zaś uparty nigdy się nie cofa, i woli
raczej zrujnować się zupełnie, aniżeli od niego cofając się
upokorzyć.
Osądźże teraz siebie samego podług tychże reguł.
— W celu poprawienia się z uporu, zapytaj pamięci
swojej: Czy nie znasz parafij zakłóconych i smutnych tam
sporów inter sacrum atque profanum? i zarazem zobacz czyby
łagodność i pobłażanie pasterzy nie były ugasiły ognia, który
ich upór rozniecił, i czyby przy niejakiem ustępstwie z ich
strony nie wrócił tam pokój natychmiast?
— Ale wejdź w siebie samego i zapytaj siebie wobec
Boga: czy nie twoja to uporczywa zaciętość bywała powo
dem do smutku i gniewu twoim rodzicom i nauczycielom,
do sporów i poróżnień z kolegami twemi, a coby nigdy nie
było miało miejsca, gdybyś się był duchem pokory powodo
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wał? i czybyś nie był uniknął przykrości i kar. jakie ciebie
za twój upór spotykały?
— Brzydzisz się pychą: ale zobacz czy nie upór jest je 
dnym z najgorszych jej owoców? „Człowiek uparty, mówi
Ś. W awrzyniec Justynianitj, jest nierozważnym, nieoględnym
w mowie, nieumiarkowanym w żądzach, siebie samego nie zna
i oprócz własnego gardzi wszelkiem innem zdaniem.“ Jakżeto
pycha jest nieznośną!
— Jezus Chrystus jest Nauczycielem i wzorem twoim:
lecz jakże On uzna ciebie' za ucznia swego, skoro tak za
wzięcie upartym jesteś, gdy On był cichym i serca pokorne
go? „Co to za bezczelność, woła S. Bernard, gdy człowiek
będąc nikczemnym ziemi robakiem, śmie nadymać się pychą
i odmawia posłuszeństwa, kiedy Jezus Chrystus, Bóg, ubo
giemu ulegał cieśli!*
— Gniewasz się i oburzasz za najmniejszy upór tobie:
a jak możesz nie poczuwać się do winy za wyrządzenie
przykrości drugim, z którem i przestawasz, i którym co chwi
la sprzeciwiać się masz sobie za zabawkę? Ty chcesz aby
twoje zdanie każdy z pokorą przyjmował, a ty zaś niczyjego
zdania nie przyjmujesz, jeżeli się takowe tobie nie podoba:
jakażto sprawiedliwość?!
— Ze swojej przeszłości wyciągnij dla siebie naukę na
przyszłość. Opierając się na doświadczeniu, którego nie go
dzi się lekceważyć, zapewniam cięK młodzieńcze, . żę jeżeli
uporu swego nie przerobisz, to i -sam staniesz się nieszczę
śliwym i drugich unieszczęśliwisz. Nie będziesz miał ani je 
dnego dnia spokojnego w ciągu swego życia kapłańskiego;
będziesz wzniecał spory zamiast ich przytłumiania i gasze
nia; będziesz jątrzył serca zamiast ich kojenia i pocieszenia;
zamiast zjednania sobie serca u wszystkich, staniesz się z w ła
snej winy swojej znienawidzonym; zamiast - pozyskania sza
cunku i błogosławieństwa dla'urzędu swego, uczynisz go ja 
łowym i niepożytecznym; niekiedy zdawać się będzie tobie,
żeś odniósł zwycięztwo, lecz to złudne zmycięztwo będzie
nierównie gorszem od samej porażki; będąc nareszcie paste
rzem parafii, staniesz się tam kością niezgod, za co ściągniesz
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na siebie nienawiść Boga samego, według słów Pisma święgo: Sześć rzeczy są których nienawidzi Pan, a 'siódmą brzydzi
się dusza jego, to jest tym, który sieje rozterki między bracią
(Prov. 6, 16 i 19).
— Któż mając wiarę móże to czynić, co się dotąd po
wiedziało, bez powiedzenia do siebie: Otóż najmocniej i na
zawsze postanawiam z całych sił pracować nad pozbyciem
się uporu mego, skorom się przekonał, że on we mnie pa
nuje? W alcz tedy, młodzieńcze, z tym nałogiem swoim i tak
bądź nieugiętym dla siebie,, jakim bywałeś dotąd względem
innych. Nigdy sobie nie przebaczaj i bądź pewnym, że zwal
czenie tej przywary będzie do najpiękniejszych twoich zwycięztw należało.
— Ale wiedz o tem, że nie dosyć kilku zwycięztw do
zupełnego zatryumfowania. Zwykle upór woli naszej nie ni
weczy się pokonywaniem jego w zdarzeniach tylko nadzwy
czajnych: pokonywa się on dopiero, gdy walczymy z nim
przy każdem się objawieniu jego. Pokonywaj zatem siebie
w rzeczach nawet najdrobniejszych z pozoru. Jak tylko po
czujesz w sobie upór, to natychmiast wolę swoją przełam
i nawykaj do szanowania woli cudzej.
— W każdej dyspucie zmierzaj prosto do celu; to jest: do wyświecenia prawdy, nigdy własnego nie szukając zado
wolenia. Zachowuj powagę, rządź się miłością, bądź roztro
pnym i zawsze umiarkowanym. A chociaż przeciwnik twój
zapali się, ty jednakże zachowuj spokojność; a gdy się on
coraz 'bardziej unosić będzie i dysputa zacznie charakter
gwałtowny przybierać, ty wtedy zaniechaj jej i robiąc ze
zdania swego ofiarę, powiedz: Być może że ja się mylę, a więc
nie mówmy o tem.
—
Gdy mówiąc o czem nie jesteś pewnym że to pra
wda, to w takim razie nigdy nie twierdź stanowczo; raczej
mów o tem jako o rzeczy wątpliwej. Takim sposobem za
chowasz dla siebie honorową i łatwą do wycofania się dro
gę, gdy rozprawa dalsza pokaże że myliłeś się istotnie; wra-'
zie zaś przeciwnym, może cię twoja miłość własna pobudzić
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do obstawania przy twojem pierwszem zdaniu wbrew pra
wdzie oczywistej.
— Zawsze uważnie i z dobrą wolą słuchaj ' do końca
tego, co ci twój przeciwnik mówi, nie przerywając mu jego
myśli i dowodów, ani wyszukując wtenczas, ja k wielu robi,
nowych na poparcie swego zdania dowodów, a więc .i na to
nie uważając, co ich przeciwnik mówi.
— Jakiejbykolwiek natury dysputa była i do jakiegobykolwiek zapału doprowadziła cię, to zawsze bądź gotów
do uznania prawdy, skoro się ta jasno pokaże. Nigdybyś
uporem się nie powodował, owszem, wyrzekłbyś się go zu
pełnie, gdybyś zawsze tego się trzymał zdania: Nolle aliis
acquiescere, mówi Naśladowanie, cum id ratio postulat aut cau
sa, signum est superbiae et pertinacia\e.
— Nigdy się nie obawiaj zaprzestać nietylko dysput, lecz
i swoich własnych, czynów, gdy się spostrzeżesz, że takowe
cię na złą drogę prowadzą. A chociażbyś był sobie wyra
źnie powiedział, że nigdy tego lub owego nie zrobisz; rób
to jednakże bez wahania się, gdy się przekonasz żeś powi
nien to lub owo zrobić. Prawdziwy honor nie zawsze na
tem polega, żeby to wykonać, co się powiedziało; ale na
tem, ażeby to samo wykonać inszym spos.obem, co się pier
wszym nie udało.
— Z początku nie raz, a może i często wykroczysz
przeciwko podanym tu przepisom: wszakże tem się nie zra
żaj; bądź mężnym i wytrwałym. P o każdem, chociażby drobnem zwycięztwie, jakie nad sobą odniesiesz, dziękuj Bogu
i proś Go o łaskę do otrzym ania nowego.. Po każdym zaś
upadku, chociażby w drobnej rzeczy, upokarzaj się, sądź
i karz siebie żałując za błąd swój, i proś Boga o łaskę do
wytrwania w dobrem przedsięwzięciu.
— Obierz sobie monitora, zwierz mu się ze swoim za
miarem walczenia przeciwko uporowi swemu, i proś go że
by cię przestrzegał jużto wyraźnie, jużto znakiem umówio
nym, gdy spostrzeże że zaczynasz wykraczać przeciwko re
gule swojej.
— Szczególniej zwróć uwagę dyrektora sumienia swe
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go na tę przywarę, której pozbyć się postanowiłeś, i proś go
o przepisanie ci reguły odpowiedniej do potrzeb wyjątko
wych. Oprócz tego dzielną do zwalczenia tego wroga bronią
jest: rozmyślanie, pojedynkowy rachunek sumienia, częsta komunija i odwiedzanie Sanctissimi.
—
W końcu, gdy opuścisz seminaryum, to wtenczas
podwój nad sobą czuwanie i gorliwość; z pokorą udaj się na
przeznaczone ci od Zwierzchności miejsce, i oddaj się obo
wiązkom z zupełną swemu proboszczowi powolnością, a ła
godnością, pokorą i miłością względem wszystkich.

ROZDZIAŁ V.
A lu m n ' z a z d r o s n y i z a w is t n y .

„Trzeba się wystrzegać zawiści, mówi S. Wincenty a Pa
ulo, i najmniejszego uczucia, pochodzącego z zazdrości: po
nieważ ta przywara sprzeciwia się wprost czystej i prawdzi
wej gorliwości o chwałę Boga; jest ona niewątpliwym dowo
dem pewnego rodzaju pychy skrytej i nader subtelnej.”
Święty, który tak mawiał, dobrze wiedział jak wiele
złego zawiera w sobie haniebna przywara zawiści. Obyśmy
byli o niej tak samo przekonani i ńa tego Świętego przestro
gę zawsze pamiętali!
Zazdrość kapłanów bardzo wiele złego sprawia. Już
ona w seminaryum rozpoczyna spustoszenie swoje, chociaż
tam się znajduje dopiero w zawiązku; a ponieważ ona tam
się już objawia, przeto obowiązkiem alumnów zbadać siebie
dla przekonania się, czyli nie mają w sobie usposobienia do
tej przywary. Zobaczmy tedy, po jakich to znakach możemy
ją poznać.
Alumn skłonny do zazdrości powinien sobie przypo
mnieć, że tą przywarą odznaczał się już pozostając jeszcze
wpośród świata. Kiedy był dzieckiem jeszcze, to już jego
bracia i siostry musieli pod tym względem wiele od niego
przykrości doznawać; każda bowiem jego rodziców oznaka
miłości ku innym dzieciom obudzała w nim to złe usposo
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bienie, co właśnie dowodziło, że zawistnym jest. Z tego po
wodu okazywał się zimnym i zagniewanym, cały rozdąsany
i z twarzą zmarszczoną posuwał się do skarg niesprawiedli
wych i wybryków złośliwych, przez co zazdrośne usposobie
nie jego objawiało się w całej śzpetności swojej; Z tego nare
szcie powodu obrażona zazdrość jego, 'oskarżała -rodziców
X) względność i stronność dla reszty rodzeństwa jego.
Takim samym był w szkole względem kolegów swoich.
Nauczyciele byli, w jego przekonaniu, zawsze niesprawiedliwi,
gdy nie jego lecz innych pochwalali.
Zaślepiony pychą, której zazdrość jest córką pierwo
rodną , miał się zawsze za godniejszego pochwał, aniżeli którybądź z kolegów jego.
W idzimy zatem , że już od samego dzieciństwa góro
wała w nim 'zazdrość, z którą przybył nawet do seminaryum.
Zobaczmy tedy co tu z nim ta przywara w yrabiać będzie.
Charakterystyczną zazdrośnego alumna cechą jest py
cha. On chce nad wsżystkiemi panować, zaćmić wszystkich
otaczających go, od wszystkich się odróżnić, od wszystkich
odbierać szacunek i pochwały, chce jaśnieć ja k słońce i swojem pokazywaniem się gasić wszystkie gwiazdy.
Ale że nie może tak błyszczeć jakby tego życzył sobie,
ponieważ potężnych napotyka rywalów, przeto stara się ich
przewyższać, nie emulacyą godziwą, lecz pychą skrytą, któ
rej niewolnikiem jest.
Każdą udzieloną im pochwałę, poczytuje za rozmyślne
i prosto do niego skierowane poniżenie, i to go dręczy;
a im te pochwały są głośniejsze, tem dotkliwiej ranią go.
Za każdem ich posłyszeniem uczuwa się dotkniętym do żywego, i w tym smutku zapytuje siebie: czy to czasem nie
przez pomyłkę tego lub tamtego, zamiast mnie, chwalą?
A gdy współzawodnicy jego w czem się znakomicie od
znaczają; gdy ich odpowiedzie na prelekcyach dowodzą ich
pilności i postępu w naukach; gdy ważnej tezy bronią wy
mownie i gruntownie; gdy w wyznaczonej materyi kazanie
i dobrze opracowują, i mówiąc takowe dobrze oddają; gdy
którym przełożeni i koledzy przyznawają pierwszeństwo przed
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innemi, jako pod każdym względem wybornie się odznacza
jącym : to to wszystko alumna zazdrosnego mocno zasmuca
i w czarnych myślach pogrąża. Zamiast szukania w modli
twie lekarstwa na strapienie swoje, medytuje nad swojem po
niżeniem i dręczy się jak wódz po przegraniu bitwy.
A gdy kiedy na domiar swego nieszczęścia musi da
wanych współzawodnikom jego pochwał słuchać, to wtenczas
nie chcąc wydać się ze swoją zazdrością, którą sam uznaje
za haniebną, dorzuca i on kilka obojętnych, jednakże kry*
tyką zaprawionych słów na ich pochwałę i jak najprędzej od
nieznośnego sobie przedmiotu zwraca mowę do czegobądź
innego.
Rzecz istotnie dziwna, że nic alumna zazdrosnego nie
obchodzą pochwały dawane cnotom współzawodników jego.
Np* pobożność jest daleko ważniejszą, aniżeli zdolności przy
rodzone; a jednakże chwalenie jej bynajmniej go nie zasmu
ca. Onby się wcale hie martwił, chociażby kolegów jego za
świętych miano; nawet on sam chwalić ich pomagałby, cho
ciaż jest wielce pysznym i zazdrośnym. On tylko tego szu
k a, co Bóg potępia, a za czem'świat się ubiega; to jest: słynienia i błyszczenia u ludzi; nie może zatem dawanych jego
kolegom pochwał znosić z powodu ich zdolności i postępu
w naukach. On poczytuje siebie za niezmiernie cenne bo
żyszcze, i dla tego zawsze i wszędzie pragnie dla siebie po
chw ał, uwielbienia i adoracyi.
Jakże wielka zachodzi różnica (powiemy tu nawiasowo)
między nim a owemi Świętemi i prawdziwemi Boga przyja
ciółmi, którzy poczytywali się za wielce szczęśliwych, gdy
wzgardy doznawali : Ibant gaudentes quoniam digni habiti sunt
po nomine Jesu contumeliam pati, i którzy bardziej radowali
się z dobrych czynów dokonanych przez kogo innego, ani
żeli przez siebie samych : Dum omni modo, mawiał Paweł S.,
Christus annuntiatur; et in hoc gaudeo, sed et goudebo!
Nie ma wątpliwości, że szpetną jest zazdrość, którejśmy
cechy wykazali; wszakże nierównie szpetniejszem jest zado
wolenie, jakie alumn zazdrośny okazuje, gdy się w czem ko
legom jego nie powodzi, albo gdy jaką łaskę utracili. To

365
jego zadowolenie, jakie wtenczas objawia, dowodzi, iż jemu
się zdaje: że imbardziej tamtym się nie powiodło co, tem on
niby wyżej stanął. Jakżeto śmieszne złudzenie pychy jego!
Bo czyż niepowodzenie innych może mu dodać jakiej wartos'ci rzeczywistej?
Gdy kolegów jego, którym nie może dorównać, spoty
ka jak a niełaska, wtedy bardzo często mówi o nich Zje współuczniami swemi i złośliwą napawa się radością, co niekiedy
nawet objawia, najczęściej jednak obłudnie ubolewa nad utra
pieniem tych, których smutna niedola serdeczną mu pociechę
sprawia.
W innych razach lubi chciwie słuchać niekorzystnych
w iadom ości,o t/c h , do których m a antypatyę; szczególniej
lubi słuchać gdy kto ich krytykuje, i wtenczas nigdy nie za
niedbuje co swojego na ich potępienie przydać.
Ażeby swoją* zazdrość lepiej zadowolnił, to swoich
współzawodników podejrzywa, posądza, £ani, złośliwie tłu
maczy ich intencyę, wmawia w siebie iż oni nie mają tyle
zasług ile im takowych drudzy przyznaw ają, uważa ich za
pochlebców, obłudników, za pełnych pychy i zarozumiałości;
jednem słowem, często przypisuje im złe zamiary, jakiemi
jest właśnie sam przejęty.
Gdy przypadkiem znajduje się z nimi razem , to wszy
stko co tylko oni mówią albo robią, poczytuje za głupstwo;
co moment im się sprzeciwia, mówi do nich dumnie i po
gardliwie, a gdy się spór wywięzuje, to wtenczas nie tyle mu
chodzi o wykazanie prawdy, ile o ich poniżenie w obecno
ści innych.
Zazdrośnik taki częstokroć nie m a nic do zarzucenia tym,
którym zazdrości, ponieważ ci obchodzą Się z nim grzecznie
i z uszanowaniem; mają go nawet za przyjaciela swego i wcale
nie podejrzywają go o taką nikczemność, jak ą swemi przy
miotami żywią w nim, sami o tem nie wiedząc. Ale już
wszystko napróżno, albowiem zazdrość usadowiła się w jego
sercu, więc już miłość nie ma tam miejsca; już on swoich
braci nie k o ch a, jego serce zlodowaciało ku nim, i można
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powiedzieć, że gdyby który z nich umarł, toby się on pier
wszy z jego śmierci ucieszył.
Takato jest przewrotność serca alumna zazdrosnego!
A cóżto, mój Boże, dopiero będzie, gdy on zostanie kapłanem
z tą przywarą, która w seminaryum je st tylko w zarodzie?
Przypatrzmy się zawczasu, strasznym jej skutkom.

Jest wielkie prawdepodobieńswo,' że wielu młodych Czy
telników naszych, po przeczytaniu tego,: co się w tym roz
dziale dotąd powiedziało, wesoło zawoła: O, co do tego, to
się nas wcale nie tyczy; my nie jesteśmy tacy. Dałbyto Bóg,
żeby tak było! jednakże trochę to za śmiało wygląda. Dla
odmalowania dokładnego obrazu zazdrości, wzięliśmy takiego
alumna, w którym się ona rażąco przebija; a nawet obrali
śmy go sobie za model do tego obrazu * z pomiędzy takich
alumnów, którzy odznaczając się zdolnościami pięknemi, zwy
kle mają również wiele pychy i zarozumiałości: a ileżto znaj
duje się mało uzdolnionych^ którzy nie śmieją pod tym wzglę
dem równać się z kolegami swemi, którzy mają się za wol
nych od przywary zazdrości, a którzy jednakże później, po
wyświęceniu się na kapłanów, niespodzianie dostrzegają w so
bie zazdrość, gdy sprzyjające jej zdarzają się okoliczności!
Otóż więc jednych i drugich będzie taka przyszłość, gdy ka
płanami zostaną.
Jeżeli, mój Czytelniku, zazdrośnym jesteś, pokaże się to
natychmiast, gdy na wikaryacie będziesz miał drugiego współ
pracownika. W tenczas jedno uprzejme słowo, jeden raz
okazana grzeczność, jedno słowę pochwały ze strony pro
boszcza dla kolegi twego, wystarczy do obudzenia w tobie
uczuć zazdrości ku niemu.
Ale gdy takie, a prawdopodobnie w oczach pychy two
jej powiększające się grzeczności dosyć często ponawiać się
będą; gdy ci zdawać się będzie, że twój brat z powodu tego
przyznaje sobie wyższość nad tobą; a szczególniej gdy kto
z nieroztropnych powiększy podejrzenie twoje udzielając ci
swoich osobistych spostrzeżeń: to wtenczas twoja zawiść
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objawi się najprzód przez posępność i ponurość twoją, potem
przez pewne wyrzuty proboszczowi twemu, -a w końcu przez
oziębłe i' szorstkie obchodzenie się z kolegą twoim.
Tym sposobem pomiędzy kapłanami tejże samej parafii
będzie mocno nadwerężona a tak potrzebna zgoda dla wy
w ierania dobrego na parafijan wpływu: będzie to właśnie
pierwsze zawiści zwycięztwo nad żarliwością i miłością.
Czy się tylko na tem ono skończy? Dałbyto Bóg! Ale
gdy oprócz twego domowemi stosunkami rozdrażnienia, doj
dzie do ciebie wiadomość, że twój kolega—powód zazdrości
twojej, jest w parafii więcej aniżeli ty łubianym; gdy konfesyonał jego będzie zawsze oblężony, a twój prawie opuszczo
ny; jeżeli on zasłynie jako kaznodzieja, jako katecheta i jako
wzorowo sprawujący wszystkie święte obrzędy; gdy dawanemi mu pochwałami znudzony, codzień stawać się będziesz
ozięblejszym dla niego, zaczniesz o nim niekorzystnie się od
zywać, i może w końcu zniechęcisz się do urzędu swego:
to będzie drugie zawiści zwycięztwo na korzyść pychy od
niesione.
A jeżeli nie będziesz miał żadnego kolegi, czy dla tego
przestaniesz być zazdrośnym? W ielcebyśmy tego pragnęli;
jednakże mocno się obawiamy czy ta k będzie. W tenczas
twoja zawiść łatwo znajdzie podnietę w którejbądź parafii
sąsiedniej. Gdÿ się dowiesz o wielkiem na polu duchownem
powodzeniu jakiego młodego kapłana, który może pod wielu
względami będzie niższym od ciebie; gdy go wszyscy zaczną
chwalić; gdy spostrzeżesz że twoi penitenci opuszczają cię
a do niego się udają; gdy ujrzysz że liczba twoich słuchaczy
maleje, a przeciwnie, mnóstwo zbiera się na kazania sąsiada
twego: wtenczas właśnie uczujesz w sobie niechęć, upadek
na duchu, b rak męztwa; wtenczas uczujesz się względem
brata swego mniej lub więcej źle usposobionym; wtenczas
przy zdarzonej sposobności posuniesz się do złośliwego k ry 
tykowania go; wtenczas uczujesz w sobie osłabienie żarliwo
ści: będzieto nowe zazdrości zwycięztwo.
Ale niechże ten sam, albo ktokolw iek inny z twoich
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konfratrów, którego ty uważasz za tak zdolnego jak sam
jesteś, zostanie od władzy wezwanym do zajęcia jakiej zna
komitej posady, do jakiej 'ty cichaczem od dawna i gorąco
zmierzałeś: o! wtenczas to dopiero uczujesz się poniżonym
z powodu tamtego wywyższenia: wtedy obudzi się w tobie
taka uraza i zniechęcenie jak dotąd nigdy: będzieto nowe
zawiści zwycięztwo.
A może zostaniesz wezwanym na profesora do semina
ryum, gdzie z dobrem usposobieniem mógłbyś bardzo wiele
dobrego zrobić. Ale pozostając pod panowaniem zazdrośei,
ileżto, niestety! znajdziesz tam okazyj do ulegania jej pod
szeptom! Mniej zajęty pomnażaniem chwały Bożej aniżeli
własnej, będziesz nieustannie śledził postępowanie tamecznych
przełożonych i kolegów swoich; będziesz rozbierał ich słowa,
postępowanie i czyny; a gdy zauważysz drobny znak ich
przychylności ku którem u z kolegów twoich, to ty posępnością czoła swego, odmową jakiejś usługi, zimnemi i cierpkiemi słowy dasz im wyraźnie uczuć, że' bardzo dobrze umiesz
poznawać się na użytych sposobach do wyrządzenia ci nie
sprawiedliwości. Tylko siebie będziesz uważał za godnego
do zajęcia stanowiska wyższego, a skromniejsze obowiązki
swoje będziesz odbywał niedbale, a więc i z pożytkiem ma
łym; swoją gorycz przelejesz i do serc niektórych kolegów
twoich podobnie jak i ty sam niezadowolonych; zaszczepisz
zaród owych strasznych koteryj, które najpiękniej kwitnące
zakłady do ruiny doprowadzają; i nareszcie na tem się skoń
czy, że sam albo też pomimowolnie opuścisz to miejsce,
gdziebyś mógł bardzo pożytecznym być, a wrócisz do obo
wiązków zwyczajnych, rçiniej twoim zdolnościom i twemu
upodobaniu odpowiednich: będzieto nowe i bardzo smutne
zwycięztwo zawiści.
A gdy proboszczem zostąniesz, to ta przywara twoja
jeszcze większych rozmiarów nabierze. W tenczas twoi współ
pracownicy staną się tobie powodami do zawiści; będziesz
ich nudził i codzień drażnił; zamiast pozostawienia im nale
żnej swobody w odbywaniu powinności parafijalnych, zatrzy
mawszy sobie nadzór ogólny, staniesz się nieznośnym do
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zorcą dla nich. Każde ich bez twojej wiedzy wydalenie się
z domu do kogobądź z wizytą, poczytasz za znak nieuległości i ubliżenia tobie. Oddawane pochwały ich zdolnościom,
nauce, pracowitości, gorliwości i dokonanym przez nich czy
nom, zamiast sprawienia ci przyjemności i pociechy, rozniecą
tylko zazdrość twoją. Zaledwo niekiedy pozwolisz--im katechizować dzieci, jako też kazania mówić, z obawy, aby oni
twojej u parafijan powagi nie osłabili. Twoja zazdrość będzie
śledziła ich naw et w konfesyonale; zechcesz bowiem dowie
dzieć się jużto sam przez się, już przez osoby zaufane, ezy
kto z penitentów twoich nić chodzi do nich spowiadać się,
0 czem przekonawszy się okażesz niezadowolenie swoje i te
mu penitentowi, który się poważył ciebie opuścić, i twemu
wikaryuszowi za to, że go przyjął.
Podobnie będziesz postępował i względem swoich braci
sąsiadów, i którym nie będzie tajno, że jesteś spowiednikiem
zazdrośnym; zresztą nie będziesz robił z tego żadnego se
kretu; w konfesyonale, w rozm owach prywatnych, a nawet
1 na ambonie dasz mniej lub więcej wyraźnie do zrozumienia,
że ciebie nic tak nie martwi, ja k kiedy cię penitenci opu
szczają; ty będziesz ich trzym ał ja k na uwięzi; obawa nara
żenia się tobie przez obranie sobie innego spowiednika, przy
kuje ich do konfesyonału twego; ale bądź pewnym, że ta
ich obawa będzie codzień przydawała nowych ogniw do łań
cucha popełnianych przez nich świętokradztw: będzieto nowe
i diabelskie zazdrości Zwycięztwo.
Takiem swojem nieznośnem postępowaniem zniechęcisz
ku sobie konfratrów swoich, bo ty sam będziesz dawał im
dowody swojej ku nim oziębłości, której przyczyna aż nadto
wiadomą będzie. Twoje z nimi stosunki ograniczą się na
zimnej tylko etykiecie. Będziesz się obawiał zaprosić ich do
siebie na .pomoc, aby oni w twojej parafii jakiego wpływu
nie wywarli; a jeżeli i oni pod tym względem z podobnem
okażą się usposobieniem, to wtedy będziecie obcemi sobie
i wzajemnej pozbawicie się pomocy, która w parafijach wa
szych bardzoby wiele dobrego sprawiła.
Przewodnik.
24
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Będziesz się obawiał misyj i misyonarzy, aby nie po
nosić kosztów i nie mieć kłopotu, i będziesz wolał żeby
znakomita część owczarni twojej pozostała bez'sakramen
tów, a któraby się chętnie upamiętała i nawróciła usły
szawszy gorące słowo boże z ust kaznodziejów obcych i żar
liwych.
Ty się jeszcze dalej posuniesz: bo gdy misya w twojem
sąsiedztwie odprawiać się będzie, to ty zamiast naśladowania
swoich żarliwych konfratrów i wyprawienia tam parafijan
swoich, zatrzymasz ich w domu. I dałby to Bóg, abyś głu
poty swojej tak daleko nie posunął i nie odezwał się, że misye (t. j. publiczne rekolekcÿe) wcale ci nie podobają się,
że ich nie lubisz, że więc bardzobyś wolał żeby ich wcale
nie bywało, jakto o kapłanach dających takie misye czyli
rekolekcye po kościołach Warszawskich w 1863 r. jeden
z księży, zapewne należący do ówczesnej bandy Garybaldystów,
powiedział: „Potrzebażto było sprowadzić tę hordę!?“ — Zro
bisz w okolicy swojej wszystko, co tylko będzie od ciebie
zależało, dla przeszkodzenia, żeby się dobre książki nie roz
chodziły ani pomiędzy ludem, ani pomiędzy kapłanami, nieszczędząc przytem przygan i potępienia dla ich wydawców,
nawet dla Biskupa swego, który ci takowe czytać zaleci.
Otóż ja k wiele zwycięztw odnosi zazdrość, z uszczerbkiem
chwały Boga i zbawienia dusz!
Czyśmy więc nie słusznie powiedzieli, że ta przywara
wiele złego sprawia w Kościele? Pospiesz tedy pozbyć się
wszystkich jej zarodów, używając w tym celu sposobów na
stępujących.

—
Dostrzegłszy w sohie choćby najdrobniejsze uczuc
zazdrości, obrzydź sobie tę podłą namiętność, zastanawia
jąc się u stóp krzyża nad prawdami następującemi: — Za
zd rość wysusza wszystkie cnoty, a szczególniej miłość Bo
ga, miłość bliźniego i pokorę. — T a namiętność jest ce
chą umysłów ciasnych, dusz nikczemnych i serc złośli
wych.—Jestto namiętność najgorsza, ponieważ pragnie złego
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dla samego złego, które podlegającemu jej nie przynosi po
żytku żadnego.—Jestto namiętność najgłupsza ze wszystkich
innych, ponieważ pobudza do zazdroszczenia tego, co Bóg
innym daje; a do pragnienia tego, czego nam odmawia.—
Jestto namiętność najniesprawiedliwsza, ponieważ nienawidzi
dobra cudzego, chociaż to dobro nic nam w rzeczy samej
złego nie spraw ia.—Jestto namiętność najpotworniejsza, po
nieważ to, co drugim sprawia pociechę, to zazdrośnika na
pełnia goryczą; a co innych zasmuca i trapi, to go c ie sz y .^
Jestto namiętność najprzebieglejsza: albowiem używa mnó
stwa sposobów do uniewinnienia s i ę ,z wykroczeń swoich.—
Jestto namiętność najbardziej nienasycona: albowiem zaz
drośnik nigdy swojem nikczemnęmf powodzeniem nie nazadawalnia się; zazdrość ciągle go niepokoi, gryzie, trawi,
wysusza go aż do szpiku w kościach: Putredo ossium invidia,
mówi Duch Święty (Prov. 14).-^—T a namiętność staje się nie
kiedy wściekłą, jak to widzimy w Kainie ku Ablowi, w Saulu
ku Dawido wi, a w Żydach ku Zbawicielowi: Sciebat (Pilatus)
quod per invidiam tradidissent Eum. „Dopiero po przebiciu
serca Jezusa Chrystusa, mówi S. W incenty a Paulo, pociski
zazdrości i potwarzy przeszywają serca tych, do których one
skierowane były."—T a namiętność tak jest haniebną, że za
zdrośnik usechłby ze wstydu i ze zgryzot, jakby kto uspo
sobienie i podłość jego intryg wyjawił.—T a w końcu, panu
ją c a namiętność w kapłanie, naraża go na niebezpieczeństwo
zbawienia, uniepożytecznia posłannictwo jego, gasi w nim
żarliwość, jak to widzieliśmy, wiernych doprowadza do po
pełnienia największej zbrodni, to jest, do świętokradztw.
—
Po gruntownem nad temi uwagami zastanowieniu
się, trzeba do nich się praktycznie zastosować. Rozpocznij
więc tę praktykę od. walki z pychą; bo to ona jest tem nieczystem źródłem, z którego zawiść płynie. Człowiek serca
pokornego, nigdy nie jest zazdrosnym; pyszny zaś jest takim
zawsze; „Każdy zazdrosny jest pysznym, a każdy pyszny
je s t zazdrośnym," ,mówi S; Augustyn. Trzeba zatem z pychą
walczyć na zabój, i nigdy rozmyślnie ani jednej myśli, ani

jednego słowa, ani jednego c^ynu z pobudek pychy pocho
dzącego nie dopuścić się.
— Dopóty walcz dopóki nie będziesz mógł powiedzieć,
że jedynie chwały Boga, a nie swojej; zbawienia dusz, a nie
zaś chluby dla swojej pychy pragniesz.
— Nie przywłaszczaj sobie monopolu do szerzenia chwa
ły Boga ; lecz serdecznie się ciesz widząc ja k ją inni dziel
nie szerzą.
— Gruntownie zbadaj źródło, ż którego pochodząłtwoje
szyderstwa i przygany szczególniej ku tym wymierzone, któ
rych powodzenie zachmurza ciebie; a gdy się przekonasz, że
one z zazdrości pochodzą, to wtenczas pilnie czuwaj nad so
b ą , abyś nadal języka swego do posługi tej podłej namię
tności nie używał.
— Miej zwyczaj o kolegaęh swoich mówić wszystko co
tylko dobrego wiesz o nich ; opowiadaj ich powodzenie,
chwal ich zdolności, okazuj zadowolenie gdy ci przyjdzie na
myśl to wielkie dobro, jakie oni w Kościele sprawiają.
— W modlitwach swoich polecaj ich Bogu, prosząc Go,
aby z ich posługi coraz więcej chwały odbierał, i żeby dodał
im wzrostu w nauce, w żarliwości i we wszystkich cnotach.
A gdy w seminarym wyznaczy się im jaki urząd, z pominię
ciem ciebie, to wtedy w sercu swojem powtarzaj z Dawidem:
Bonum est, Domine, quia humiliasti me. A gdy oni będą wy
znaczeni do asysty podczas uroczystości jakiej, to zamiast
ostrzenia na nich pokątnej krytyki swojej, proś raczej Boga
żeby z włożonego na nich obowiązku wywiązali się jak naj
lepiej.
—I Nie stroń od współzawodników swoich; ale przeci
wnie, szukaj towarzystwa z nimi, wyświadczaj im jaką przy
sługę przy zdarzonej sposobności, i nioEem nie daj im nigdy
poznać, że ich powodzeniu zazdrościsz. Wielce to budujący
widok, gdy dwóch współzawodników w ścisłej z sobą przy
jaźni żyje.
— Jeżeli kto będzie w obecności twojej krytykował
twoich współzawodników odznaczających się wyższemi wzglę
dem ciebie zdolnościami, to miej się wtenczas na baczności;
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pamiętaj, że to nieprzyjaciel puka do serca twego, więc za
miast potakiwania krytyce, stawaj raczej w obronie kryty
kowanych, i wykazując dobre ich przymioty przywiedź napa
stującego do milczenia; a po wytrzymaniu ataku ciesz się
w Bogu z udzielonego ci zwycięztwa nad zazdrością.
1 i. —^ Szczerze odkryj tę swoją"namiętność spowiednikowi
twemu powiedz mu pod tym względem to, co cię mocniej
upokarza; nie lękaj się wejść w szczegóły, które pycha radaby zamilczeć. Nic tak skutecznie zazdrości nie niweczy,
ja k pokorne przewrotnych a subtelnych jej wykrętów wy
jawienie.
—
Gardź pochwałami i szacunkiem ludzi; zamiłuj tę
z Naśladowania zasadę : A m a nesciri et pro nihilo reputari.
Często przypominaj sobie słowa Ś. Ignacego męczennika: Qui
me laudant, me flagellant.
—1 W końcu, nigdy nie pragnij być słynnym i od ludzi
widywanym ; pokornie ukrywaj się w sam otności, i tem się
bardziej upokarzaj i pilniej ukryw aj, im silniej cię próżna
chwała i zazdrość do wyniesienia się podnieca. „O, prze
klęta żądzo błyszczenia, wołsC S-. W incenty a Paulo, ileżto ty
psujesz dobrego, i jakże wiele złego sprawiasz! Twoja to
spraw ka, że ten, który mą opowiadać Jezusa Chrystusa, sa
mego siebie, opowiada, i zamiast budowania rujnuje!" O, jakżeto, mój synu, szczęśliwym się staniesz, jeżeli
tych reguł wiernie trzymać się będziesz! Dni życia twego
będą w słodkim pokoju pod opieką Boga upływały; a po
zbawiennym twojej pokory przykładzie w seminaryum, sta
niesz się potem wzorem dla wszystkich ludzi i zbawcą mnó
stw a dusz twojej pieczy powierzonych. . Amen!
■Difficilior ad virtutem genius, si seipsum fortiter expugnet,
duplo meritis auctior evadet, prae illis quibus lene ac lentum in
genium nihil facescit negotii. S. Ignat. Lojola.
Zaleca się do czytania i medytowania Rozmyślanie 48,
m w tomie I dzieła X. Chaignon’a.
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ROZDZIAŁ VI.
A 1u. m n

o b ł u d n y.

O
ile szczerość m iłą, o tyle obłuda nienawistną jest.
Pierwsza pozyskuje i otwiera se rc a , a druga zamyka je
i odpycha.
Ohłuda jest naganną w każdym człowieku, a tembardziej w alumnie. I w rzeczy samej, jeżeli k to powinien
z gruntu od przełożonych poznanym być, to niezawodnie' ten
alumn, który zmierza do Kapłaństwa bez zastanowienia się
i poznania wielkości i ważności przywiązanych do niego
obowiązków. Z takiego to powodu postanowiliśmy naszych .
młodych po seminaryach czytelników prosić, błagać, zakli
nać, aby żaden z nich nie ważył się trzymać w obłudnej
skrytości, lecz aby każdy szczerze zasięgał rady w rzeczy tak
ważnej, jaką jest powołanie' do stanu kapłańskiego.
Zresztą, nie przez satn tylko' Wzgląd na wielkość po*
wołania chcemy ich uprzedzić o zgubnośei skutków obłudy; ale i z tej przyczyny, że dająe się poznać lepiej, mogą rady
daleko stosowniejsze dó1 swoich duchownych potrzeb otrzy
mać, aby potem nad wykorzenieniem swoich przywar sku
teczniej pracować mogli.
A tèrâz przystępujemy do rzeczy.
Alumn Obłudny nadzwyczajnie obaw ia się; aby nie Zo
stał odkrytym i dobrze poznanym. On z tem się tylko zdra
dza:, z czeffi się ukryć nié może; a zaś to, ćo byłoby ńajpotrzebniejszem do poznania, właśnie pilnie ukrywa w Sobie.
Już od dawna- znajduje się w seminaryum, à tymczasem prze
łożeni jego nic nie wiedzą co to za człowiek. Tylko to jedno
mogą o nim na pewno powiedzieć, że to młodzieniec zam
knięty w sobie, zasklepiony, potrójną zapieczętowany pieczę
cią, słowem, obłudny. Inni alumni zaraz od samego początku wydawają się
ze swoją słabą i mocną, stroną^ w nim zaś nie widać ani
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mocy, ani słabości; ale Coś pomieszanego, niepewnego, za
kłopotanego, tajemniczego, co zawsze jakiej ukrytej w nim
przepaści domyślać się każe.
Usta ma zwykle zaciśnięte, wzrok lękliwy a chód sztu
cznie obmyślony. I jakoby się znajdując na ziemi nieprzy
jacielskiej, jest zawsze ostrożnym, czuwa n a wszystkie stro
ny i do obrony zawsze gotów.
T ak przebiegle jest on przytomnym, że przewyższa Wę
ża najchytrzejszego. Gdy rzeknie słowo, to dopiero po skrupulatnem obrachowaniu wszystkich możliwych z niego na
stępstw; a po wymówieniu go jeszcze sobie głowę suszy czyli
się nie wydał z tajemnicą swoją..
Gdy o co zapytanym jest, to jakby był cierniem oto
czony; na odpowiedź ka'źe długo czekać, a potem odpowiada
coś odrębnego od rzeczy tak dalece, iż tylko tyle się dowia
dujesz z jego odpowiedzi, że nie chce ci szczerze i dokładnie
odpowiedzieć. Napróżno pytanie powtarzać i nalegać, aby
prosto ad rem odpowiedział; im usilniej nalegasz, tem się
bardziej ma na ostróżności, myśląc, że nieprzyjaciel już go
tuż dogania i chwyta.
Jak słow a-tak i czyny swoje obrachowuje podług wagi
i miary, ponieważ ma się zawsze na baczności , aby się nie
zdradził; dla tego się wystrzega wszystkiego, coby wewnętrzne
jego usposobienie odsłonić mogło. Gdy przynajmniej pozornie
przepisy zachowuje i pobożnym jest, to jakoś, trudno go po
sądzać o obłudę; przypuszcza się w ięc, że taka jego taje
mniczość jest skutkiem bojaźliwości : jednakże i w takim
razie tak a skrytość nie zupełnie zadawalnia przełożonych
jego. Ale gdy jego akuratność i pobożność dosyć często k u 
leją; gdy pokazuje po sobie znaki powołania wątpliwe; gdy:
po użyciu wszelkich sposobów do zbadania ducha jego, za
wsze pozostaje tajemniczość: to wtenczas przełożeni - jego
w niemałym znajdują się kłopocie, bo są bez wyjścia; ponie
waż widzą że ich żarliwość, miłość, doświadczenie i mądrość
udaremnionemi zostały. Naradzają się między Sobą nad
skrytością powołania jego, i każdy z nich powtarza na sesyi:
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Ja go nie znam. Jakże im wiele taka jego dwuznaczność
kłopotu sprawia! ').
Nie ulega wątpliwości, że ta przywara może być sku
tkiem lękliwości ducha; lecz i to jest rzeczą niezawodną, że
i lękliwość może z obłudy pochodzić, ponieważ całemu światu
wiadomo, że obłuda zawsze udaje; to jest: co innego mówi
albo robi, a co innego myśli. Ztądto pochodzą niepokoje prze
łożonych seminaryum, gdy idzie o stanowczą co do jego po
wołania decyzyę, ponieważ wtedy najbystrzejszy nawet umysł
zaledwo niekiedy zdolnym jest do rozproszenia obawy cał
kowitej.
Nie cheemy przypuszczać aby alumn, o którym tu mo
wa, był obłudnym nawet w konfesyonale. Jednakże trzeba się
obawiać, aby tej zgubnej skłonności ulegając, nie taił w głębi
sumienia swego niektórych wątpliwości, pewnych kłopotów,
a może nawet niektórych ciężkich i licznych ze swego da
wnego życia grzechów, które należałoby koniecznie wyjawić,
a co do których uspakaja się na tej jedynie zasadzie, że
otrzymał z nich rozgrzeszenie będąc jeszcze na świecie, lecz od
spowiednika znanego wszystkim ze zbytecznej pobłażliwości,
ze zbyt luźnego i elastycznego sum ienia, albo też od spo
wiednika nieuka, rządzącego się tylko zdrowym rozsądkiem,
ja k to mówią, a nie zasadami Teologii.
Alumn skryty jest takim nietylko względem przełożo
nych swoich, lecz i względem swoich kolegów. I ci nie mogą
się pochlubić, że go dobrze znają: zawsze coś przemilczając
odpycha ich od siebie swemi fałszywemi odpowiedziami i nie
ufnością swoją. Z tej przyczyny nie ma on w sobie nic po
ciągającego da siebie i towarzystwo z nim jest nie miłe.
*) W ypowiadam tu swoje zdanie, oparte n a doświadczeniu, że
alum n z wątpliwemi znakam i powołania, nie jest powołanym od Boga;
więc powinien być bezwarunkowo usuniętym od stanu kapłańskiego.
Kiech raczej będzie o n , jak to mówi proste przysłowie: dobrym chłopem,
aniżeli złym popem. Z alum na powołania wątpliwego, jeżeli nie zawsze
je s t zły, jest zato zawsze oziębły ksiądz, który także więcej złego, aniżeli
dobrego sprawia w Kościele. Będąc sam oziębłym, szerzy tylko ozię
błość, z której następuje lekceważenie wszystkich zasad W iary. F. T.
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Jednakże nie dla tego ta k im jest, że podejrzywa przyjaźń, jaką
niektórzy okazują mu; lecz dla tego, że się obawia, aby
w nim czegoś ńie dostrzegli i potem nieroztropnie przed drugiemi niepowiedzieli; wszystko bowiem cokolwiek pociąga się
pod nazwę wykrycia, przeraża go.
W szyscy, a niekiedy nawet właśni rodzice jego wyrzu
cają mu tę nikczemną skrytość, która ich zraża do niego:
bo i oni woleliby go widzieć szczerym i otwartym, przez co
by w nich zyskał sobie zaufanie i miłość.
Nie śmiemy wprawdzie utrzymywać, aby każdy skryty
był kłamcą; jednakże taki często jest uważany za kłamcę,
a to z powodu jego ciemnych i wykrętnych odpowiedzi. Zre
sztą nic tak bardzo do kłamstwa nie zbliża się ja k skrytość,
którą możnaby nawet pewnym nałogowej i ciągłej dwuzna
czności rodzajem nazwać. Kto zatem jest zawsze i bezwa
runkowo skrytym, ten prawdy rzadko kiedy nie obraża;
Ale dosyć już o cechach tej przywary; przypatrzmy się
jej skutkom teraz.

Zapewne, młody czytelniku, nie zdaje się tobie, aby
skrytość w kapłanie m iała bardzo złe za sobą skutki pociągać.
Ale się tego złudzenia pozbędziesz, gdy się przypatrzysz przy
szłości swojej. I tak:
Jeżeli się udawszy na przeznaczony ci wikaryat, zamiast
należytego, rozsądnego, prostego, szczerego i otwartego za
rekomendowania się proboszczowi, zachowasz się w swojem
zwykłem tajemniczem milczeniu, mówiąc mało, długo się na
myślając, spoglądając z ukosa, rzadko w oczy, i lękając się
mówić otwarcie, abyś się czem na swoją niekorzyść nie
zdradził, to pierwszego dnia proboszcz takie twoje zacho
wanie się przypisze nieśmiałości twojej; ale gdy się takim
samym pokażesz dnia drugiego i trzeciego, to bez wahania
się powie: Otóż dostał mi się skryty wikaryusz! W tedy za
czną go dręczyć myśli żeś obłudny, fałszywy, filut, podstępny
i zdradny, azatem postanowi być ostrożnym z tobą.
A jeżeli przypadkiem i on sam skrytym będzie, to
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wtedy będziecie jeden w obec drugiego jakoby dwa zasło
nięte posągi, albo jakoby dwie obwinięte flaszki z4ekarstwami bez napisu. To też odtąd nie będzie między wami żadnej
otwartości, żadnego wzajemnego zaufania, nie udzielicie so
bie wzajethnie żadnych uwag, żadnych przyjacielskich po
ciech, i dla tego wasza parafijalna praca będzie bez osłody,
a często i nie wiele pożyteczna.
Jeżeli zaś twój proboszcz będzie szczerym i otwartym,
to on wtedy nie znajdując ciebie takim, jakby tego życzył
sobie, zamknie się w sobie pozostawiając ciebie samego.
Pozostając w ciągłej względem ciebie nieufności, nigdy nie
zaniedba przypominać ei dotkliwie skrytości twojej, która
będzie dla niego tem nieznośniejszą, * im on sam będzie wię
kszym miłośnikiem szczerości. Nie będzie zatem dobrej
między wami harmonii, wzajemnego znoszenia się dla wspólnej
i pożytecznej narady, serdecznego porozumiewania się, tego
wszystkiego, jednem słowem, co zupełne w pracy parafijalnej
powodzenie zapewnia.
Jeżeli będziesz miał drugiego współpracownika za to
warzysza!, to i z nim tak samo będzie. Jeżeli i tamten będzie
podobnie skrytym, to mało kiedy dopomożecie sobie wzaje
mnie i obadwaj zniechęcicie do siebie proboszcza swego.
Ale jeżeli twój kolega będzie szczerym i otwartym, to twój
proboszcz polubi i otoczy go względami swemi, a to ciebie
ku jednemu do urazy, a ku drugiemu do zazdrości i zawiści
pobudzi. Czy więc nie pojmujesz jak tó rażąco wygląda i jak
wiele na tem parafija cierpi, gdy pomiędzy jej kapłanami nie
ma dobrej-harmonii i szczerej miłości?
Później zostawszy sam proboszczem, będziesz istnem
dla swoich wikaryuszów utrapieniem; zamilczysz przed nimi,
bez żadnego częstokroć powodu, mnóstwo szczegółów ty
czących się dobrego zarządu parafiją; odmówisz im przyja
cielskich rad; w nader wielu razach pozostawisz ich w takiej
wątpliwości, iż nie będą wiedzieli dobrze czy źle postąpili; nawet
uwagi twoje, jeżeli im kiedy takowych udzielisz, będą dwu
znaczne, ciemne i nie przydatne do sprawienia tyle dobrego
ileby sprawić mogły, gdyby były jasno i dokładnie udzielone.
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Dla braku zatem harmonii, Zgody i wzajemnej sympatyi,
stanie się twój urząd mało czynnym i dla tego nie wiele
obfitującym w owoce zbawienne.
Jeżeli zostaniesz członkiem jakiego 'zgromadzenia, np.
kapituły, albo członkiem grona profesorów seminaryum, to
się i tam podobnych wykroczeń dopuścisz. Gdy bowiem do
obowiązków tam podrzędnych przeznaczonym zostaniesz, bę
dziesz skrytym i obłudnym względem głównego przełożonego,
a może z kolegami swemi utworzysz przeciwko niemu stron
nictwo i uknujesz intrygi; zam iast udzielania uwag swoich, •*
jakie mogłyby się mu przydać, będziesz go potajemnie kry
tykow ał i cieszył się z niepowodzeń jego. A jeżeli ty sam
będziesz tam główno zarządzającym, to swoich kolegów ode
pchniesz od siebie okazywaniem im nieufności, sprawisz im
przykrość swoją przesadną ostrożnością, weźmiesz na siebie
cały ciężar odpowiedzialności za zarząd, i w zdarzeniach na
wet najkrytyczniejszych, dla zakładu najgroźniejszych, nie
zechcesz u nikogo zasięgnąć ani przyjąć żadnej rady, i po
zostawszy w zasklepieniu swojem zadasz mu ciężką a może
nawet i ostateczną klęskę.
A le wróćmy się do zajęć zwyczajnych.
Może przynajmniej parafijanie będą w tobie zupełne
mieli zaufanie? Żadną miarą. Jeżeli jest jak a cnota, szcze
gólniej w pasterzu parafii, co się wszystkim podoba, to niezawodnie szczerość* otwartość, przystępność i uprzejmość
delikatna. Odejmijmy te piękne przymioty S. Franciszkowi
Salezemu, a pozbawimy go najdzielniejszego środka do wy
w ierania wpływu zbawiennego. Jeżeli więc zamiast okazy
wania się szczerym, otwartym, uprzejmym i ojcowskim, bę
dziesz nieufnym, tajemniczym i skrytym; to do siebie nikogo
nie pociągniesz, wszystkich odepchniesz. Skrytości zawsze
chłód i oschłość towarzyszy.
Jeżeli jednakże kto, nie zważając na stronienie innych
od ciebie, przybędzie do ciebie dla pomówienia o pewnych
interesach, to wtenczas nawet z granic roztropności w ykro
czysz: bo przesadnie obawiając się skompromitowania, bę
dziesz się wahał, plątał, wykręcał, chwiał między dwoma
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zdaniami przeciwnemi, i zamiast wyjaśnienia rzeczy, jeszcze
ją bardziej zagmatwasz, i sam będziesz powodem do powta
rzania o tobie tego o to potępiającego cię wyroku: Zaprawdę,
nikt u tego człowieka nie dowie się, co grzechem jest albo nie jest.
Nawet penitenci twoi będą się żalić na milczenie twoje.
Bo zamiast odpowiadania im prosto na ich zapytania: Est,
est; non, non, według słów Chrystusa Pana, ty im nie odpo
wiesz ni est, ni non, i-odprawisz ich nie zaspokoiwszy kło
potu ich sumienia, kłopotu może grożącego nawet niebezpie
czeństwem ich zbawieniu.
Twoja skrytość i obłuda dadzą się uczuwać nawet w co
dziennych z ludźmi stosunkach. Zamiast bowiem wypowie
dzenia zdania swego otwarcie, wstrzymasz się od tego jak
będziesz mógł, i twoje nareszcie zdanie będzie wróżbą na
dwoje: każda bowiem ze stron słuchających będzie mogła
myśleć, że jej zdanie potwierdzasz; a gdy się to pomiędzy
ludźmi rozejdzie, wtedy pozyskasz o sobie opiniję księdza
nieszczerego i wykrętnego.
Ty zaś nietylko nie uznasz że wykrętarstwo tak się ze
szczerością nie zgadza, jak ogień z wodą; ale jeszcze w du
chu będziesz nawet się chlubił ze swojej przebiegłości, którą
jednakże głós publiczny sprawiedliwie'filuterstwem, a ciebie
haniebnie mechanikiem nazywać będzie.
Ty, jednem słowem, nigdy nie będziesz miał zwyczaju,
działając i mówiąc, trzymać się szczerości, dokładności i sta
nowczości, j co się wszystkim wielce podoba; będziesz tedy
i sam z siebie niezadowolonym i nie miłym dla najbliżej ota
czających ciebie.
A teraz czyż podobna temu się obrazowi przypatrywać
i zarazem stanowczo, nie chwycić się i nie trzymać reguł,
jakie tu niżej podamy, dla wykorzenienia-z siebie filuterstwa
a nabycia szczerości?'

—
Pierwsza z tych reguł zależy na tem, ażeby siebi
dobrze zbadać dla wykrycia tej przywary, a potem do siebie
szczerze powiedzieć: T ak jest, obłuda jest główną we mnie
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przywarą. Ale niestety! bardzo rzadko kto się do niej przy
znaje. Jak przed światem tak i przed sobą ukrywa się obłu
dnik. Badaj zatem siebie, mój synu, badaj z całego serca,
i błagaj Bpga żeby cię oświecił.
— Ażebyci to badanie siebie dobrze się powiodło, za
stanów się nad swojem życiem dawnem i zapytaj siebie: czyli
kiedykolwiek, a może naw et i często, nie obwiniano cię
o brak szczerości? K to bowiem szczerym jest, temu nikt
obłudy nie zarzuca. Staraj się przypomnieć sobie, czy kiedy
nie powiedziano ci: Ty się wykręcasz; ty nie odpowiadasz na
pytanie; nie można od ciebie niczego się dowiedzieć? Jeżeli
w rzeczy samej tak albo coś podobnego bywało, to bądź pe
wnym, że brakuje ci szczerości, i że dla poprawienia się
pod tym względem trzeba ci bardzo wiele pracować.
— Zastanów się także, jak w różnych, a mianowicie
delikatniejszych sprawach postępujesz? Badaj siebie: czy w ta
kich razach nie posuwasz się dalej, aniżeli roztropność po
zwala? czy twój umysł nie jest wtedy zajęty wynajdywaniem
wykrętnych odpowiedzi? czy prawdy nie powiększasz a fałszu
nie ukrywasz, w celu zręcznego wydobycia się z kłopotu,
a może i tych wprowadzasz w błąd, którzy z tobą jaki inte
res mają? Człowiek sżczery i otwarty nie używa nic podo
bnego; takie rzeczy nie przychodzą mu do głowy nawet. J e 
żeli zwykle tak postępujesz, jak się dopiero powiedziało, to
możesz ztąd, wnioskować, że szczerość i otwartość nie są
twemi przymiotami.
1— Nareszcie zastanów się: Jak w ogóle cenisz prawdę?
Czy się brzydzisz tem wszystkiem co ją obraża? Czy się brzy
dzisz kłamstwem, chociażby ono lekkiem było? Czy twoje
sumienie przyznaje ci świadectwo, że, bez względu na zakaz
boży, twoja naturalna szczerość oburza się na samą myśl do
puszczenia się kłamstwa? Byłoby wielce do życzenia, żebyś
na te zapytania mógł twierdząco odpowiedzieć!
Lecz ty zamiast ścisłego trzymania się prawdy, czyli
nie gwałcisz jej bez skrupułu? Czy drobne kłam stw a nie
uchodzą u ciebie za fraszki nic nie Znaczące? Czy nie masz
przynajmniej zwyczaju ukrywać, przeinaczać, zagmatwać, po
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większać albo zmniejszać prawdę według wymagań rożnych
interesów twoich, i w końcu chlubić się, że z powikłanych
kłopotów doskonale ci wydobyć się udało? Wierząi mi, że
wszystkie takie wykręty są fałszu cechami.
Poznawszy tę przywarę, zabierz się mężnie do zwal
czania jej. W tym celu głęboko przejmij się tą prawdą: że
szczerością i otwartością pozyskasz sobie szacunek, poważa
nie i miłość u ludzi; tego zaś, jakiebyśkolwiek miał inne
przymioty, nigdy nie dopniesz, gdy ściągniesz na siebie za
rzut krętactw a, obłudy i filuterstwa.
•ęj: W yrzeknij się wszelkiej niedorzecznej tajemniczości
w rzeczach drobnych, we fraszkach; a kiedykolwiek roztro
pność i przezorność pozwala, to otwarcie i bez wahania się
takim okazuj jakim jesteś.
— Gdy zaś weźmie cię pokusa do użycia w mowie słów
ciemnych albo dwuznacznych; to pogardź nią, mów otwar
cie, bez żadnych przenośni.
frà Będąc zapytanym odpowiadaj dokładnie, nie pozo
stawiając żadnej wątpliwości. Nawykaj odpowiadać bez zwło
ki; nie naśladuj brzydkiego zwyczaju tych, którzy zapytani
szukają najprzód odpowiednich wyrażeń dla lepszego zataje
nia myśli swojej.
— Szczerym bądź we wszystkiem; mów otwarcie: tak, albo
nie; niech raczej twój interes a nie zaś prawda cierpi; nie
szukaj próżnego zadowolenia ze zwycięztwa kosztem prawdy
i sprawiedliwości.
— Miłuj pokorę i nie lękaj ,się niekiedy przyznać do
błędów swoich. Obłuda często jest próżności skutkiem.
— Jeżeli zaś pomimo używania tych środków zdarzy ci
się niekiedy co udawać i przeinaczyć, to miej odwagę
przyznać się do tego błędu, gdy ci wyrzucać będą. Za taki
czyn pokory Bóg cię pobłogosławi i dzielnej ci pomocy do
da do zupełnego tej przywary wykorzenienia.
— Twoją powierzchowność popraw, o ile da się to
zrobić. Miej zwyczaj patrzeć prosto i śmiało, nigdy zaś błę
dnie, z ukosa, z pod oka, po lisiemu, zwracając swoje oczy
to w prawo, to w lewo, z pewnym rodzajem pomięszania.
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W całej twojej powierzchowności niechaj się maluje spokój
i otwartość, prostota i szczerość.
— Zasięgaj zdania kolegów twoich, którzy są znani ze
szczerości; pomów z nimi o swoim zwyczaju przemilczenia,
wyznaj przed nimi otwarcie jakim jesteś i jakim nie chcesz
nadal pozostać, i proś ich aby ci dobremi radami dopo
mogli, W niczem ci milczeniem nie pobłażając.
— T akże i u twoich przełożonych zasięgaj rady, nie
pod pretekstem spowiedzi, ale mówiąc z nimi prywatnie.
Otwórz się przed nimi z zaufaniem i z całą szczerością. Zdo
bądź się na męztwo i odkryj przed nimi śmiało to, cobyś
podług natury swojej życzył sobie, aby oni nie znali: bądź
pewnym że takim postępkiem odniesiesz wielkie nad obłu
dą zwycięztwo.
— Nie ukrywaj szczególniej takich rzeczy, które zbliska czy zdaleka tyczą się powołania. Sam powiedz do siebie:
Otóż chcę, aby moi przełożeni poznali mię i osądzili, czy
zasługuję być kapłanem albonie; i jeżelim niewart, to niech
mię nie dopuszczają do święceń; przypomnij sobie także owe
straszne słowa Zbawiciela: Qui non intrat per ostium, sed as
cendit aliunde, ille fu r est et latro.
— Przez czas długi odprawiaj codzień pojedynkowy ze
swojej obłudy rachunek sumienia i karz siebie surowo za
każde pod tym względem wykroczenie.
— W eź sobie za wżór Jezusa, Maryę, Józefa, S. W in
centego a Paulo i S. Franciszka Salezego, którzy zawsze rzą
dzili się szczerością i otwartością w słowach, w czynach
i w całem postępowaniu swojem.
— Przy tem jednakże strzeż się, abyś obłudy nie po
mieszał z roztropnością. Roztropność bowiem jest cnotą,
której często nawet kapłani nadużywają; obłuda zaś jest, w e
dług zdania wszystkich ludzi, wadą, a nawet występkiem.
A więc one zupełnie różnią się od siebie,
w Człowiek roztropny i razem szczery, zamilcza to,
czego się nie godzi powiedzieć; człowiek zaś skryty zamilcza
to nawet, coby można było bez żadnego niebezpieczeństwa,
a nawet z pożytkiem po'wiedziec.
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— Człowiek roztropny powiada otwarcie: Co się tyczy
-tej rzeczy, to nie mogę nic powiedzieć; i jego sekret jest
uszanowany; człowiek zaś skryty zdaje się że chce wypo
wiedzieć to co myśli, a w rzeczy samej nie wypowiada, i dla
tego wszyscy mówią: Nie ma w nim szczerości.
— Człowiekowi roztropnemu przykró niekiedy że jest
obowiązany do milczenia o tem, coby był bardzo rad powie
dzieć; człowiek zaś skryty jest zadowolonym że się mu udało
swoją myśl ukryć zupełnie.
— W człowieku roztropnym szczerość jest rzeczą zwy
czajną, a zamilczenie' wyjątkową; człowiek zaś skryty jest
zawsze zamilczającym; a nawet i wtenczas, kiedy jest wyjąt
kow o obowiązanym do zachowania czego w sekrecie, nie wie
rzą mu, ponieważ wiedzą z doświadczenia, że on zawsze wy
krętnie odpowiada.
Teraz, mój synu, zabierz się do dzieła; staraj się odtąd
pozyskiwać sobie serca otwartością i szczerością, jakeś do
tąd odpychał je od siebie swoją skrytością i wykrętami.
Amen.

ROZDZIAŁ VII.
A l u m u

l e n i

w y.

Alumn porządny uwydatnia się dwiema najważniejszemi cechami; to jest: pobożnością i zamiłowaniem nauki. Je
żeli jesteś pobożnym bez zamiłowania nauki, to twoja pobo
żność jest fałszywą i złudną; jeżeli zaś miłujesz naukę bez
upodobania w pobożności, to wprawdzie zostaniesz uczonym,
lecz wtenczas nadęty nauką sw oją,' pójdziesz drogą zatrace
nia, jak owi głupcy, o których Ś. Paweł mówi: Quia cum
cognovissent Deum, non sicut Deum glorijicaverunt, aut gratias
egerunt: sed evanuerunt in gotitationibus suis, et obscuratum est
insipiens cor eorum: dicentes enim se esse spatientes, stulti facti
sunt, jak np. dzisiaj Doellinger, Jacek Loyason, Reinkens, Ka
miński, Kubeczak i mnóstwo tym podobnych.
Kto więc jest pobożnym i pilnym w naukach, ten jest
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w ogóle zacnym alumnem, i można być pewnym, że będzie
on świętym kapłanem; kto zaś nie lubi ani pobożności, ani
nauki, ten jest złym alumnem i ten później będzie najniezawodniej złym księdzem.
Starajmy się tedy przy pomocy tych świateł poznać le
nistwo i przekonać się, czyli nie jest ono jedną z przywar
naszych.
Rzadko się zdarza, aby młodzieniec, który uczęszcza
jąc do szkół pilnie przykładał się do nauk) stał się później
leniwym do nich. Skoro on wtenczas pracowitym był, kiedy
miłość do zabaw jest prawie wrodzoną: czyż można przypu
ścić, aby zleniwiał stawaj ąc się w latach starszym, dojrzal
szym i rozumniejszym?
Jednakże nie zbyt rzadko zdarza się przeciwnie: napo
tykają się bowiem młodzieńcy, którzy byli leniwemi, a dzi
siaj, kiedy przyszedł czas rozwagi, są bąrdzo pracowici. D a
wniej dziecinna lekkomyślność i żywość temperamentu po
ciągały ich do różnych z rówiennikami rozrywek; i dla tego
zmarnowało się czasu nie mało; lecz dzisiaj gdy się rozum
obudził, sami widzą marność wszystkich takięh fraszek, zw ła
szcza gdy głos religii do ich serca przemówił, mężnie otrzę
śli się z lenistwa i przykładają się do nauk najprzód z obo
wiązku, później z upodobaniem, a częstokroć nawet namiętnie.
Otóż właśnie takiej pracowitości alumn leniwy nie ro 
zumie.
Jemu lata upływają nie pozostawiając żadnego śladu
po sobie. Co do wieku, jest już pełnoletnim; ale co do ro 
zumu i sposobu myślenia jest lekkomyślnym dzieciakiem je 
szcze. Czem się delektował będąc młodzieniaszkiem», to samo
zajmuje go i teraz, kiedy już duchowną suknię nosi: nigdy
on z dzieciństwa nie wychodzi.
W ażności.nauki nie ocenia; i mo.żnaby nawet powie
dzieć, iż obawia się przekonać o jej ważności: bo to zakłó
ciłoby błogą jego gnuśności spokojność, w której wielce
smakuje.
Czuje się szczęśliwym gdy nic nie robi, albo gdy się
25
Przewodnik.
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fraszkami bawi. Pozostając sam na sam, pogrąża się w ma
rzeniach; będąc w towarzystwie kolegów rozrywa się baja
niem; a gdy go nikt nie słucha, dalej wędruje.
Nic mu w seminaryum tak się nie podoba, jak rekracya i spacer. W tenczas nikt mu nié wyrównywa, a przynaj
mniej nikt go nie przewyższa w opowiadaniu różnych a nie
dorzecznych anegdotek, w podrzeźnianiu i przesadnęm do
wcipkowaniu. Igra jak żaden z jego kolegów, mówi nieustan
nie, a glośpy śmiech jego daleko się rozlega.
Zawsze tylko fraszkami zajęty, nawet przypadkowo nic
ważnego i poważnego nie mówi. A gdy koledzy jego mówią
o czemś ważnem podczas rekracyi, wtedy on milczy; a jeże
li mówi, to dla zwrócenia ich do czego innego i sprowadze
nia na grunt mniej przykry dla siebie.
O
zachowanie przepisów zwykle nie wiele dba. Ponie
waż lenistwo jego v nie cierpi musu żadnego, więc on także
żadnego z nich paragrafu nie zachowuje. Głos dzwonka wo
łający na wspólne modlitwy, zdaje się jakoby się go nie ty
czył; gnuśność jego zagłusza go, i dla tego on zawsze osta
tni i powoli idąc przybywa.
Spanie jest w ielką rozkoszą dla niego; i dla tego zaledwo na kilka minut przed udaniem się na pacierze wydo
bywa się z łóżka, i'g orąco wzdycha za tym czas'em, kiedy
będzie mógł wstawać według upodobania swego.
N auka niezmiernie mu ciąży, nudzi go i sprawia mu
obrzydliwość. Gdyby się nie obawiał nagany i wstydu za nie
umienie lekcyi, a szczególniej wydalenia z seminaryum, toby
się wcale nie uczył.
Z takiem usposobieniem uczy się niedbale, niechętnie,
a więc i bez pożytku. Żadnego przedmiotu nie zgłębia, wszy
stkiego dotyka się tylko powierzchownie, tylko po łebkach,
ja k to mówią; nie chce niczego zgłębiać, dba tylko o to, aby
zapytany mógł jako tako odpowiedzieć.
W jego pracy nie ma żadnego porządku, ale jak we
wszystkich innych rzeczach tak i w nauce powoduje się chwi
lową tylko zachcianką, tylko kaprysem. W przeciągu jednej
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godziny czyta kilka książek traktujących o zupełnie różnych
przedmiotach, i to robi tylko dla zabicia czasu, jak on mówi.
Nudota jakiej doznaje ucząc się lekcyi, sprowadza sen;
to też wita go jako miłego przyjaciela, zasypia i dopiero się
budzi, gdy dzwonią na łekcyę, na którą idzie ja k żołnierz
na wojnę bez broni, albo ja k rzemieślnik dó roboty bez na
rzędzi.
W ezwany do zdania sprawy z przedmiotu wykładanego,
stoi jak wryty, s tę k a , ją k a s ię , bredzi jakby we śnie, przez
co wszystkich tylko do śmiechu pobudza. Jeżeli jest obda
rzony zdolnościami, wtedy jawnie dowodzi, że te przykłada
niem się do nauk nie uprawiane, stoją na równi z niezdol
nością. Jeżeli zaś znany jest jako niezdolny, wtedy w kole
gach swoich powiększa smutek, a profesor uznaje go za nie
godnego Kapłaństwa.
Gdy się zdolnym czuje, wtedy perswaduje sobie, że
sprytem swoim i bystrością wzroku zawsze z kłopotów się
wywinie ; gdy zaś zna swoją niezdolność, wtedy wmawia
w siebie, że przy największej naw et pilności niczego nie do
k a że , tępości swojej nie przezwycięży; a więc ja k w pier
wszym tak i w drugim razie oddaje się lenistwu zupełnie.
Niekiedy naw et otwarcie wyznaje, iż leniwym jest; czyni
to pyszną powodując się pokorą , aby mu uwierzono, że gdy
by tylko chciał pracować, toby się z drugiemi zrównał.
Jednakże bardzo często ukryw a lenistwo swoje, szcze
gólniej przed swemi przełożonem i, którzy z tego powodu
w niemałym się kłopocie znajdują, ponieważ trapią się wą
tpliwością co do powołania jego; nie mogą bowiem dojść,
dla czego on w naukach nie postępuje : czy dla tego, że rze
czywiście tępą ma głowę, czy też dla tego, że leniwym jest?
Ale najsmutniejszy daje widok alumn bardzo 'zdolny
i zarazem leniwy. Mógłby o n , gdyby tylko chciał, nabyć
obszernych wiadomości, daleko za sobą zostawić granice nauk
elementarnych, na których wolno poprzestawać alumnom* z miernemi zdolnościami; mógłby gruntownie obeznać się z najważniejszemi kwestyami teologicznemi, zbogacić swój umysł
skarbam i nagromadzonemi w dziełach S. Tomasza, Suareza,
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Bellarmina i wielu innych znakomitych Teologów, i takim
sposobem przygotować się do wyświadczenia w czasie pół
źmejszym wielkiej przysługi Kościołowi; lecz gnuśność po
zbawia go tych wszystkich źródeł wiadomości, marnuje w nim
najpiękniejsze zdolności, jąkiemi go Bóg hojnie obdarzył
i z których ścisłego kiedyś rachunku zażąda.
Ale wstąpmy do celi alumna leniwego, abyśmy go tam
lepiej poznąć i jego portret uzupełnię mogli. Otóż pełno
tam nieładu ; i inaczej być nie może, ponieważ lenistwo ?amó
z siebie jest nięładenj, ą więc porządek nie może, byę sku-,
tkiem jego-.
Jego biblijoteka pokazuje jakim on jest; składa się oną
z małej ilości dobrych książek a i tę nie są czytane. Naj
więcej zaś mą książek tre&ęi błahej i te są najwięcej, czyta
ne. I w rzeczy samej całe godziny przeznaczone ną naukę
obracą na czytanie rzeczy lekkich i żądnego pożytku nie
przynoszących', a w czasie wolnym od lekćyi, tylko się fra
szkom oddaje.
Na kajety jęgo przykro patrzeć nawet. Jego notatki
z teologii i z Pismą św. jakby żydowskim pismem nagryzmo
lone dowodzą jego niedbalstwa, i że po nędznem zdaniu egza
minu i wyjśęiu źe seminaryum, już nigdy do nich me zajrzy,
albo że o zachowaniu ich nie myśli nawet.
Ale za to w pisywaniu listów jest wielce starannym i pil
nym. Lięzną prowadzi korrespondencyę z dąwnemi ko
legami swem i, ale także w lekkiej materyi-' bo gdyby mu
wypadło o czemś wążnem pisać, toby się do tego nigdy nie
zabrał. W tych jego listach z próżniactwa pisywanych ma
luje się wybornie jego usposobienie, albowiem pełno tam ró
żnych żarcików, bajeczek, krytyk i szykan z kolegów i pro
fesorów. Ileżtp on na takie fraszki drogiego czasu marnuje!
A cóżto musi dziać się ze służbą Bożą przy takiem
usposobieniu jego? To jedno pytanie napełnia serce smu
tkiem, ponieważ ono vyiele smutnych odpowiedzi wymaga! —
Jąkiżto w alumnie leniwym brak pobożności! Jakże dusza
jego próżną Bogą a pełna fraszek! Jakież jego modljtwy!
jakiż rachunek sumienia! jakież czytanie-duchowne!— Czyż
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to aipirant do Kapłaństwa tak się sprawujè?! Onżeto ma
niezadługo przystępować do ołtarza, przyjąć niezadługo urząd
apostolski i swojem nieuctwem tyle duSZ ńarazić nâ potępie
nie!!! A przytem wszystkiem nic jego spokoju nie zatruwa,
nic go nie porusza,' nic go z tej gnuśności nie wydobywa,
W której śpi i któ ra w końcu doprowadzi go do zupełnego
zepsucia!!! O Boże, Boże! daj mu Ducha Świętego aby się
poprawił, albo żeby na świat wrócił! Lepiéjby mii było, gdy
by go był nigdy nić opuścił.
A gdy się doczeka wakacyj, tó dopiero dogadza sobić!
W tenczas wydostawszy się na swobodę upragnioną, której
tak długo czuł się pozbawionym, dzićśięćkrotnić wetuje sobie
ża niewolę śeminaryjską wypoczywaniem bez granic, albo
zajęcieta się gorszem jeszcze niż lenistwo. W tedy książki
naukowej nie bierze ani raz do ręk i; wfeńćżas mu w głowie
tylko wizyty, płoche zabawy i gra w karty; czytuje'tylko
powieści,, romanse i gazety, jeździ, bawi się ustawicznie i ćmi
cygara bćz końca od obudzenia się że snu aż do nowego za
śnięcia •); już to wiele, kiedy rano i wieczorem zmówi pa
cierz bez żadnego skupienia ducha i końcem tylko u st; jednćm słowem : żyje luźnie, zmysłowo, niepożytećznie, a nawet
mniej niż pożytecznie, i można do niego śmiało to z ewàngćlićżnej przypowieści pytanie zastosować : Ut quid statis tota
die otiosi?
Takieto są charakterystyczne cechy alumna leniwego.
A ty, jnłódzićńcże, ja k się uważasz pod tym względem tak
ważnym? CZÿ w tem zwierciedle poznajesz siebie? Nić ma
*) Dzisiaj obrzydliwy nałóg palenia cygar wielce upowszechnił
eię po sem inaryach ! Jakże wiele z tym dymem dla bogacenia żydów
ulatuje pieniędzy oraz drogiego czasu, który nieskończenie ważniejszym
jest! Niektórzy z alumnów ćmiochów bywają tak dalece tytuniem prześm iardli, że z daleka od nich czuć ten fetor. Najprzykrzej spowiadać
takich kopeiachów, bo'w tedy spowiednik musi nałykać się od nich tytuniowego fetoru, który z ich ubrania wydziela się a szczególniej z ich ust
bucha jakby z jakiego kanału nieczystości. Spowiednik palacz zapewne
tego fetoru nie czuje;' ale niepalący dostaje bólu głowy i nazajutrz je szcze zdaje sig mu, jakoby był tymże fetorem otoczony. P. T.

390
wątpliwości, że ten obraz jest bardzo czarny; lecz twoja
przyszłość, którą teraz odmalujemy ci, a która się z tego
Qbrazu przebija, nierównie czarniejszą będzie.

Otóż, nieszczęśliwy młodzieńcze, posłuchaj teraz nauki,
nie człowieka pojedynczego, lecz doświadczenia wszystkich
miejsc i wszystkich czasów.
Skoro leniwym jesteś będąc w seminaryum, to nieró
wnie leniwszym się staniesz po wyjściu z niego. Chociażbyś
tym słowom wierzyć nie chciał, to dla tego one prawdą być
nie przestaną. A zresztą zobaczmy.
W seminaryum nic ciebie od naukowej pracy nie od
rywa; raczej wszystko do niej zachęca i dopomaga; jako to:
oddalenie od świata, samotność, zachęta przełożonych, dobry
przykład kolegów, i sama nawet konieczność pracowania
dla uniknienia nudów. Na świecie będzie przeciwnie, ponie
waż tam mnóstwo rzeczy będzie pociągało ciebie do próżno
wania; jako to: okazye do grywania w karty, do zabaw, do
wyjazdek, przyjmowanie gości i oddawanie wizyt i t. p. Jakieżto zgubne okazye do próżnowania temu, kto już od
dawna zniechęcił się do pracy i do nauki!
W seminaryum jest praca obowiązująca i domowy po
rządek jest także ściśle zachowany. Tam, szczególniej pod
względem pracy, nie ma dla alumna swobody bezwarunko
wej. Na świecie przeciwnie, będziesz wolnym zupełnie od
krępujących cię przepisów, od dziennego porządku i od do
zoru przełożonych. Jakże tedy wierzyć, aby twoja gnuśność,
w której od tak dawna gnijesz, nie nabierała codzień większej
nad tobą mocy wtenczas, kiedy wpośród zupełnego na świe
cie rozproszenia twego, nie będziesz miał nad sobą dozoru
żadnego?
W seminaryum masz przed sobą cel, którego dopiąć
chcesz, i którym to celem jest właśnie Kapłaństwo. Chcesz
zostać kapłanem, i żeby nim zostać, trzeba się uczyć bez
warunkowo. Gorliwi profesorowie dają to poznać codzień
zapytując alumnów z przedmiotu wykładanego; oprócz tego
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wiedzą alumni, że muszą w końcu ścisły egzamen zdać, i że
jeżeli kto go nie zda, to jako niezdolny nie zostanie do świę
ceń przypuszczonym. Na świecie przeciwnie, alumn zostawszy
kapłanem, już- więcej, niczego się nie obawia, ponieważ celu
swego już dopiął; wtenczas nic go już nie.óbchodzi dyrektor
czy. regens i wiceregens, profesorowie i egzaminatorowię ł).
Jeżeli więc wtenczas wielce leniwym był, kiedy musiał k o 
niecznie pracować aby mógł kapłanem zostać: jakieżto w gło
wie jego nastąpi wtedy spustoszenie, kiedy będzie mógł pró
żnować bez obawy utraty Kapłaństwa!
Nareszcie w seminaryum, każdy w ogóle alumn ma su
mienie delikatniejsze, a więc każdy z nich jest pobożniejszym, aniżeli, niestety! później po latach kilku! Azatem i wię
ksza delikatność sumienia, i gorętsza pobożność dodawają tu
alumnowi większego bodźca do pracy oraz przypominają mu,
że przykładanie się do nauk jest jednym z najważniejszych
obowiązków jego. A jeżeli tak dzielne pobudki nie skłaniają
go dzisiaj do pilności w nauce, jakże go do niej później
skłonią, gdy one prawie całą swóją dzielność utracą?
Z tego co się dotąd posiedziało, z największą wnio
skujemy pewnością, że skoro będąc w seminaryum nie lubisz
nauki, to na świecie niezawodnie będziesz kapłanem leniwym
i zgnuśniałym.
Cóż tedy będzie gdy takim się staniesz kapłanem? Otóż
posłuchaj.
Dla kapłana lubiącego naukę, samotność jest nader
pożądaną; dla kapłana zaś próżniaka, jest ona nieznośną.
Dla niego samotny w mieszkaniu pobyt jest obrzydliwie
wstrętnym.
Nie lubiąc samotności, tem bardziej próżne rozrywki
polubisz. Całe dnie przepędzisz na spacerowaniu, na ćmieniu
cygar, na próżnych pogawędkach, na wizytowaniu znajomych
!) Nietylko w rzeczy samej nic go nie obchodzą, ale trzeba, nie
stety! dodać, że niekiedy nie zasługują u niego naw et na grzeczność
i uszanowanie! Stawia im się wtedy hardo, zuchwale, im pertynencko
i z ubliżeniem odpowiada! P. T.
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i przyjmowaniu wizyt, a noce na grze w karty, przez co
ulotnią się ostatki pobożności twojej i chęci do czytania po
ważnego.
W prawdzie dla oka ludzkiego będziesz miał pewien
zbiór książek, lecz gruba na nich warstwa kurzu będzie twe
go próżnowania dowodem. A jeżeli która z nich będzie mia
ła na sobie mniej kurzu, to niezawodnie jedna z małej albo
i bez żadnej wartości moralnej, albo jedna z tych poważnej
treści, które ohłudni próżniacy umyślnie trzymają rozwarte
n a stole, aby przybywający do nich goście mogli je widzieć
i nabrać przekonania, że ich właściciel niezmiernie lubi czy
tywać dzieła poważne, chociaż on do nich nigdy nie zagląda:
bo i kiedyżby je czytał on, który bywa u siebie w porze
tylko obiadowej, a ze spaceru, wizyt i kart wraca do siebie
0 północy, albo i po północy, newet nad ranem tylko na no
cleg, dla przespania się?
Niczego nie wypracujesz gruntownie, i każdy będzie wi
dział to twoje niedbalstwo w wykładzie katechizmu, w nau
kach i kazaniach. Niczego nie nauczysz ani wykładem ka
techizmu, ani kazaniami swemi, i pozostawisz lud w takiej
ciemnocie w jakiej jest, która będzie' wiernym obrazem two
jej własnej niewiadomości, a którą Zbawiciel twemu najniezawodniej lenistwu przypisze.
Jako wikaryusz będziesz utrapieniem dla proboszcza
swego: bo zamiast pracowitego i gorliwego, będzie on miał
z ciebie pomocnika ociężałego, leniwego, uganiającego się
tylko za zabawami, a zbyt opieszałego do pracy. Dopiero
będziesz sobie oczy przecierały kiedy już od dwóch albo
1 więcej godzin powinienbyś w konfesyonale być i spowiedzi
słuchać; a kościelnej służbie, zapraszającej cię do konfesyonału do spowiadania czekających tam parafijan, odpowiesz
z oburzeniem, żeś ty nie parobek, abyś tak rano do kościo
ła spieszyć się miał.
Rzecz naturalna że proboszcz nie ścierpi lenistwa twe
go i będzie się najsłuszniej domagał pełnienia obowiązków;
lecz ty nietylko nie usłuchasz go, ale będziesz mu robił na
przekorę, a w dodatku oczernisz go przed wszystkiemi, że
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je st dokuczliwym, zbyt wiele wymagającym, nieznośnym,
że niepodobieństwo wytrzymać u niego i t. p. i dla obro
nienia lenistwa swego pozbawisz proboszcza sławy najniewinniej.
Zostawszy proboszczem będziesz kamieniem zgorszenia
dla pomocników swoich, ponieważ oni będą uważali, że m,ogą Ciebie naśladować bez wyrządzenia krzywdy pàrafïjanom
i bez -winy w opuszczeniu się w czynnościach świętych. Wi*
karyat u ciebie będzie szkołą zepsucia dla młodych kapła
nów, którzy zostawszy kiedyś proboszczami, będą podobnie
jak ty, a może jeszcze gorzej, postępowali.
Zaraza twego próżniactwa przejdzie nawet granice pàw
rafii twojej: bo do niego przyzwyczaisz młodych sąsiadów
twoich zawarłszy z nimi przyjaźń. Pociągniesz ich za sobą
na złą drogę swoją płochą mową, zamiłowaniem gry w kar*
ty, ciągłem jeżdżeniem, zwłaszcza, jeżeli będą z natury swojej
Skłonni do próżnowania.
I swoich parafijan będziesz gorszył ciągłą zgnuśniałością
swoją. Penitenci, chorzy, dzieci, wszyscy, jednem słowem,
doznają skutków lenistwa twego, i bardzo sprawiedliwie bę
dą mówili o tobie, że z ciebie drzewo niepożyteczne.
A gdy zabraknie okazyj do rozrywek, albo gdy m arno
trawienie czasu sprawi w tobie przesyt i niesmak, wtenczas
ogarną cię nudy i staniesz się ciężarem dla siebie samego,
bez żadnej pociechy wewnętrznej. Wszystkiego Ci zabraknie:
i pobożności, i świadectwa dobrego sumienia, i szacunku u lu
dzi,' i opinii kapłana świętobliwego; wszystko ci da uCZiić,
że jesteś nieznośnym ciężarem dla siebie samego i dla in
nych.
Może to już wszystko będzie? Bynajmniej; jeszczê bcrwiem smutniejsze rzeczy do powiedzenia pozostają. Potifewaź próżnowanie jest m atką wszystkich występków; jest te*
dy wielkie prawdopodobieństwo, że ty w k o ń c u . dopüs'cisz
się jakiegobądź z tych haniebnych Czynów, które sprowadza
ją na Kościół hańbę i grubą okrywają go żałobą. Spytaj się
tych księży, którzy stan duchowny hańbią pijaństwem, roz*
wiązłością, namiętnem grywaniem w karty, brakiem gorliwo
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ści i życiem światowem; .spytaj się ich, czy nie próżnowanie
stało się źródłem tych nieprawości, i czy nie stosują się do
nich te oto słowa Pisma świętego: Multam malitiam docuit
otiositas??■
Otóż, młodzieńcze, jak a będzie niezawodnie przyszłość
alumna leniwego! A więc zaklinam cię na wszystkie święto
ści, abyś się gorliwie przykładał do nauki, albo żebyś semi
naryum opuścił natychmiast.

—
Zastanowiwszy się nad tem co się dotąd powiedziało, za
cznij wyrabiać w sobie gruntowne przekonanie, że’próżnowanie
żadną miarą ze świętością Kapłaństwa pogodzić się nie mo
że. W ejdź wtedy w siebie samego i rzeknij: W szakże chcę
kapłanem zostać? T ak jest.—Ale czy chcę być świętym ka
płanem? Tak, niezawodnie.—Ale czyż mogę być kapłanem
świętym, obok zaciągniętego nałogu próżnowania, dla pozby
cia się którego nic albo prawie nic nie robię? W szystko
mówi mi, że to jest zupełne niepodobieństwo; jeżeli więc
przeciwnie myślę,- to się sam oszukuję, i biada mi, jeżeli
wykazana mi w tym rozdziale prawda nie rozproszy złudzeń
moich.
— Przy pomocy tych uwag postanów mocno, za jakąbądź
cenę pozbyć się zaciągniętego nałogu próżnowania. Czy tak
myślisz? Czy jesteś pod tym względem stanowczo zdecydowa
nym? Czyli szczerŁe, mężnie, wytrwale, na zabój postanawiasz
walczyć z twoją złą skłonnością? Jeżeli tak zdecydowanym
jesteś, to możesz być pewnym wygranej; jeżeli zaś nie, to
możesz również pewnym być przegranej.
— Jednakże same twoje usiłowania nie wystarczą do od
niesienia zwycięztwa. Nie poprawisz się z żadnej przywary bez
pomocy łaski Boga, a łaska nie otrzymuje się bez modlitwy
i Sakramentów. Potrzeba tedy koniecznie tych dwóch środ
ków używać do nabycia wstrętu do próżnowania, a zasma
kowania w pracy. Czyś dotąd tychże środków używał? Nie.
A odtąd czy myślisz ich używać? Zapewne. A więc przy
każdej modlitwie, przy każdym rachunku sumienia, przy
każdem odwiedzeniu Najświętszego Sakramentu, przy ka
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żdej komunii świętej, przy wszelkich ćwiczeniach ducho
wnych, gorąco proś Boga powtarzając: Panie, spraw abym
się brzydził próżnowaniem a miłował pracę. Zawsze i wszędzie
powtarzaj tę k ró tk ą a strzelistą modlitwę, jeżeli szczerze p ra
gniesz poprawy, której bezwarunkowa konieczność tak jasno
ci wykazaną została.
— Co masz jeszcze robić dla zapewnienia sobie dobre
go skutku postanowienia twego? Otóż potrzeba żebyś oddziel
nie od ogólnych przepisów wyznaczył sobie stały czas .do
pracy i przedmiot do zgłębiania. Oprócz tego trzeba ci uzbroić
się męztwem do wykonywania takiego regulaminu i gorąco
Boga prosić o pomoc, gdy napadnie cię kiedy pokusa do za
niechania go bez powodu słusznego. Nadto potrzeba żebyś
każde, choćby najdrobniejsze przeciwko temu regulaminowi
wykroczenie zapisał sobie, zadawał sobie za to pokutę i spo
wiadał się z tego.
— A na spowiedzi zwracaj spowiednika swego uwagę
szczególniej na ten punkt tak ważny. Proś go żeby ci pod
tym względem nie pobłażał. Przyznaj się, żeś otw artą pró
żniactwu swemu w ojnę'w ypow iedział., P okaż mu swój oso
bny regulamin i usilnie proś go, aby dopilnował wykonania
jego. Proś go nawet jako o łaskę, żeby za każde dopu
szczenie się próżnowania, zadawał ci osobną pokutę.
— Sądzę że możeby dobrze było, abyś tę słabość swo
ją wyznał przed przełożonym seminaryum, opowiedział mu
przedsięwzięte na nią środki, i prosił go aby ci swemi uwa
gami i radami dopomódz raczył. Chętnieby ci dopomógł,
a Bóg pobłogosławiłby takiej pokorze i otwartości twojej.
— Unikaj towarzystwa z próżniakami a przestawaj
z pracowitemi i pilnemi w naukach. A gdy z nimi przyjaźń
zawrzesz, wtedy w poufnej rozmowie przyznaj się przed ni
mi ze swoją przywarą, proś ich o braterskie napomnienia
i rady, proś, aby cię nigdy nie zaniedbali napominać i do
pracy napędzać.
— Ale nadewszystko ćwicz swoje serce w pobożności,
albowiem pobożność, mówi Paweł S. do wszystkiego jest pożyte
czna, a w szczególności jest ona konieczną do pozbycia się
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przywary a nabycia cnoty. Twoja zaś pobożność jest fał
szywą, skoro chcesz ją pogodzić z próżnowaniem, które
w stanie duchownym jest źródłem nieprawości daleko stra
szniejszych, aniżeli w jakim bądź innym stanie: albowiem okro
pności skutków jego obrachować nie podobna. Właśnie dla
tego próżniakiem jesteś, że nie masz pobożności; staniesz się
Zaś pracowitym, gdy będziesz gruntownie pobożnym. Jestto
święta pfawda, że qui bene orat, bene' laborat; kto zaś leniwy
do modlitwy, ten leniwy i do pracy.
—
A gdy wielèê dla ciebie niebezpieczny czas wakacy
nadejdzie, to wtedy czuwaj nad sobą od samego ich początku
aż do końca. Pilnie unikaj Wizyt niepotrzebnych i długbtrwających, rozmów niepożytecznych, towarzystwa ż próżniakami, gier i zabaw, któreby nauce wiele czasu zabierały.
W końcu skrupulatnie zachowuj przepisaną sobie na czas
wakacyj i potwierdzoną przez twego spowiednika regułę.
W tedy często przypominaj sobie, że twoje w ciągu wakacyj
zachowanie się będzie nieomylną przepowiednią twego po
stępowania na przyszłość, gdy kapłanem będziesz.
Dałbyto Bóg, abyś szczerze korzystał z podanych ci tu
rad, bo uchroniłbyś się od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw
wynikających z próżnowania! Słuchaj, młodzieńcze, przestrogi
ojcowskiej: Jeżeli nie nabędziesz wstrętu do próżnowania
a ochoty do pracy, to się nie w aż posunąć do przyjęcia świę
ceń wyższycb, do których należy subdiakonat. W ielu praco
witych w seminaryum alumnów zostało kapłanami próżniaczemi: a czegoźto od tych się spodziewać można, którzy nawet
w seminaryum będąc> nie lubią nauki z powodu lenistwa swego?

Smutek mię ogarnia gdy myślę o tem; ale i ty o tèm w'obec
Boga rozmyślaj często W samotności swojej. Amen!
Z wielką uwagą odczytaj sobie w Praktycznej GorUtooiei Kapłana Części pierwszej rozdział YIII i IX; we Wzo
rowym, Kapłanie rozd. I Części trzeciej, oraz Rozmyślanie 50
i 51 w t. I dzieła X. Chaignon’a.
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ROZDZIAŁ VIII.
-A.lu.mn bez miłości ku bliźniemu.

Serce jest ogniskiem miłości. Serce bez miłości jest zi
mne; gdy zaś w niem króluje miłość, wtedy jest ono gorą
cem i gorejącem. Gdy więc zajrzymy do serca alumna ozię
błego, przekonamy się najniezawodniej, że jest ono ku bli
źniemu zimnem i nieczułem; przekonamy się, że tam zamiast
miłości, pełno sąmolubstwa. Ale nietylko brakuje mu miłości
ku braciom swoim; lecz przeciwnie, pełno tam ku nim odrazy,
zazdrości i nienawiści, i tym podobnych uczuć.
Taki alumn zwykle jest ku bliźniemu niechętnym i nie
życzliwym; tchnie ku niemu pewnym rodzajem złośliwości,
ą przynajmniej obojętności i oziębłości.
Gdy się dowie o jakim błędzie przez którego ze swo
ich współkolegów pppełnionym, to zamiast uniewinienia go,
z rozkoszą w swojem złem sercu potępia, czerni jego intenęyę i przypisuje mu rozmyślną złośliwość, a co jest może
skutkiem tylko krewkości lub zapomnienia się.
jeżeli winowajca jest niewiadomy, to stara się go wy
kryć; wtenczasto śledzi, bada, domyśla się, wnioskuje i lubo
stanowczo me wyrokuje, jednakże podejrzywa go i z za
dowoleniem myśli, że już na dobrym tropie jest,
A gdy kto na niego co złego powie, wtenczas nie przyj
muje żadnego tłumaczenia się, żadnej pomyłki, żadnego żartu.
W tedy obrażona jego miłość własna złości się i ja k naj
gorszą przypisuję intencyę temu, dla którego powinienby wy
rozumiałym być.
Jest on zazdrośnym; a zazdrość napełnia go goryczą
nie przynoszącą nju żądnej pociechy.
W ielce skłonnym jest do szydzenia z drugich: każdemu
przycina, każdemu łatę przypina, każdej cudzej niezręczności
ostrym przekąsem dopieka; ani wyższym, ani sobie równym,
ąni niższym, słowem, nikomu nie przepuszcza niczego. Jest
on w swoim żywiole, gdy może obecnych bawić szyderstwem
z kogoś, kłóciem i dogryzaniem.
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Nawet z rysów jego twarzy przebija się jego skłonność
do uszczypliwości. W jego oczach maluje się badawczość,
niekiedy chytrość, pogarda i złośliwość; uśmiech jego jest iro
niczny a język dojmujący do żywego.
Kto zna jego charakter szyderczy, ten się wystrzega
żeby się na jego język nie dostał, stara się mu przypodobać,
nawet pochlebia, potakuje mu, jednakże w rzeczy samej ka
żdy go lęka się, nikt go nie lubi i nie kocha.
Ale i przyjaciół swoich nie lepie} od innych oszczędza,
gdy w nich słabej strony dostrzegł. Jużto wiele z jego strony,
jeżeli ich oszczędza w ich obecności; lecz po za oczyma
ciska na nich sarkazmy bez litości.
Niezmiernie lubi dowcipem swoim popisywać się, i dla
tego nie pomija żadnej sposobności do dowcipkowania. Żądza
słynienia z dowcipu, przytłumia w nim wszystkie uczucia
z miłości pochodzące.
O
ile drugim lubi szykanami swemi dopiekać, o ty
sam oburza sięj gdy kto z niego zadrwi sobie; możnaby po
wiedzieć, że poczytuje się za jakieś bóstwo mające prawo
życia i śmierci nad całym światem, i dla tego chce żeby go
nawet ci pokornie adorowali, których jego dowcip przeznacza
na ofiarę: Vult ut morituri salutent eum.
Obmowę, częstokroć dosyć ciężką, poczytuje sobie za
fraszkę nic nie znaczącą; to też bez Ogródki i potrzeby wy
powiada wszystko co tylko wie; jego złośliwy język rozgłasza
błędy nawet najtajniejsze i ten nałóg tak dalece w nim się
zakorzenił, że już mu żadnego skrupułu nie sprawia.
Gdy w seminaryjskiem ustroniu dostatecznej materyi do
obmowy nie znajduje, wtedy sięga po za mury jego; wten
czas przypomina sobie i wyprowadza na plac wykroczenia
swoich szkolnych kolegów, lub szarpie sławę innych osób
żyjących na świecie, a którym nawet myśl do głowy nie
przychodzi, aby jaki alumn w seminaryum miał ich sławę
szarpać.
Nie poprzestając na opowiadaniu tego co wie, jeszcze
innych wypytuje się o to czego1 nie wie, aby miał potem
znowu co nowego opowiadać. Umyślnie przeto do podobnych
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sobie uczęszcza, zawsze spodziewając się od nich czegoś do
wiedzieć się, a stroni od alumnów pobożnych i kochających
bliźniego, którzy nigdy nie mają nic do opowiedzenia mu
ż takich rzeczy, jakich włas'nie szuka.
Jedyną ma rozkosz dowiadywać się czegoś nowego
a szkodliwego sławie bliźniego. Jeżeli nikt mu niczego nie
opowiada, wtedy się on wypytuje; a gdy mu kto opowiada
co, to wtenczas ciekawie słucha i okazuje że to go mocno
interesuje i bawi.
Napróżno jego sumienie przeciwko takiej jego swawoli
protestuje, ponieważ on jego przestrogi, niepokoje i wyrzuty
poczytuje za skrupuły, i dla tego takow e lekceważy sobie.
Gdyby się przynajmniej w swoich o bliźnich opowiada
niach prawdy trzymał, toby mu mniej złego wyrządził; ale
na nieszczęście tak nie jest: zaślepiony świerzbiączką oczer
niania, nie obrachowuje doniosłości słów swoich; i chociaż
nie posuwa się do czystej potwarzy, jednakże przesadą ró 
wnie prawdę ja k i miłość obraża.
A chociaż spostrzega się że za wiele, przesadnie co po
wiedział, jednakże tego błędu swego nie poprawia, perswa
dując sobie, że w gruncie nie minął się z prawdą i że zresztą
słów nieroztropnie dodanych słuchacze już nie pamiętają.
Cóż tedy dziwnego, że nie hamując języka swego co
chwila dosyć^ ciężkiej w sobie a częstokroć zgubnej w sku
tkach dopuszcza- się obmowy?
Któż może powierzyć mu jaki sekret ważny? Kto bo
wiem bez skrupułu wyjawia błędy cudze, ten się wcale nie
troszczy o zachowanie powierzonej mu tajemnicy, ten poło
żone w nim zaufanie zdradza przy pierwszej okazyi. Zresztą
można mu kiedyś nie podobać się: jak więc w takim razie
można być pewnym, iż tego zachowa sekret, na kogo. się
obraził?
On swoim nagannym językiem wszczyna i podnieca
niezgodę pomiędzy alumnami, poróżnia przyjaciół między
sobą, a tych którzy są chłodni względem siebie, jeszcze ba
rdziej ich swemi donoszeniami ostudza.
Nie spodziewaj się od niego grzeczności, wyręczenia,
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zastąpienia cię, przyjacielskiej usługi: takie rzeczy są skutka
mi miłości ku bliźniemu, a ta jest mu tylko z imienia znaną,
Ale gdy kto jemu czegoś podobnego odmówi, to już
mu tego nigdy nie zapomni: wtedy nawet najserdeczniejszą,
przyjaźń za nic poczytuje, rozrywa ją natychmiast, zapala
się gniewem i nienawiścią.
Nareszcie chcąc nawet pogodzić się z kolegą, swoim,
nigdy on pierwszy nie podaje mu ręki; a uprzedzony w ta
kim razie od kolegi, przyjmuje go ja k najozięblej.
Nasuwa się wątpliwość czyli w jego sercu wyzjębłem
i wyschłem zn^diÿe się choć iskierka miłości? Miłość nie
ożywia go zupełnie, i dla tego nie zna pociechy z przyjaźni;
a jeżeli kocha kogo, to jedynie dla tego, że w nim siebie
kocha.
Cóżto za różnica, za przeciwieństwo między jego a Je
zusa sercem, który kochał wszystkich ludzi, nie wyłączając
nawet katów swoich ! Pater, ignosce illis, nesciunt enim quid
faciunt.
Uważno, mój synu, u waż, ja k daleko, w swojej szorst
kości zaszedłeś; ale patrz przytem dokąd cię ten brak miło
ści zaprowadzi, gdy kapłanem zostaniesz.
Jeżeli w seminaryum, które jest szkołą wszystkich cnót,
nie odwykniesz od lekceważenia i sponiewierania miłości bli
źniego, cóż będzie na świecie, gdzie są bezporównania częstsze
do wykraczania przeciwko niej okazye?
W seminaryum praw ie nic, a przynajmniej nic 'Wielkie
go nie masz do przyganienja, ponieważ mieszkańcy tego
ustronia świętego w ogóle pobożne i regularne życie pro
wadza», więc złośliwość języka twego nie wiele ma do szar
pania, więc i nie wiele im szkodzi; ale gdy na świecie będziesz,
to prawie co moment da się słyszeć o coraz nowych pomię
dzy ludźmi nieprawościach, więc także prawie co moment
będziesz pragnął chciwie ich sprawców poznać.
Ponieważ z nątury skłonnym jesteś do szydzenia, więc
wtedy nie będzie końca ani miary twoim przycinkom uszczy
pliwym. Znajdując się w towarzystwie, będziesz takowe roz
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śmieszał zlośliwszem niekiedy od wyraźnej potwarzy kryty
kowaniem nieobecnych. A gdy będziesz obecnym docinał,
to rzecz bardzo prosta, że ich obrazisz na siebie; ale nie zadługo i nieobecni dowiedzą się o sarkazmąch twoich, o czem
im inni, z różnemi dodatkami, doniosą, a co ty potem dro
go przypłacisz.
Gdy cię ludzie poznają, że nikogo nie szanujesz, niko
mu nie przepuszczasz, że się ze wszystkich najgrawasz, wtedy
przezwą cię szydercą ; nikt nie poczyta cię za kapłana świę
tobliwego; nawet ci, którzy u ciebie bywają i którym zda
wało się że ich ochraniasz, będą mieli ciebie w podejrzeniu,
że gdy nie są obecni, to ich podobnie ja k wszystkich innych
traktujesz, będą zatem Ciebie się wszyscy obawiali, a kochać
cię nikt nie będzie.
Podobnym ja k sam szydercom będziesz dopom agał,
i swoim śmiechem zachęcisz ich do trwania w tym zwyczaju
nagannym. Inni współbracia twój z podobnem ja k ty uspo
sobieniem, będą cię naśladowali. A gdy będą widzieli w tobie
pewne cnoty i życie dosyć przykładne, oprócz tego co się
tyczy miłości bliźniego, to w ypersw adują-sobie, że można
dowolnie z bliźniego szydzić nie przestając być dobrym k a
płanem; .idąc tedy za przykładem twoim, staną się podobnemi tobie szydercami.
T ak samo i ludzie świeccy będą myśleli: nabędą -oni
przekonania, że skoro ksiądz szydzi z bliźniego, to i oni mogą
podobnie czynić. Ponieważ ksiądz jest obowiązany do wię
kszej świętobliwości, a jednak bez wyrzutu sumienia szydzi
z drugich, więc i my, pomyślą sobie, śmiało za jego przy
kładem iść możremy.
Ci zaś, którzy naukę religii lepiej znają i więcej mają mi
łości ku bliźniemu, będą się gorszyli z kapłana dopuszczające
go się takiej rzeczy, jakiej Religija zabrania i jakiej się
oni sami strzegą.
Brzydź się zatem mową cierpką i szyderczą ; jest ona
bowiem naganną w każdym człowieku, a tembardziej w k a 
płanie : ponieważ obraża miłość, której on więcej aniżeli kto
inny jest apostołem i nauczycielem.
Przewodnik.
26

I
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Ale ty czy zawsze tylko na szyderstwie poprzestaniesz?
Bynajmniej. Któryż bowiem uszczypnik nie jest obmówcą?
A więc i ty sam będziesz obmówcą i twój nałóg obmawiania tak dalece opanuje ciebie, że twoje sumienie Zupełnie
przytłumi.
Teoretycznie będziesz wiedział że obmowa jest wystę
pkiem ; toż samo swoim penitentom będziesz w trybunale po
kuty dobitnie powtarzał; będziesz wiedział wszystko, co Teologija w tej ważnej materyi mówi; w swoich naukach i ka
zaniach będziesz przeciwko niej silnie powstawał;, ale suro
wy dla drugich, będziesz dla siebie występnie pobłażliwym,
albo raczej zapomniesz, że co chwila obmawiając, jesteś win
nym obmowy. Trzeba bowiem ze smutkiem wyznać, że wielu
kapłanów tak dalece nawyka do obmawiania, że w końcu
obmowę daleko mniej ważą sobie, aniżeli wielu póbożnych
świeckich osób. Cóż tedy dziwnego, że młodzi kapłani tak
samo czynią za przykładem swoich braci starszych, zwła
szcza, gdy oni sami mają skłonność do szarpania sławy bli
źniego?
Dopóki będziesz wikaryuszem, to złośliwość języka twe
go będzie na twego proboszcza skierowana; będziesz rozgła
szał jego błędy, krytykował zarząd parafii, a ze szczególniej
szą goryczą będziesz mówił o nim, gdy do tego jaki powód
znajdziesz. W szystko to opowiesz najprzód przed konfratrami
swemi, a potem przed zniechęcohemi do proboszcza parafijanam i; ten zaś dowiedziawszy się o takiem twojem względem
niego postępowaniu, straci dla ciebie szacunek, przywiązanie
i zaufanie, a gniewem się -zapali;- z tego nastąpią wzajemne
i cierpkie wyrzuty, które wygnają z plebanii pokój i dobrą
harmoniję, co jest koniecznem dó upożytecznienia pracy dla
dobra parafii.
A gdy piroboszczem zostaniesz, to wtenczas, mając co .
przeciwko pomocnikom swoim, będziesz na nich się żalił
przed całym światem, rozgłosisz wszystkie ich błędy z przy
daniem do nich komentarzy; takim sposobem narobisz im
nieprzyjaciół, którzy za przykładem twoim ich niesławę dalej
rozszerzą i apostolską ich pracę w niwecz obrócą.
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Swoją parafiję nie będziesz uważał za rodzinę twojej
■ojcowskiej opiece powierzoną; więc zamiast, na wzór ojca
dobrego, osłaniania błędów swoich dzieci duchownych, bę
dziesz takowe rozgłaszał; obmówisz jużto jednego, jużto
drugiego, ze swojej parafii zrobisz plac językowej szer
m ierki, i spodziewając się obalić wszystkich, sam podepta
nym zostaniesz: Obmówca splugawi duszą swoją, i u wszy
stkich będzie w nienawiści: kto z nim, przebywa, ten przemier złym będzie (Eccli. 21).
Twoi parafijanie będą ku tobie niechętni, zrażeni, może
nawet staniesz się dla nich nienawistnym; a twoje nauki i k a
zania, którym swojem postępowanie^! fałsz zadasz, przebrzmią
jak cymbał brzmiący.
Mało tego, bo nawet kazania swoje zamienisz niekiedy
na obmowę publiczną: mówiąc bowiem z serca przepełnio
nego goryczą, dokniesz mniej lub więcej wyraźnie czyjejś' oso
bistości, przez co wszystkich, a tembardziej dotkniętych, m o
cno na siebie oburzysz.
W tenczas właśnie staniesz się niepożytecznem i zwiędłem drzewem na polu Gospodarza Ewangelicznego; nikogo
nie kochający i od nikogo nie kochany zniechęcisz się do
parafii, a parafija do ciebie jeszcze się bardziej zrazi; i ty
będziesz się starał u władzy, aby cię gdzieindziej przeniosła,
a parafijanie będą jeszcze bardziej pragnęli ciebie się pozbyć'
ja k najrychlej; ale że odmiana probostwa nie zmieni złośliwości
języka twego, więc znowu, nie długo oczekując, nowych po
różnień i nowych zamieszań nową siejbę rozpoczniesz.
Znajdując się kiedy w towarzystwie jakiem, zamiast od
znaczania się duchem pokoju i miłości bliźniego, ja k to apo
stoł Jezusa-Chrystusa zawsze odznaczać się powinien, może
pierwszy zaczniesz tam opowiadać znane ci błędy i zdrożne
historye bliźnich; powykrywasz tam takie błędy, o jakich
n ik t nie wiedział jeszcze, wymieniając przytem ich sprawców
bez skrupułu żadnego. A gdy potępianych przez ciebie bę
dzie kto uniewinniał, to może ty nietylko mu słuszności
nie przyznasz, lecz poczynione przez siebie zarzuty jeszcze
bardziej popierać będziesz?
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Ale może przynajmniej Isię do potwarzy nie posuniesz?
Do znacznej i oczywistej, zapewne że nie; ale że języka
swego hamować nie umiesz, przeto bardzo często będziesz
spotwarzał mimowolnie; z faktami w istocie prawdziwemi,
pomieszasz okolicznos'ci fałszywe; winę przestępców powię
kszysz opowiadaniem przesadnem a więc obrażającem pra
wdę i miłość, i takim sposobem pozyskasz smutną o sobie
opiniję człowieka lekkomyślnego, nieroztropnego, złośliwego
i nkmiętnego.
Swoją niepomiarkowaną gadatliwością zdradzisz powie
rzone tobie sekrety, zasiejesz waśnie, a niekiedy sprawę tych
narazisz, którzy u ciebie w zaufaniu rady zasięgali.
Nie ma wątpliwości, że takiem postępowaniem swojem
zasłużysz na ostre wymówki, które kogo innego zreflekto
wałyby i zniewoliłyby .do upamiętania się i poprawienia; lecz
ty przeciwnie postąpisz, bo się oburzysz na nie i będziesz
usiłował uniewinnić się w obec niemożebności; albo, co gor
sza, będziesz czelnie utrzymywał, żeś tego nie powiedział, co
wielu godnych wiary świadków nâ własne uszy z twoich ust
słyszało.
Zuchwałe posądzanie będzie fraszką u ciebie, szczegól
niej gdy kto da ci jaki powód do użalania się. Ponieważ
twoja nieroztropność i nierozwaga codzień mniej lub więcej
sprawią ci przykrości, zechcesz więc dojść ich źródła: z tego
zatem powodu, za najmniejszym pozorem, będziesz napadał
na niewinnych, którzy nie poczuwając się do winy, tembardziej oburzą się na ciebie.
Takie to rzeczy i całe postępowanie twoje narobi ci
wiele i nader bolesnych przykrości i licznych nieprzyjaciół,
przez co utracisz powagę i nieszczęśliwym się staniesz. Gdy
by te smutne zdarzenia skłoniły cię przynajmniej do upamięnia się ! ale gdzie tam ! ? serce twoje wyzute z uczuć miłości,
zapali się gniewem ; zerwiesz wtedy wszystkie stosunki z pe
wną częścią twoich parafijan, pomiędzy któremi znajdą się
może nawet najpotężniejsi; nawet prostej dla nich grzeczno
ści nie zachowasz; taki stan oziębłości i nieprzyjaźni będzie
trwał przez lata całe i nic go usunąć nie zdoła; zamiast bu-
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dówania będziesz tedy gorszył parafijan swoich, i wielu z po
między nich opóźnisz nawrócenie się, co miłos'ć twoja przyspieszyćby mogła, a czemu twoje złośliwe usposobienie niepokonalną przeszkodę postawi.
Dałbyto Bóg ażeby twoi konfratrzy, ja k inni ludzie, nie
doznali podobnie skutków braku miłości twojej ! Mnóstwo
rzeczy, które dla kapłana świętobliwego byłyby niczem, wy
dadzą się tobie ogromnemi; zaniedbanie zwykłej grzeczno
ści, jedno słowo nierozw ażne, mały żarcik i tym podobne
rzeczy wystarczą do zapalenia i utrwalenia urazy w sercu
twojem. Twoja obraźliwość, zazdrość, nieufność, szorstkość
wyrodzą w tobie złośliwe usposobienie, z czego \yyniknie
oziębłość, odosobnienie się, a może nawet otw arta i gorsząca
z sąsiadującemi konfratrami niezgoda, co niezawodnie będzie
n ie m a łą szkodą dla pasterstwa twego.
Jeszczeby można w tej ważnej i szerokiej materyi bardzo
wiele powiedzieć; ale zdaje się, że nie ma potrzeby: bo już to,
co się powiedziałp, wystarcza do skłonienia naszych młodych
przyjaciół, aby się energicznie zabrali do poprawienia się
z przywary, którejśmy straszne skutki wykazali. Poznaliśmy
chorobę, a teraz zobaczmy jakiego na nią lekarstwa potrzeba.
— Ponieważ sposobisz się na kapłana, masz przeto
pamiętać przedewszystkiem : że właśnie kapłan jest obo
wiązany głównie być człowiekiem pełnym miłości; że jest
kapłanem więcej dla bliźnich swoich aniżeli dla siebie;
i jeżeli miłość jego nie rozciąga się zarówno do wszy
stkich , to uchybia jednemu z najważniejszych obowiąz
ków swoich. Wszyscy kapłani świętobliwi odznaczali się
i odznaczają wielką miłością ku bliźniemu i przestaliby na
tychmiast być kapłana"mi świętobliwemi, jeśliby ta miłość
w ich sercu wygasła.
— Nigdy nie kładź różnicy między bliźnim a bliźnim,
ponieważ Zbawiciel bezwarunkowo powiedział: Diligite ini
micos vestros, benefacite his qui oderunt vos; a zatem niko
go nie wyłączaj z miłości swojej : wyłączenie bowiem zni
weczyłoby ją.
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— Będziesz kapłanem zacnym, jeżeli będziesz miał
■wielką miłos'ć. Chociażbyś miał w sobie jakie ważne przy
wary, bylebyś tylko miał wielką miłość, to ta pozyska dla
ciebie łaskę do poprawienia się z nich, i sprawdzą się na
tobie słowa A postoła: Qui deligit proximum, legem implevit.
Zamiłuj więc tę cnotę gruntownie i często rozważaj słowa
księcia Apostołów: Ante omnia (zatrzymaj w pamięci te dwa
słowa) ante omnia, mutuam in vobismetipsis charitatem conti
nuam habentes, quia charitas operit multitudinem peccatorum.
— Jeżeli w sercu twojem chowasz pewien rodzaj żalu
i goryczy ku bliźniemu po każdem doznaniu od niego przy
krości i przeciwieństwa, to bądź pewnym, że jesteś usposo
bionym do popełnienia mnóstwa błędów, które miłość potę
pia. W yrzuć tedy ze siebie ten jadowity zaród złego nałogu,
i zamiast chowania chłodu i goryczy, bądź łagodnym, uprzej
mym, grzecznym dla wszystkich, stosując się do słów wiel
kiego A postoła: Omnis amaritudo, et ira, et indignatio tolla
tur a vobis.
— Panuj nad językiem swoim i tak go trzymaj, aby
nigdy rozmyślnie 'kosztem bliźniego się nie bawił. Nie waż
sobie lekce niczego, co się miłości tyczy. Wystrzegaj się
najdrobniejszego szyderstwa, każdego słowa, jakieby się tobie
nie podobało, gdyby było na ciebie wyrzeczone : Diliges pro
ximum tuum sicut te ipsum.
Jeżeli będąc w seminaryum uchodzisz za szydercę,
za takiegoż będziesz uchodził i kapłanem zostawszy; i taki
twój zwyczaj narobi ci nieprzyjaciół, którzy mszcząc się za
docinki twoje, narobią ci złego bardzo wiele. A zatem po
praw się z tej przywary i przyjmij nieodmienną dla siebie
regułę nie pozwalać, sobie żadnego żartu dotkliwego. .
— Nigdy zatem nie obmawiaj, chociażby w rzeczach
bardzo drobnych. Od małych rzeczy łatwo posuwamy się do
coraz większych, i powoli nałóg obmowy tak dalece wzrasta,
że w końcu tam nic złego nie dostrzegamy, gdzie właśnie
Bóg widzi go bardzo'w iele. Gdy się rozpoczyna mowa o bli
źnim bardziej dla przyganienia mu aniżeli pochwalenia go,
to się ty miej na ostrożności. Postanów o wszystkich zawsze
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dobrze mówić; a gdy zacznie kto obmawiać kogo, ty zaraz
0 takim co dobrego powiedz. Takim sposobem broniąc obmawianych, dasz piękny przykład miłości swojej, a wykra
czających przeciwko niej na zbawienną drogę naprowadzisz.
Znaliśmy kapłąnów świętobliwych, którzy jakoby ślubem zo
bowiązani bronili każdego obmawianego; na przyganę odpo
wiadali pochw ałą, za co ich wszyscy podziwiali i kochali.
— Przesady używaj jak najrzadziej. Prawdę przesa
dzać, jest to samo co ją osłabić. Jeżeli zawsze stopni naj
wyższych -używasz, to ja k wszystko, tak i bliźniego 'wady
nadzwyczajnie powiększysz. Nie rzadko napotykają się ludzie,
a pomiędzy nimi i duchowni, którzy umiarkowanie mówć nie
umieją: wszystko co mówią,sposób jakim mówią,dowodzi nad
zwyczajnej przesady,co kapłańskiej powadze wielce ubliża. Chcą
-opowiadaniu swemu wielką ważność nadać; a że opowiadana
rzecz nie ma takowej, przeto zdaje się im, że takowej dodadzą dołączając z zapałem okoliczności według własnego
pomysłu wynalezione. Chcąc tedy bardzo przekonać, wcale
nie przekonywają. Gdyby zaś to samo opowiedzieli pó pro
stu, bez egzaltacyi, toby im każdy daleko prędzej uwierzył;
przy egzaltowanem zaś opowiadaniu słuchacz więcej uważa na
sposób opowiadania aniżeli na rzecz, i dla tego potem mało
jej albo i nic nie pamięta. Kto z natury skłonnym jest do
szyderstwa, obmowy, zazdrości i nienawiści, ten w opowia
daniu o doznanej krzywdzie posuwa się do wielkiej przesady;
ten w swoim zapale obraża i prawdę i miłość. Ty zaś, k o 
chany Czytelniku, nie bądź takim, bo inaczej postępując nie
będziesz miał wiary u ludzi rozsądnych.
— Sol non occidat super iracundiam vestram, mówi Pa
weł Święty. Wielce, mój synu, godzieneś pożałowania, jeżeli
między kolegami w seminaryum wyróżniasz się chłodem serca
1 urazą długotrwałą. Skoro tu rzeczy drobne i nic nie zna
czące pobudzają cię do urazy: to cóż z tobą dopiero będzie,
gdy się na świętem urzędowaniu znajdziesz pomiędzy cier
niami, i gdzie prawie na każdym kroku spotykać się będziesz
ze zdradliwą nieżyczliwością i z przeszkodami umyślnie na cię
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zastawionemi! .Nawykaj tedy zawczasu do niechowania uraz,
jakich sam kiedyś przedmiotem będziesz.
Ćwicz się zatem w cnocie przebaczania uraz, a ćwicz
się tembardziej, im silniejszy w stręt w sobie do przebaczenia
czujesz, ponieważ ten wstręt pochodzi z wielkiej niechęci do
darowania uraz.—Co się stanie z miłością twoją ku bliźnim,
skoro niczego znosić nie chcesz? Nawykaj zatem do pobo
żnego zapominania wszelkiej urazy. Nie marszcz^ swego czo
ła na tych, którzy ci ubliżają; nie ściskaj swoich ust jak
robią ci, którzy zemstą pałają; nie odwracaj się szorstko od
tych, którzy dali ci powód do żalu słusznego; suchemi i cierpkiemi słowy nie objawiaj gniewu swego, jaki czujesz w ser
cu swojem: wszystko to bowiem, ja k widzisz, zupełnie sprze
ciwia się postępowaniu Chrystusa Pana w okolicznościach
nierównie przykrzejszych, aniżeli te, jakie ciebie drażnią.
Naśladuj łagodne Jego ohejście się z Judaszem, zdrajcą swo
im; cichość Jego na niesprawiedliwy wyrok Piłata; J e g a sp o 
kój przed Herodem, który z Niego się urągał jakoby z głu
pca; Jego niezmierną miłość względem własnych katów, za
któremi będąc już na krzyżu do sWego odezwał się Ojca:
Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt.
— Nie przestawaj na wystrzeganiu się wykroczeń prze
ciwko miłości, lecz jaknajczęściej pobudzaj się do praktyko
wania jej. Bądź tedy łagodnym, uprzejmym, grzecznym,
uprzedzającym* usłużnym, pobłażliwym, wyrozumiałym i za
wsze skorym do godzenia umysłów zwaśnionych. Tak po
stępując, staniesz się budującym przykładem dla współkolegów swoich, 'a później, gdy Opatrzność Boska powierzy ci
jak ą parafiję do zarządu, to wtenczas pasterzowanie twoje
Bóg i ludzie błogosławić będą.
— Co do miłości badaj siebie szczególniej gotując się
do spowiedzi; przy mędytacyi i przy pojedynkowym rachun
ku sumienia. Pod tym ważnym względem bądź dla siebie
skrupulatnie surowym; niczego nie przebaczaj sobie, karz sie
bie za każde choćby najdrobniejsze wykroczenie, i dopóty
n ié ustawaj w tej pracy, dopóki siebie nie zreformujesz po
dług następujących o. Pawła słów: Chantas patiens est, beni-
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gna est; charitas non aemulatur, non agit perperam; non infla
tur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non irntatur,
non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet au
tem veritati: omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia
sustinet: charitas nunquam excidit.
Bóg obdarzy swoją łaską i błogosławieństwem tych na
szych młodych czytelników, którzy wiernie przejmują się mi
łością Pawła Świętego. Amen. •
Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana w czę
ści I r. VI, a w części II Kapłana wzorowego roz. V i VI.

ROZDZIAŁ IX.
Alu «ni cierp k i i obraźliw y.

Między cnotami, jakiemi kapłan odznaczać się powi
nien, łagodność należy do rzędu-pierwszego najniezawodniej;
każdy zatem alumn jest bezwarukowo .obowiązanym do bez
ustannego walczenia z przywarą tej cnocie przeciwną.
Alumn porywczy do gniewu zwykle nie doznaje wiel
kich swego sumienia wyrzutów, dopóki w seminaryum po
zostaje. Niekiedy uważa się nawet za wolnego zupełnie od
tej przywary, ponieważ w tem świętem ustroniu n iem a okazyj do gniewu, więc i nie myśli o walczeniu z popędliwością
swoją. Gniew zwykle obudzą się przy doznaniu jakiej przy
krości albo przeciwieństwa; ale takie rzeczy w.seminaryum
nie trafiają się, ponieważ przełożeni starają się w ogóle wychowańców swoich prowadzić środkam i łagodnemi i delikatnemi, a jeżeli kiedy wyjątkowo zniewoleni są użyć pewnej
surowości na któregobądź z alumnów, to uszanowanie dla
tychże przełożonych nakazuje obudzający się gniew przy
tłumić w sobie, aby się takowy nie uwydatnił. A co się jego
współuczniów tyczy, to i ci nie narażają się mu w niczem,
chyba rzadko bardzo i bez namysłu: wszyscy bowiem alumni
żyją w seminaryum spokojnie, zgodnie i wesoło. B rak za
tem okazyj do gniewu wyrabia w naszym alumnie przekona
nie, że on nie ma w sobie tej przywary. Nic zatem nie ma
dziwnego, że po swojem wyświęceniu się na kapłana i obję
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ciu przeznaczonych mu przez władzę obowiązków, zaraz na
samym wstępie okazuje się cierpkim, opryskliwym i niekiedy
nawet gwałtownie wybucha gniewem.
Otóż dla zapobieżenia wykroczeniom takim, jakich na
stępstwa często bardzo wielkie bywają, poczytujemy sobie
za obowiązek zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które w se
minaryum zaledwo dostrzegać się dają, a które jednakże
burzliwą i niedaleką przyszłość zapowiadają.
Dobrze alumn postąpi, gdy się dawnemu życiu swemu
przypatrzy dla lepszego poznania siebie co do przywary gnie
wu. Jeżeli w samej rzeczy ma w sobie zaród tej przywary,
to zobaczy: że bywał cierpkim i obraźliwym od samego dzie
ciństwa swego, że nawet najlepsze jego rodziców napomnie
nie wywołało gniew jego i sprawiedliwą nań karę ściągało.
Również przekona się, że często wybuchał gniewem na swo
ich braci i siostry, na sługi, n a ’swoich rówienników, i w ogó
le na każdego, kto poważył się w czem upokorzyć go, albo
tylko podrażnić i sprzeciwić się mu. A gdy się przekona, że
takie usposobienie jego było zwyczajnem, to będzie mógł
z tego wnioskować niezawodnie, że gniew jest jedną z jego
przywar, który w seminaryum tylko drzymie, a który później
obudzi się z hałasem i ze zgorszeniem.
Po przejrzeniu życia dawniejąpego, zastanów się nad
swojem teraźniejszem usposobieniem. Przywara ta w semiminaryum wprawdzie nikogo nie razi, jakeśmy to powiedzie
li, jednakże objawia się ona pewnemi znakami, które tu wła
śnie wykazać zamierzyliśmy. I tak:
Alumn obraźliwy źle przyjmuje przestrogi przełożonych
swoich; posuwa się niekiedy do niedorzecznych odpowiedzi,
które mocno zasmucają tych, do kogo one skierowane by
wają. A gdy kiedy na odpowiedzie takie nie odważa się, to
rysy i kolor twarzy jego pokazują wyraźnie, że serce jego
pełne jest oburzenia i gniewu, i że przy pierwszej sposobno
ści ulży goryczy swojej przed przyjaciółmi swemi.
W innych razach wybuch porywczości swojej wymierza
na kolegów swoich. Gdy oni pochwalają to co on mówi i ro
bi, to bardzo dobrze; ale gdy w czemkolwiek, choćby w rze
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czy najdrobniejszej, ośmielają się mu sprzeciwić, to wtedy
natychmiast zapala się gniewem i objawia go słowy ostremi
a nawet i krzywdzącemi.
Słudzy, najemnicy, posłańcy i inni z niższej klasy lu
dzie również doznawają gwałtowności charakteru jego. Mówi
do nich z góry a niekiedy nawet szorstko, przez co ich obu
rza i o swojej cnocie smutne im wyobrażenie daje.
Gdy mu kto w czem uchybił, to natychmiast zapala się
ku temu gniewem, i z upodobaniem rozmyśla o nim cierpko
i złośliwie; zapala się nawet chęcią zemsty i do wywarcia jej
szuka okazyi i sposobów.
Gdy uważa iż jest obowiązanym napomnieć kogo, czy
ni to słowami cierpkiemi i twardemi, i takim sposobem za
miast poprawienia napom nianego'i przy wiedzenia go do uzna
nia błędu swego, tylko oburza go.
Na uchybienia kolegów swoich spogląda zawsze z obu
rzeniem zamiast litowania się nad nimi; tłumaczeniu się ich
nie zupełnie dowierza, jako też o ich przewinieniach nie za
pomina i nie przebacza im takowych.
T ak dalece pała urazą na tych, którzy go obrazili, że
dopiero pewną ulgę uczuwa, gdy gorycz swoją przed przyja
ciółmi swemi przesadnem o doznanej przykrości opowiada
niem wylać może.
Kara, jak ą myśli wymierzyć temu, kto mu uchybił, jest
zwykle większą aniżeli wina; gdy tymczasem łagodność za
wsze karę mniejszą wyznacza, aniżeli na to czyjaś wina
zasługuje.
W seminaryum odznacza się nieokrzesaniem, cierpkością, prostactwem, szorstkością, nadętością, i dla tego kole
dzy jego nazywają go gderą, dziwakiem, kapryśnikiem, zło
śnikiem.
Nietylko żadnej przysługi nikomu nie wyświadcza, cho
ciażby mógł to bardzo łatwo uczynić; lecz odmawia takowej
sucho i twardo, wyrządza więc podwójną proszącemu przy
krość, z czego potem nic sobie nie robi.
Ale i wtenczas, kiedy w rzeczy samej nie może przy
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sługi żądanej wyświadczyć, nie pokazuje po sobie że to boli
go, i nigdy twardości odmowy swojej nie łagodzi uprzejmością.
Zły humor jego jeszcze gorszym się staje podczas wakacyj, ponieważ wtedy drażniące go okazye trafiają się czę
ściej; oko przełożonych nie czuwa nad nim, więc też popędliwości natury swojej hamować nie myśli. Zamiast budowa
nia wszystkich łagodnością i pobłażaniem, raćzej każdego od
stręcza od siebie swoją szorstkością i porywczością. Jego ro
dzice, bracia i siostry, słudzy, wszyscy otaczając^ go są
świadkami popędliwości jego, i dziwią się, że ze swoich na
rowów nie poprawił się będąc nawet w seminaryum, gdzie
już od dwóch albo trzech lat pozostaje.
Jednem słowem, alumn obraźliwy niczego nie znosi; mu
si wszystko uginać się przed wolą jego; każde sprzeciwienie
się mu, od kogobykolwiek ono pochodziło, drażni g o i gnie
wa; a kto chce z nim w pokoju żyć, ten musi co moment
robić to, czego on nigdy nie robi; - to jest: spokojnie znosić
grymasy jego, obchodzić się z nim jak ze wrzodem, i być
na jego rozkazy, do czego on zawsze rości sobie prawo iz a
co w dodatku do żadnej nie poczuwa się wdzięczności.
Jeżeli, mój synu, poznajesz, siebie w tym opisie, to po
winieneś bardzo ubolewać widząc jakim to jesteś; a jeszcze
bardziej powinieneś ubolewać nad sobą, - gdy zobaczysz ja
kim będziesz, jeżeli się nić zabierzesz do szczerej pracy
w celu nabycia cnoty łagodności, której ci tak bardzo brakuje.
Przypuszczamy że wszystko co się dotąd powiedziało,
stosuje się do ciebie, i że ty nie poczuwając się do znacz
nych wykroczeń gniewem, zaniedbałeś, pod t ym względem
czuwać nad sobą i pracow ać' nad poprawieniem się z tej
przywary: otóż w takim razie, gdy zostaniesz kapłanem i obej
miesz wskazane ci obowiązki, twoja przyszłość najniezawodniej taką będzie:
Jeżeli zostaniesz -posłanym na wikaryat, to tam wkrótce
ze swoim poróżnisz się proboszczem. W dalszym czasie po
dobne poróżnienia się nastąpią częstokroć dla jakiejbądź fra
szki małej. Na słuszne proboszcza uwagi ogarnie cię oburzę-
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nie, więc odpowiesz mu szorstko, że takowych nie potrze
bujesz i będziesz mu dowodził nawet ich nie trafności, za co
na większą zasłużysz naganę, która, ma się rozumieć, jeszcze
mocniej cię rozdrażni; a gdy proboszcz ustąpi ci dla zacho
wania pokoju i zamknie Oczy <swoje na twoje uchybienia,
które chciał poprawić, i zaniecha robienia ci uwag, aby cię
nie drażnić; to wtenczas ćodzień dopuścisz się błędów nowych,
skompromitujesz swój kapłański urząd dopuszczaniem się
grubych niedorzeczności, i dopiero uznasz pożyteczność da
wanych ci rad, kiedy już nie będzie czasu do korzystania
z nich.
Ale się nie na tem zakończy: oburzony bowiem na pro
boszcza swego z powodu zaciętych z nim sprzeczek, roznie
siesz po parafii swoje z niego niezadowolenie i żal, i znie
chęcisz ku niemu parafijan jego.
Jeżeli będziesz miał drugiego współpomocnika, to i tam
ten dozna twojej opryskliwości f wybuchów gniewu twego.
Pełen własnej miłości i myśląc, że tobie się godzi wszystko,
obrazisz się o ladajaką fraszkę pochodzącą ze strony kolegi
twego; i im częściej i mocniej będziesz na niego się oburzał
za jego żarty, tem większą będziesz miał do niego pretensyę,
aby dla ciebie usłużnym i serdecznym był.
Jak wszyscy tak i proboszczowska sługa dozna szorst
kości charakteru twego, i niejedncikrothie głęboko wzdycha
jąc powie o tobie: że ty w kościele pięknie mówisz o łago-'
dności; ale że w domu wcale jej nie praktykujesz.,
A co z tego wszystkiego wyniknie? Oto w łaśnie'to, że
plebanija, która powinna być przybytkiem pokoju i zgody,
zamieni się z winy twojej na plac codziennych i nieznośnych
sporów i kłótni, a przynajmniej skrytych kwasów ■i goryczy.
Może w czasie przynajmiej późniejszym^ gdy szczęśliwym
trafem zostaniesz proboszczem, zmienisz usposobienie swoje
i staniesz się przyjacielem i ojcem dla współpracowników
swoich? Bynajmniej; wtedy owszem, wszystkim podwładnym
swoim dasz uczuć cały ciężar swojego zwierzchnictwa i w całem znaczeniu stwierdzisz tę prawdę: że kto nie umiał być
posłusznym, nie umie też dobrym być przełożonym.
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Gdybyż ta przywara .twoja, o której tu mowa, nie wy
szła przynajmniej z obrębu dziedzińca plebańskiego! ale gdzietam?! Dokądkolwiek się udasz, tam siebie poniesiesz, i wszę
dzie dasz dowody porywczości swojej.
Katechizując dzieci, będziesz się posuwał do zbytecznej
surowości. Zamiast ujmowania ich sobie ojcowską łagodno
ścią, zrazisz je do siebie ostrem łajaniem, używaniem do
nich słów grubijańskich i zatwierdzisz je złem obchodzeniem
się, co sprawi ci wiele przykrości, a przytem wszystkiem
zgorszysz je swoją popędliwością, uczynisz je bojaźliwemi,
nieufnemi, i może takim sposobem nie jedno z nich do ta
jenia na spowiedzi grzechów usposobisz. O, nader smutne
są skutki surowego katechety czy spowiednika obchodzenia
się z dziećmi !
W trybunale'pokuty pozamykasz swoim penitentom
usta swoją oziębłością i szorstkiem ich łajaniem; zamiast oka
zywania się tam ojcem miłosierdzia, prawie zawsze będziesz
tylko sędzią surowym i nieugiętym; i dałby to Bóg, żeby
takie postępowanie twoje nie popychało twoich penitentów
do świętokradztw!
Nawet na ambonie będziesz używał słów nieprzyzwo
itych, tchnących osobistością, i tym sposobem dasz parafijanom swoim poznać, że nie ma w tobie łagodności Jezusa
Chrystusa.
Swój kaprys i swoją popędliwość . ochrzcisz pięknem
imieniem stałości, a trwożliwemi i małodusznemi przezwiesz
tych z pomiędzy swoich współbraci, którzy swoją łagodnością
to zyskują i budują, co ty swoją szorstkością odpychać i bu
rzyć będziesz.
Odstręczysz od siebie tych, którzy będą potrzebowali
rady twojej, i drugi raz już nie ośmielą się przybyć do cie
bie z obawy, żeby nie zostali źle przyjęci i nie wywołali opryskliwości twojej.
Swoją stronnością głośnym się staniesz: ponieważ bez
żadnej słusznej i jawnej przyczyny, a najczęściej z kaprysu
lub interesu, dla jednych będziesz grzecznym i uprzedzają
cym, a dla drugich surowym i nieprzystępnym, a dla których
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będzie to tem dziwniej i przykrzej, że nie będą wiedzieli
czemu przypisywać taką w tobie niejednostajność charakteru.
Na ambonie będziesz gorliwie nauczał o przebaczeniu
uraz, a w sercu swojem nie przestaniesz chować zawziętości
ku niektórym ze swoich współbraci, albo też z parafijan.
O ile skorym jesteś do obrażania i poniżania drugich,
o tyle znowu do znoszenia doznanych przykrości niechętnym
będziesz.
Zdanie swoje będziesz wypowiadał zawsze despotycznie,
jako człowiek, który się za nieomylnego uważa. Najmniejszy
opór wywoła iskry ja k uderzenie stali o kamień; a gdy się
opór przedłuży, to te iskry sprawią pożar.
Każda dysputa twoja burzą będzie, w której łagodność,
wyrozumienie, pokora i miłość ofiarą padną.
Nareszcie szorstkość twego charakteru w stosunkach
z urzędami cywilnemi, z nauczycielami i nauczycielkami szkół
parafijalnych, i w ogóle ze wszystkiemi osobami, z któremi
będziesz miał interes jaki, sparaliżuje pracę -twoją najniezawodniej.
Takieto najniezawodniej będą, młody Czytelniku, smutne
skutki opisanej tu przywary twojej, jeżeli będąc w semina
ryum nie zabierzesz się z całej siły do jej wykorzenienia
z duszy twojej a nabycia cnoty łagodności, którą Zbawiciel
tak dobitnie zalecił uczniom swoim, mówiąc: Discite a me
quia mitis sum et humilis corde.
—
Dla nabycia tej świętej cnoty, postanów jaknajmocniej
zbadać swoje zwyczajne co do tej przywary usposobienie dla
przekonania się, czyli jej podlegasz albo nie? Zastanów się
tedy przedewszystkiem, ja k się zachowujesz wtenczas gdy się
tobie kto sprzeciwia, gdy cię kto upokarza, albo gdy cię kto
za co napomina? Szczególniej zapytuj siebie jak względem
tych się zachowujesz, ku którym żadnej sympatyi nie czujesz.
W końcu zastanów się szczegółowo: jak mówisz i zachowu
jesz się w czasie wakacyj tak w seminaryum ja k i w domu
rodzicielskim, jakoteż znajdując się pomiędzy przyjaciółmi
na świecie, a głównie gdy w jakiej dyspucie udział bierzesz?
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— Jeżeli takie badanie odkryje w tobie jaki zaród
cierpkości, popędliwości albo gniewu, to wtedy nie mów że
takie usposobienie twoje dalej się nie posunie, że nie wyjdzie
z granic prostej niecierpliwości, i że pod tym względem nie
masz o co się niepokoić. Owszem, pamiętaj, że jeżeli chcesz
nabyć cnoty łagodności w takim stopniu, w jakim ją kapłan
posiadać obowiązany, to powinieneś bez miłosierdzia nietylko
to usunąć, co ją kaleczy; ale i to, co ją obraża. Zresztą
bądź przekonanym, że co w seminaryum wydaje się nic nie
znaczącem, to potem na świecie bardzo rośnie, i że wówczas
będzie już bardzo późno zapobiegać temu złemu, które dziś
bardzo łatwo zniweczyć możesz.
— Zapalaj się do walki rozmyślając o strasznych sku
tkach przegranej, i o błogich z odniesionego zwycięztwa
owocach. Bądź głęboko przekonanym, że łagodność jest
kluczem do serc; że kapłan, który tę cnotę w wysokim po
siada stopniu, jest błogosławionym od Boga i ludzi; i że on
więcej dusz nawraca swoją łagodnością, aniżeli swemi najwy
mowniejszemu kazaniami; gdy tymczasem kapłan opryskliwy
odpycha od siebie serca, robi sobie nieprzyjaciół i posłanni
ctwo sw oje. niepożytecznem czyni.
— Po takich uwagach, uzbrój się męztwem, a nie mów
jako zgnuśniały, że nie podobna ci twego charakteru gwałto
wności pohamować i opanować. Przeciwnie, mocno wierzaj,
że przy pomocy Boga i chęci szczerej wszystkiego dokażesz;
pamiętaj, że Ś. Franciszek Salezy, przy pomocy tych dwóch
środków, po walce osiemnastoletniej pokonał porywczość na
tury swojej i stał się najłagodniejszym swego czasu czło
wiekiem.
— Głęboko temi się uwagami przejąwszy, zabierz się
do walki. Najprzód tedy co rano błagaj Boga o łaskę do
unikania najmniejszego rozmyślnego wykroczenia przeciwko
cnocie łagodności" mocno postanawiaj podczas medytacyi
i przyrzekaj BogU, że w ciągu dnia, mianowicie podczas rekreacyi, nie wymówisz ani jednego słowa z poduszczenia
gniewu.
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— A gdy się ze swoim spotkasz nieprzyjacielem, to jest:
gdy poczujesz w sobie gniew, jakieś mocne wzruszenie z po
wodu jakiegoś oporu ze strony twoich przełożonych albo
kolegów, wtedy zaraz przypomnij sobie swoje ranne posta
nowienie, wzywaj sercem pomocy Boga i zachowuj milczenie
pomimo pokusy do wybuchu gwałtownego.
— W iedząc że contraria curantur contrariis nie poprze
stawaj na samem przytłumieniu gniewu; lecz przeciwnie, po
budzaj się do czynnego praktykow ania łagodności. Gdy więc
uczujesz jakąś niechęć do kogo, to zamiast stronienia od
niego, pokazuj mu raczej twarz łagodną i uprzejmą; nie od
powiadaj mu cierpko, ale tak mów do niego abyś go. roz
broił i ujął sobie, pam iętając na te Ducha Świętego słowa:
Odpowiedź łagodna uśmierza gniew: ale mowa przykra pobudza,
go.— Jeżli na iskrą dmuchać będziesz, rozpali się jako ogień:
a jeźli na nią spluniesz, zagaśnie: oboje z ust pochodzi (Prov.
15, i; Eccli 28, 14).
— A jeżeli pomimo wszelkiej usilności twojej, zdarzy
się niekiedy ci upaść-, to dla tego nie trać odwagi; ale po
wstawaj natychmiast i pełen ufności w Bogu 'powiedz sobie
z tem większą stanowczością: Muszę, pomimo upadków mo
ich i słabości mojej, stać się łagodnym: chcę tego mocno
i bezwarunkowo, i przy pomocy Boga stanę się takim.
— Z takim zamiarem chwalebnym odkryj się przed spo
wiednikiem swoim; proś go żeby ci podał rękę i żeby • nie
żałował ci ni swoich rad, ni napomnień, ni zbawiennych po
kut, jakie uzna za stosowne dla ciebie.
— Co się tyczy pokut, to możesz i bez niego nazna
czać sobie niektóre: np. dać jałm użnę, zadać sobie pewne
cielesne umartwienie, albo jakibądź inny dobry czyn wyko
nać za każde swego postanowienia przełamanie.
— Najdzielniejszym do poprawienia się z każdej wady
a więc i z przywary gniewu środkiem jest pojedynkowy ra 
chunek sumienia: nigdy go zatem nie opuszczaj. Z takim
sumienia rachunkiem staniesz się łagodnym niezawodnie: bez
niego zaś, nigdy.
P r z e w o d n ik .
27
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— W celu zwalczenia swego nieprzyjaciela użyj w końcu
wszelkich środków duchownych, jako tó: spowiedzi, komunii
św., odwiedzin Sanctissimi, rozmyślania, czytania -dzieł asce
tycznych, a otrzymasz zwycięztwo najniezawodniej.
— Jakżeto, mój synu, szczęśliwym będziesz, gdy całą
ze swego serca wyrzucisz truciznę i gdy gorycz zostanie ła
godnością zastąpiona! W tenczas w duszy twojej zapanuje
spokój i zbudujesz lud swoją łagodnością; wtenczas będziesz
mógł spodziewać się, że nigdy parafii z własnej winy nie za
kłócisz, jak się to niekiedy zdarza dla braku łagodności
w pewnych drażliwych okolicznościach; wtenczas i o tobie
mówić będą, jak nam kiedyś o pewnym pobożnym zakon
niku powiedziano: Z natury był to lew; ale przez cnotę stał
się barankiem. W tenczas i do ciebie w całem znaczeniu za
stosują się słowa Chrystusa Pana: Błogosławieni cisi, błogosła
wieni pokój czyniący, albowiem oni posiędą ziemię i będą nazwani
synami bożymi. Amen!
Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana rozd.
III w Części I; w Kapłanie Wzorowym rozd. V II części II;
a w dziele X. Chaignon’a w tomie I Rozmyślanie 35 i 36,
w tomie III Rozmyślanie 89 i 90.

ROZDZIAŁ X.
Alumn słabo u gru litow any w cnocie
anielskiej.

Nieczystość! oto właśnie występek, którym alumn po
winien /się brzydzić najbardziej, ponieważ on sam jeden wię
cej aniżeli którybądź inny psuje kapłanów, hańbi Kościół
a narody znikczemnia, do ostatniego stopnia ogłupia, zezwie
rzęca i zokrutnia.
Czystość! oto cnota, która powinna być ozdobą i wonią
•duszy alumna; £ ta właśnie cnota czyni kapłanów świętemi,
którzy są chlubą Kościoła i zbudowaniem dla wiernych:
O quam pulchra est casta generatio cum claritate!
Rzecz jest niesłychana żeby występek nieczystości obja
wił się w alumnie dopiero pierwszy raz po jego przybyciu
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do seminaryum. Zawsze na świecie bierze on swój początek
i tam szerzy spustoszenie swoje.
Alumn tedy o którym tu mówimy, zaciągnął tego wy
stępku zgubny nałóg przed swojem jeszcze wstąpieniem do
seminaryum. Częstp i długo, bo od samego naw et dzieciń
stwa, kalał on swoją młodość tymże występkiem. Zepsuci
przyjaciele jego zepsuli go zawczasu i kiedy nie miał jeszcze
wyobrażenia o haniebnej tego występku szpetności, i jeszczeby
wielkie dla niego szczęście było, gdyby on sam potem był
nikogo nie zgorszył!
Od owego czasu, gdy się zaczął temu sprosnemu wy
stępkowi oddawać, to i spowiedź świętą albo zupełnie opu
ścił, albo jeżeli do niej kiedyniekiedy uczęszczał, to z przy
gotowaniem się wątpliwem, i dla tego z jednej przepaści
w padał w drugą, i spowiedników swoich trapił swoim zasta
rzałym i często ponawiającym się nałogiem.
. Dopóki nie zaczął naprawdę o swojem powołaniu my
śleć, dopóty zapamiętale zaspakajał swoje namiętności rozpasane i w błocie plugastwa pogrążony zostawał, Dopiero przy
końcu swoich nauk szkolnych napierany przez rodziców swo
ich, ażeby obmyślił sobie stan, zastanowił się nad sobą i za
pytał siebie co ma z sobą dalej zrobić.
Do stanu duchownego nie czuł wprawdzie żadnego po
ciągu; ale że z różnych powodów wszelki inny zawód życia
zamykał się przed nim, więc w końcu rzekł do siebie: Otóż
pójdę na księdza i basta!
Po takiem zdecydowaniu się zaraz pomyślał i o po
trzebie odmiany życia. Zaczął tedy nieco w tym celu pra
cować nad sobą, jednakże nawrócenie się jego stanowczem nie
było; wprawdzie nie tak często upadał, ale jednakże upadał,
a gnuśnie i jakby z musu powstawał z grzechu.
Nareszcie stawił się na egzamen i do seminaryum przy
jętym został. Badajmy zatem jego życie w tem świętem ustroniu.
Żadną m iarą nie przypuszczamy, by alumn taki nawet
w seminaryum wykraczał przeciwko cnocie czystości. Biadaby mu było, gdyby tak postępował! Chcemy zatem wie
rzyć, że w tem miejscu świętem żadnej pod tym względem
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nie dopuszcza się winy. Tam się wystrzega tego występku,
czuwa nad sobą, poskram ia i przytłumia namiętności swoje;
a ponieważ nałóg zły ustał, więc nabrał i przekonania, że
jego namiętności wygasły i że jijż przez całą resztę życia
swego będzie wolnym od nich. Jednakże w sercu swojem
nosi kwas stary, który jest wprawdzie przytłumiony ale nie
zniszczony, i który w czasie późniejszym może stać się źró
dłem strasznych skutków. Otóż jakie istotne i czasowe ta
kiego alumna usposobienie.
Pożądliwość cielesna obudzą się w nim często a nie
kiedy bardzo gwałtownie, ale z tą namiętnością walczy nie
dbale i leniwie.
Zamiast zawstydzenia się i upokorzenia na przypomnie
nie" sobie przeszłości swojej, zastanawia się nad nią z pe
wnym rodzajem upodobania, i często gęsto zbyt późno spo
strzega się, że mniej lub więcej niebezpiecznemi swego da
wnego życia obrazami się zajmuje.
Ciało jego nie zupełnie jest mu powolne; bardzo lubi
to wszystko co mu dogadza, i mnóstwo rzeczy nęci i łechce
je, a czego dusze niewinne niedostrzegają nawet.
Zrtiysły jego są nader skłonne do wrażeń nieczystych,
lubo się ich natarczywościom opiera; ale powinien dobrze
pamiętać, że to są wrogi skrępowane, które nie straciły na
dziei do oswobodzenia się kiedyś z więzów swoich.
Szczególniej oczy jego latają na wszystkie strony; chce
bowiem widzieć i w rzeczy samej widuje pewnę osoby, któ
rych spotykanie złą w nim pożądliwość obudzą. Niekiedy
przypatruje się kobietom wyraźnie i śmiało, niekiedy znowu
ukradkiem i obłudnie; zdaje się ze jest bardzo skromnym,
że ma oczy spuszczone i że na nikogo nie patrzy, a tym
czasem nic jego oka nie uchodzi.
Skłonność do innej płci bynajmniej wjsercu jego nie wy
gasła ; daje się ona czuć w każdej chwili, i możnaby powie
dzieć, że wygląda tylko okazyj do objawienia się swego.
Tymczasem, nim się takowe okazye wydarzą, popędom
natury swojej dogadzając, nie zwykłą w seminaryum zawiera
przyjaźń. Zmysłowa natura jego czułej szuka przyjaźni,
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a w braku takiej, kontentuje się jakąniebądź. Młodzieniec
nasz ma sumienie spokojne dla tego, że jego przyjaciel jest
płci tejże samej; a jednakże niekiedy jest zanadto przywią
zanym do kolegi swego, który jest mu wzajemnym. Takie
wzajemne i zbyteczne ich przywiązanie objawia się zbyt czu
łą między nimi uprzejmością, tkliwem na siebie spoglądaniem,
wzajemnemi podarunkami, czułem ściskaniem rąk, żądzą wi
dzenia się gdy są rozłączeni, wynurzaniem wzajemnych uczuć
gdy są tylko sami, pisywaniem listów, którychby nie chcieli
nikomu pokazać: takiem ito znakami cechuje się dwuzna
czność uczuć, jakiemi się właśnie nasz młodzieniec powoduje.
Nie ulega wątpliwości,' że to wszystko dzieje się pod tytu
łem przyjaźni godziwej; lecz niestety! częstokroć w przyjaźni
takiej główną rolę gra namiętność i jest ona przepowiednią
nader smutnych w przyszłości upadków.
Alumn nieugruńtowany w cnocie czystości, wcale nie
odznacza się takiem względem ciała swego uszanowaniem
i skromnością, jakto pod tym względem młodzieńcy wysoce
skromni celują. On pod tym względem pozwala sobie pewnej
swobody jużto oczyma, jużto rękami, co ściśle biorąc nie
jest grzechem a przynajmniej nie zawsze ciężkim, a co je 
dnakże nie jest oznaką skromńości lękliwej i delikatnej.
Ale cóż powiemy o wakacyach alumna z takim sposo
bem myślenia? W tenczas właśnie śmiało naraża się na po
kusy i okazye do grzechu, czytuje pewne książki, pewne po
wieści, które lubo nie są wyraźnie złe, niemoralne, ale któ
rych jednakże czytanie osłabia ducha pobożności, po czem
też i sumienie słusznie szemrze ł). W tedy w nieroztropne
czyli nieodpowiednie obranemu stanowi wdaje się wizyty, nie
bezpieczną odnawia przyjaźń, i w każdem kółku towarzyskiem, w którem zdarzy się mu być, czuje w sobie niepo•) M ło d z ie n ie c
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konalny pociąg o osób raczej młodszych aniżeli do star
szych. W tedy nareszcie dawnych dopuszcza się błędów,
przez co wielki sprawia kłopot spowiednikowi seminaryjskiemu, który ze swego urzędu jest obowiązany do stanowczego
decydowania o tak wątpliwem powołaniu jego.
Ale najsmutniejszą i zarazem najwybitniejszą tego alu
mna cechą, jest włas'nie brak pobożnos'ci. On wprawdzie nie
wierzy temu, podobnie i wielu innych zaledwo zechce dać
temu wiarę na pierwszy rzut oka; jednakże my zdania swe
go nie cofamy. Nie zawsze wszystkie wyżej wyliczone znaki
znajdują się w alumnie słabym co do czystości; lecz brak
pobożności jest zawsze dowodem nie wielkiej jego czystości.
Dla jego zaślepienia czart może oszczędzić mu pokus, wra
żeń cielesnych, upadków całkowitych i połowicznych, i tym
podobnych rzeczy. Z drugiej strony widząc on znaczną ró
żnicę między swojem zachowywaniem się dawnem i obecnem, nabiera dosyć dobrego o swojej cnocie wyobrażenia
i poczytuje się za pobożnego dostatecznie. Jednakże pomimo
tego brakuje mu pobożności. W prawdzie odbywa praktykę
pobożności, jakoto: modli się po kilka razy na dzień, bywa
u spowiedzi, przystępuje do komunii św., odprawia rekolekcye według przepisów seminaryjskich; ale że można to
wszystko odbywać bez gruntownej i wielkiej pobożności,
więc też niestety! nasz młodzieniec właśnie tak to wszystko
praktykuje.
Alumn zaś pobożny i doskonale czysty, w najwyższym
stopniu ceni cnotę czystości; drży na samą myśl o tem wszystkiem, co ją skazić może; starannie unika szkodliwych dla
niejokazyj, i wolałby umrzeć, aniżeli na jakąbądź nieskromność
pozwolić. Oprócz tego, wielkie prawdy W iary głęboko tkwią
w duszy jego; nigdy z pamięci nie wypuszcza myśli o śmier
ci, o sądzie, o niebie i piekle; wielkość Kapłaństwa przed
stawia się mu w tak wielkim majestacie i tàk dalece przera
ża go, że jego spowiednik musi w nim tę obawę, miarkować;
a że wie iż tylko pobożność może go uspokoić, więc oddaje
się takowej z całym zapałem i znajduje w niej pociechę nie
wypowiedzianą i siłę niepokonalną.
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Nic z tego wszystkiego nie ma w alumnie mało czy
stym: na owe prawdy wielkie, o których dopiero co wspo
mnieliśmy, jest prawie obojętnym, a więc nie pobudzają go
ani do pobożności, ani do obawy sądów Boga. Jestto wiel
kie dla seminaryjskich spowiedników utrapienie, gdy muszą
mieć do czynienia z jednej strony z alumnami zbyt bojażliwemi, którzy powinniby być spokojnemi zupełnie; a z dru
giej z alumnami bardzo spokojnemi, a ' którzy powinniby
truchleć z powodu swego moralnego usposobienia.
Powtarzamy tedy, że pobożność alumna słabego w cno
cie czystości, jest bez życia i nie daje żadnej rękojmi na
przyszłość, i że jego pobożność lepszą być nie może, po
nieważ nie ma w nim gruntu, z którego prawdziwa pobo
żność wyrasta i na którym się utrzymuje, a jeżeli tak o 
wy jest, to jałowy bardzo. A cóż jest gruntem pobożności?
Takim gruntem jest właśnie umartwienie, które zawiera w so
bie wszystkie inne cnoty i które odnawia człowieka całego.
A czy jest i czy może być umartwieniè w alumnie zmysłowym
i rozwiązłym, i który myśli tylko o dogadzaniu ciału swemu?
Jakże się tedy, młodzieńcze, masz pod względem czy
stości? Ach! jeżeli czytając to co się dotąd powiedziało, sły
szysz w sercu swojem głos: O mój Boże, o mój Boże, jakżeto smutny mój obraz! to zadrżyj i truchlej: zadrżyj na wi
dok swego stanu już obecnie opłakania godnego; a truchlej
na widok burz i nieszczęść, jakie ciebie w twojej przyszło
ści czekają.
Jeżeli alumn, któregośmy tu obraz naszkicowali, otrzy
m a od swego spowiednika pozwolenie na przyjęcie święceń
wyższych, to jego przyszłość, podług naszego zdania i do
świadczenia, będzie prawdopodobnie taką:
Słuchaj tedy, młodzieńcze, i pilnie rozważaj to, co tu
dalej czytać będziesz; jestto, niestety! historya wielu z po
przedników twoich.
Chociaż jesteś w służbie Boga oziębłym, to jednakże
Kapłaństwo sprawi w tobie z początku dziwną odmianę
i przejmie cię pewną żarliwością. Twoja pierwsza msza,
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pierwsze słuchanie spowiedzi,, pierwsze sprawowanie czyn
ności kapłańskich, niezawodnie przejmie cię mniej lub więcej
mocnem wrażeniem.
Lecz niezadługo, pamiętaj to słowo, niezadługo te uczu
cia niepodtrzymywane pobożnością gorącą i ciągłą, tak da
lece osłabną, że zaledwo dostrzegać się dadzą.
W krótce spodufalisz się z ołtarzem, ze świętym trybuna
łem , ze świętemi czynnościami Kapłaństwa, i w stanie ze wszy
stkich najświętszym staniesz się mniej żarliwym aniżeli wielu
chrześcijan zwyczajnych.
Ćwiczenia duchowne, które będąc w seminaryum odpra
wiasz niedbale, staną się dla ciebie ciężarem; jedne zatem
opuścisz, drugie skrócisz, a resztę ich, jak ą zachowasz je
szcze, będziesz odprawiał z niedbalstwem coraz większem,
dopóki nie zaniechasz ich zupełnie.
Co zatem z jednej strony utracisz, to z drugiej zepsuta
natura zyska; więziona bowiem długo, zechce wydostać się
na wolność i stratę swoją we dwójnasób powetować.
Dla dogodzenia tejże natury podnietom, będziesz uczę
szczał do niestosownych towarzystw, polubisz obfitość por
karmów i mocnych trunków, i staniesz się człowiekiem sma
koszem, kapłanem zmysłowym: takie rzeczy z pewnością cno
ty czystości nie ugruntują:
Twoje zmysły, którycheś nigdy surowo nie karcił, bę
dą codzień domagać się nowych zaspokojeń, a czego ty nie
będziesz miał siły odmawiać im.
Tw oja imaginacya, która w seminaryum tak cię srogo
napastuje, zechce swego połowicznego poskromienia poweto
w ać i namiętności twoje rozbudzi na nowo i silnie, jeżeliby
one drzymały.
Pokusy obudzane codzień jużto wykroczeniami, o jakich
wyżej mówiliśmy, jużto ponawiającemi się co chwila, nawet
podczas sprawowania czynności najświętszych, okazyami do
grzechu, będa nacierały na twoją czystość już i tak wielće
Osłabioną, i popchną cię na sam brzeg przepaści, do której
pociągną niezadługo.
Nie zechcesz przestawać z żadnym kapłanem pobożnym,

któryby mógł zbawiennych ci rad udzielić, ale zaprzyjaźnisz
się z księżmi tyko sobie podobnemi, z księżmi Iekkomyślnemi, s'wiatowemi, niepobożnemi, a może ja k ty sam , do
cielesnej sprosnos'ci skłonnemi.
Książek ascetycznych nawet do rąk nie weźmiesz. Mo
że nie posuniesz się do czytania książek wyraźnie złych ani
nawet wartości podejrzanej; ale za to będziesz chciwie czy
tywał powieści umieszczane po gazetach, a te aż nadto wy
starczą do wystudzenia resztek twojej pobożności, do wyzię
bienia twojej żarliwości, po czem nastąpi wielkie we wszystkich
kapłańskich i pasterskich obowiązkach opuszczenie się twoje.
Nie mając upodobania w rzeczach b o sk ic h , zwrócisz
się do św iata; całą duszą polubisz jego towarzystwa, a nie
przyjaciel zbawienia twego nasunie ci takie z pomiędzy nich,
w których twoja cnota czystości będzie najsilniej napastowaną.
Serce twoje słabe, rozkochane, zbyt mało pokrzepione
pobożnością a otoczone przedmiotami zwodniczemi, spotka
się zdrugiem , twojemu podobnem sercem , a wtedy najdro
bniejsza iskra wydobywszy się z któregokolwiek z nich, roz
nieci w obojgu straszny żar nieczystości.
W tenczas właśnie nastąpią te wzajemne, częste a tak
niebezpieczne wizyty, te długie sam na sam baraszkowania
i te wszystkie nieprawości, jakie tak naganne postępowanie
za sobą pociąga.
Takie stosunki niezadługo staną się znane wszystkim ;
staniesz się w parafii i w całej okolicy przedmiotem usta
wicznej krytyki i utracisz tę resztę szacunku, jaki dla ciebie
ludzie mieli jeszcze.
Bogobojni chrześcijanie albo też konfratrzy przewidu
jąc blizkie i wielkie zgorszenie, przestrzegą cię i będą cię na
świętość W iary i interes twego zbawienia zaklinali, abyś tych
podejrzanych odwiedzin zaprzestał; ale to już za późno bę
dzie: bo serce twoje będzie już zaplątane a może i zatopio
ne; przyjacielskich i zbawiennych rad nie przyjmiesz; z bezwstydnem czołem gardzisz szemraniem i skargami całej pa
rafii i okolicy naw et; nie usłuchasz najsilniejszych przed
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stawień i będziesz wolał utracić raczej honor i zgubić duszę
swoją, aniżeli gorszące stosunki zerwać. A czyż trzeba dodać, że próżnowanie coraz dalej to
większą stawać się będzie rozkoszą dla ciebie, i że nawet
sama myśl o pracy przejmować cię będzie wstrętem do niej
i obrzydzeniem? Czy można przypuścić naw et, że ty bę
dziesz kiedy czytał Pismo święte, Teologię dogmatyczną, mo
ralną i Ascetykę? Rzeczy te z życiem rozwiązłem tak są
niezgodne, ja k woda z ogniem. Jak każdy człowiek tak
i ksiądz zlubieżniały z daleka stroni od książki duchownej,
od Pisma świętego i od Teologii. Twoje kazania będą tylko
dla formy, a więc niedbałe, niestosowne do potrzeb ludu
i niepożyteczne,— wykład katechizmu i przygotowanie dzieci
do pierwszej spowiedzi i komunii św. będą u ciebie niezna
ne zupełnie, swemu pomocnikowi nawet nie pozwolisz wy
kładać katechizmu dla ludu ani dla dzieci,— dzieci przez twego
wikarego uznane za jeszcze niezdolne do spowiedzi, przyj
miesz do spowiedzi i puścisz je do komunii świętej,— do cho
rych będziesz się ociągał i spóźniał, spowiedzi będziesz słu
chał niechętnie a więc niecierpliwie i pospiesznie,— parafijan
proszących cię o spowiedź będziesz odsyłał do innych ko
ściołów, do klasztorów, na odpusty, a nawet na Wielkanoc,—
wątpliwości sumienia będziesz rozwiązywał wbrew wszelkim
regułom i zasadom,— nie mając żadnej troskliwości o własne
i bliźnich zbawienie, będziesz (i to jeżeli będziesz) spowiadał
się rzadko, bez żalu i przed kapłanem tylko sobie podobnym,
albo jeszcze gorszym od ciebie, który cię zawsze najłaskawiej rozgrzeszy: oto do jakiej dojdziesz nieprawości!!!
A przytem wiedz i o tem dobrze, że nie doznasz wię
cej żadnego spokoju, żadnej pociechy w sercu ańi od nikogo.
Doznawać nieustannie ciężkich zgryzot i wyrzutów sumienia,
albo też mieć je zupełnie przygłuszone; być w służbie Boga
oziębłym; mieć niepokonalny wstręt do wszelkiej praktyki
pobożnej; jęczeć pod ciężarem opinii najgorszej; niedbać
o uprawę umysłu i sprawować obowiązki jałowo; ustawicznie
dręczyć się myślą, że prędzej czy później W ładza dyecezalna
o wszystkiem się dowie: oto jak i twój okropny stan będzie!!!
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Odepchnięty przez kapłanów dobrych, wzgardzony od bezbożni
ków, bez szacunku u pobożnych, złośliwie szykanowany przez
wszystkich: otóż jakie życie twoje! jak a hańba dla stanu du
chownego! jaki smutek dla Kościoła będzie!
Jest to już bardzo wiele, lecz na nieszczęście nie wszy
stko jeszcze; to dopiero początek wielkich nieprawości: Haee
autem initia sunt dolorum. Zawiadomiona o takiem twojem
postępowaniu W ładza dyecezalna (ponieważ prawie zawsze
ona o takiem niecnych kapłanów postępowaniu dowiaduje się),
udzieli ci surową naganę i pogrozi k a rą , jeżeli się nie po
prawisz. Lecz to wszystko nic już nie pomoże: ty użyjesz
wtedy większej tylko ostrożności dla pokrycia swoich nie
prawych i haniebnych stosunków, ale bynajmniej się nie
poprawisz.
W końcu nastąpi dzień wielkiego zgorszenia dla całej
parafii i całej okolicy, a dla ciebie dzień wielkiej hańby, jeżeli
będziesz miał jeszcze choć iskierkę wstydu. Jeżeli nie spa
dnie na ciebie suspensa, to zostaniesz gdzieindziej przenie
sionym ; lecz to przeniesienie nie poprawi serca twego. Za
wsze słaby, zawsze skłonny do uczuć niepraw ych, wkrótce
zawiążesz nowe stosunki haniebne, za co nowa cię k a ra spo
tk a , a wtedy zostaniesz wzgardzonym i usuniętym od obo
wiązków, jako ksiądz niemoralny, niepoprawny i gorszyciel,
i każdy ujrzawszy cię, z oburzeniem i z obrzydzeniem powie:
Niech będzie przeklętym ksiądz rozwiązły!
Nie w ątpię, że to wszystko przeraża cię, mój młodzień
cze.... A więc chwyć się broni, jak ą ci samo miłosierdzie
Boskie podaje, dla pokonania wściekłego wroga, który ści
ga ciebie.
—
Najpierwiej zbadaj siebie czyli cechy znamionujące
alumna mało czystego, znajdują się w tobie albo nie? Zasta
nów się jakim byłeś, a jakim teraz jesteś pod względem cnoty
czystości? Czy wielce ją cenisz? Czy się brzydzisz nieczystemi grzechami dawnego życia twego ? Czy wielki wstręt
od grzechów tych czujesz? Czy śmiało możesz powiedzieć,
że wolisz raczej um rzeć, aniżeli kiedy w materyi nieczystej
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zgrzeszyć? Czy, jednem słowem, masz w sobie takie przeko
nanie,że twoje nawrócenie się jest szczere, gruntowne i zupełne?
— Jeżeli pod temi różnemi względami nie zupełnie sie
bie pewnym jesteś, to te obawy twoje odkryj spowiednikowi
seminaryjskiemu. Otwórz mu zupełnie całą przeszłość i obe
cne zachowywanie się twoje pod względem cnoty czystos'ci.
Odpraw przed nim dokładną spowiedź generalną i daj mu
poznać nietylko swoje grzechy przeciwko czystości, lecz i swoje
teraźniejsze co do tej cnoty usposobienie.
— Jeżeli dostrzegasz w sobie jak ą słabość w materyi
o jakiej tu mowa, to walcz z nią z całej siły. Biada ci, jeżeli
zgnuśniałym i miękkim, bez siły i bez energii jesteś! Takichto
właśnie duch nieczysty napastując pokonywa prawie zawsze.
— W ystrzegaj się przebrania miary w pokarmach i na
pojach, unikaj sutych stołów i festynów, a chwyć się umar
twienia jako kotwicy do zbawienia twego: Abundantia cibo
rum, fomenta vitiorum, mówi S. Izydor. Ubi saturitas, ibi libido
dominatur, mówi S. Hieronim.
— Strzeż się próżnowania, albowiem ono jest źródłem
wszelkich występków i śmiertelnym cnoty czystości wrogiem.
Jeżeli pracy nie lubisz a masz skłonność do nieczystości, to
czystym chybabyś cudem pozostał: Luxuria, mówi S. Ber
nard, cito decipit hominem otiosum.
— Bądź doskonale skromnym, a szczególniej wzroku
pilnuj. Oczy są drzwiami serca, albowiem przez nie duch
nieczysty wchodzi do duszy. Im one chciwiej pragną to wi
dzieć , czego się nie godzi w idzieć, tem ' je surowiej wstrzy
mywać należy: Nequiuè oculo quid creatum est? mówi Duch
Święty... Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris in de
core illius (Eccli. 9, 5).
— Za zgodą spowiednika twego zadawaj sobie pewne
cielesne umartwienia, nie tam kiedy niekiedy, w chwilach
większej żarliwości, ale ciągle i jakoby z reguły : Pertimescit
Satanas piorum vigilias, jejunia, etc.
— Unikaj okazyj, jakich się cnota czystości lęka. Ni
gdy bez słusznej przyczyny nie bywaj w domach, gdzie są
młode kobiety. A gdy tam kiedy być wypadnie, to znowu
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nigdy się dłużej nie zatrzymuj, aniżeli interes wymaga, i w cią
gu tego czasu buduj wszystkich tam obecnych swoją skro
mnością w spojrzeniu, w mowie i w całem się obejściu.
— Bywaj tylko u alumnów albo kapłanów odznacza
jących się ścisłą m oralnością, zamiłowaniem nauki, umiar
kow aniem , wzorową pobożnością i lubiących samotność: oni
ci swoich cnót udzielą, jeżeli ich sobie za przyjaciół obierzesz.
— Nigdy nie bywaj w domach podlegających chociażby
najmniejszemu podejrzeniu.
Chociażbyś jedno tylko sło
wo usłyszał przeciwko twemu uczęszczaniu tam albo ów
dzie, to natychmiast i bezwarunkowo zaniechaj takich odwie
dzin, mówiąc do siebie : Nie ma konieczności abym w tym
domu bywał; ale jest rzecz nieodzowna, żebym miał sławę
nieskażoną.
— Bądź surowym co do wyboru książek do czytania:
nigdy nie czytaj tego, co choć lekko obraża moralność. Nie
naśladuj tych, którzy sobie zbyt wiele pod tym względem po
zwalają. Nie mów tak np.: Ponieważ ten i ów dobry alumn
albo kapłan czyta książki tak ie, więc i ja takow e czytać
mogę. Ty znając słabość swoją powinieneś pamiętać, że co
dla innych małem albo żadnem jest niebezpieczeństwem, to
dla ciebie może być wielkiem z powodu żywości albo nie
sforności imaginacyi twojej.
— Ćwicz się w pokorze. Pycha jest rozwiązłością umy
słu, a więc i siostrą cielesnej rozwiązłości. W yniosłość
umysłu wiedzie prosto do sponiewierania ciała. Człowiek
prawdziwie pokorny nigdy nie staje się bezwstydnym.
— W seminaryum strzeż się niezwykłego do niektó
rych kolegów przywiązania i takowego innych do siebie nie
dopuszczaj ; odpychaj je natychmiast. Unikaj towarzystwa
z temi kolegami twemi, do których czujesz pociąg z powodu
powabnej ich powierzchowności i przymiotów przyrodzonych;
przekładaj towarzystwo raczej z temi, którzy pod temi wzglę
dami niczem się nie odznaczają.
“ Miej szczególniejsze nabożeństwo do Najśw. Maryi
Panny. Pod Jej straż oddaj serce swoje i codzień odmawiaj
jaką modlitwę na Jej cześć, dla uproszenia sobie, za Jej
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przyczyną, łaski do zachowania cnoty czystości, której Ona
królową jest.
— Zamiłuj pobożność z całej duszy twojej. Dopóki
pobożnym będziesz, dopóty nieczyste pokusy zawsze zwycięzkó odeprzesz. Niczego nie ujmuj z twoich ćwiczeń po
bożnych. Im pobożniejszym będziesz, tem się mężniejszym
staniesz. Powiedz do siebie stanowczo, że chcesz przy po
mocy Boga, być nie pospolicie, lecz gruntownie, znakomicie
i wytrwale pobożnym.- Duch nieczysty szanuje duszę pobo
żną, drży na jej widok i nie śmie do niej się przybliżyć. Ale
gdy pobożność zaczyna się oziębiać, wtedy on nabiera od
w agi; a gdy ta coraz bardziej stygnie, wtenczas jest on już
pewnym zwycięztwa. s
— W końcu, gdy po szczerem odkryciu stanu duszy
swojej przed spowiednikiem seminaryjskim zauważysz, że on
się waha co do powołania twego, to w takim razie nie waż
się posuwać dalej. Jeżeli zaś powie ci wyraźnie, że możesz
w seminaryum pozostać, to wtedy możesz iść zà jego zda
niem, ale z głęboką p o k o rą , z bojaźnią i ze drżeniem : Cum
metu et tremore, ja k mówi Apostoł.
— Często, młodzieńcze, odczytuj sobie ten rozdział, nietylko będąc w seminaryum, lecz i po wyjściu z niego. Nigdy
nie zapominaj, że kapłan doskonale czysty, 'jest ju ż przez to
samo świętym kapłanem; i że przeciwnie, kto grzeszy przeci
wko czystości, ten jest diabłem, i móżna dodać, że więcej
niż diabłem : Qui castitatem servavit, angélus est; qui perdidit,
diabolus. Oby ta prawda prowadziła cię-przez całe życie twoje!
Zaleca się tu do czytania: 1) Pobożne czytanie o grze
chu nieczystym w Drodze do prawdziwego spokoju sumienia
i doskonałości moralnej; 2) Rozdział XII w 2 części Kapłana
wzorowego; 3) N aukę III-c ią w Pamiątce Rekollekcyj dyecezalnych— W ielkanocnych, drukowanych w Warszawie 1 8 6 8 r.
w drukarni Czerwińskiego i S k i; i 4) Rozmyślania: 7, 8, 9,
10, U , 12 i 13 w tomie I dzieła X. Chaignon’a.
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ROZDZIAŁ XI.
Alumn zniew ieńciały, niestały, bez energfii
i bez żarliw ości.

Jeżeli z natury zniewieściałym i zgnuśniałym jesteś, toś
powinien za jakąbądź oenę poprawić się z tych przywar: bo
w czasie późniejszym staniesz się jednym z tych oziębłych
i zgnuśniałych kapłanów, którzy ani jednej setnej części nierobią dobrego, ileby go zrobić mogli. Ale po czemto daje
się poznać ta zniewieściałość i zgnuśniałość? W łaśnie o tem
tu powiemy.
Tego alumna, o którym tu mówimy, nie należy mieszać
z alumnem leniwym, o jakim jużeśmy mówili. Jest on bezwątpienia skłonnym do lenistwa, lecz nie poczytujemy go za
leniwego. Jakimże on tedy jest? Zaraz go poznamy.
Jestto człowiek niezdecydowany, bez energii, prawie
bez życia; jestto ślamazarnik i ciemięga tak pod względem
moralnym ja k i fizycznym.
Gdy co robi, to niedbale, ślamazarnie, byle zbyć, nie
przywiązując do tego żadnej wagi.
Pracuje z oburzającą powolnością, i nigdy nie widać
w nim takiej żywości, ja k ą odznaczają się ludzie pełni ener
gii. Gdy się do czego zabiera, to wydaje się tak strudzo
nym, ja k ten, kto z dalekiej wrócił drogi; albo jako rekon
walescent po ciężkiej chorobie, któ ra w nim wszystkie siły
wyczerpała.
W całej jego powierzchowności maluje się uderzająca
ociężałość. Raczej się wlecze aniżeli chodzi; ma oczy jakby
zaspane, mówi jakby nie mając języka, w całem jego ułoże
niu nic nie ma poważnego: możnaby powiedzieć, że jego
ciało jest bez nerwów, bez żył, bez muskułów, że to tylko
jakaś ruszająca się kupa gliny. W szystek jego ruch ma po
dobieństwo do ciężkiego ruchu ślimaka.
Zobaczmy teraz jakim on jest w każdej czynności swojej.
Do nauki wprawdzie przykłada się, ale unika pracy wy
magającej natężenia umysłu i wytrwania; zraża go najpier-
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wsza trudność napotkana. Ztąd pochodzi, że nigdy niczego
nie zgłębia, i że w każdej nauce poprzestaje tylko na luźnej
i powierzchownej znajomości. T ak właśnie dzieje się nie dla
braku zdolności, lecz dla braku mu pilnej woli.
Jeżeli niekiedy usiłuje wydobyć się ze swego odrętwie
nia, to po jednej lub drugiej próbie chwieje się zmęczony i do
swego zwykłego stanu wraca.
Cokolwiek przedsiębierze, tego prawie nigdy nie do
prowadza do końca: ponieważ mu zawsze jakaś nasuwa się
przeszkoda, do której pokonania n iem a odwagi. Raz porzu
ca Teologiję dla Pisma św., drugi raz dla przykładania się
do historyi Kościóła, trzeci raz chwyta się literatury albo
historyi powszechnej; lecz zawsze bez wytrwania, bez ładu,
bez pożytku rzeczywistego, i jedynie dlatego, żeby mógł do
siebie powiedzieć, że przecież uczy się czegoś.
Przepisy seminaryjskie są wielkim dla niego ciężarem:
ponieważ te wymagają po nim, aby się do nich zawsze sto
sował i przymuszał do ich zachowywania, a do czego ma
wstręt nieprzezwyciężony, i dla tego je tylko przypadkowo
zachowuje.
Nie jest on występnym; możnaby nawet powiedzie, że
z powodu ociężałości swojej jest niezdolnym do tego. Jeżeli
ma przywary jakie, to te nie są ani rozpasane, ani gwałto
wne; jest on więc i w złem niedołężny, i grzechy jego są ra
czej grzechami omissionis aniżeli commissionis.
Lecz biada mu, jeżeli ma jakie przywary! ponieważ do
ich pokonania potrzeba męztwa i wytrwałości; a że wola je
go nie ma tych przymiotów, więc jest wielkie prawdopodo
bieństwo, że przywar swoich nigdy się nie pozbędzie.
Będzie wprawdzie miewał pewne chwalebne zamiary;
lec? te pozostaną tylko zamiaramir, a niczem więcej. Zresztą
on sam wie doskonale, że jego postanowienia są tylko imaginacyjne i że ich do skutku nigdy nie doprowadzi.
Nigdy on nie występuje energicznie i wytrwale w obro
nie zasady jakiej; woli raczej wyrzec się zwycięztwa, aniżeli
się trudzić dla otrzymania jego.
Nie mów mu o dziełach wymagających żarliwości, albo
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ciągłej pilności. Chociażby te dzieła były najpiękniejsze, to
jednakże nigdy nie przyzna im żeby one były tyle warte ile
pracy kosztują.
Gdy koledzy jego z zapałem mówią o poświęceniu się
misyonarzy, którzy, jak np. Sw. Franciszek Ksawery, udają
się o kilka tysięcy mil od ojczyzny swojej dla opowiadania
Ewangelii bałwochwalcom, to i on dorzuca kilka słów zi
mnych na ich pochwałę; lecz w duszy swojej raduje się, że
jego serce wolne od takiego zapału żarliwości, i że takow e
go nawet nie pojmuje. Nie wiele mu brakuje do odezwania
się, że i bez tak dalekiej podróży można wiele dobrego robić.
Nie żądaj więc od niego uczuć wzniosłych, idei wiel
kich; on do rzeczy takich jest niezdolnym: jem u podoba się
życie tylko spokojne, wygodne, wolne od trosk i kłopotów.
Usuwa się od tego wszystkiego co widzi, że może mu jaki
niepokój sprawić.
Na widok alumna takiego sposobu myślenia, nasuwa się
pytanie: jakto on wystawia sobie stan kapłański i co za ro 
dzaj życia obierze sobie, gdy kapłanem zostanie? Być może
iż o tem jeszcze stanowczo nie pomyślał; tymczasem pra
wdopodobnie uważa stan kapłański za zaszczytną, spokojną
i nieuciążliwą profesyę, która obok zapewnienia bytu na ca
łe życie, dozwala jeszcze pewnych niewinnych, po um iarko
wanej pracy, przyjemności, i dla tego właśnie dla ociężałej
natury jego wielce ona mu do smaku przypada. Przypatry
wał się on niektórym proboszczom i wikaryuszom, i uważał
ich za szczęśliwych; ponieważ widywał że nic nadzwyczajne
go nie mają do roboty, ani żadnych wielkich kłopotów, a są
poważani i wszędzie grzecznie przyjmowani. Tego właśnie
i on życzy sobie : być w profesyi powszechnie poważanej,
zjednać sobie szacunek życiem na oko regularnem i zbawiać
dusze małym kosztem: takietoalum n zniewieściały, oziębły, bez
energii i bez żarliwości ma wyobrażenie o Kapłaństwie.
A co się tyczy cnót, to jedne przyjmuje a drugie od
rzuca. Przyjmuje te, które są mu niejako przyrodzone i ża
dnej ze strony jego ofiary nie wymagają; te zaś odrzuca,
których praktykowanie pracy wymaga. Spokojnie słucha
Przewodnik.
28
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o potrzebie łagodności, miłości, cierpliwości, czystości, a na
wet* o ćwiczeniu się w pokorze; lecz nieważ się mówić mu
o potrzebie umartwienia się, żarliwości, przykładania się do
nauki i zachowywania przepisanej sobie reguły: takie rzeczy
są przerażającemi dla niego widmami.
A co się tyczy ćwiczeń pobożnych alumna takiego
usposobienia, to te tak nędznie wyglądają ja k i cała reszta
zatrudnień jego. Mógłżeby on powiedzieć nam jak się np.
modli? Mógłby' to uczynić nieziawodnie, ałe nie uczyni tego
z pewnością, bo musiałby przyznać się do zbyt wielu wy
kroczeń pod tym względem: bo czyż natura zimna i nieumartwiona zdolną jest do uniesień miłości i przedsięwzięć szla
chetnych? Może przynajmniej duchowne czytanie, wieczorny
rachunek sumienia, odwiedzanie Najświętszego Sakramentu,
wszystkie, jednem słowem, ćwiczenia duchowne, są lepszemi
od modlitwy jego? Bynajmniej; ponieważ to wszystko z je
dnego i tego samego źródła, to jest, z serca pochodzi, więc
też lepszej wartości mieć nie może. Ponieważ nie znajduje
w nich żadnej pociechy, więc bardzoby rad był uwolnić się
od nich, gdyby na to seminaryjskie przepisy pozwalały; aże
tak jest istotnie, to tego dowodzą jego wakacye, podczas
których zupełnie opuszcza się we wszystkiem. W tedy w rze
czy samej zaledwo krótki pacierz odmawia ozięble, a do
czegoś więcej nie poczuwa się obowiązanym.
Oby przynajmniej Sakramenta podźwignęły go z tej
oziębłości, która jest moralnym paraliżem' jego! Ale że
one działają odpowiednio do usposobień, z jakiemi kto je
przyjmuje, a usposobienia naszego młodego alumna zawsze są
bardzo niedoskonałe, więc dla tego Sakramenta zaledwo do
strzegalne sprawiają w nim skutki. Nie mówimy,że je znie
waża, lecz twierdzimy stanowczo, że one jego świętobliwości
nie powiększają, i że ja k niedoskonałym był wstępując do
seminaryum, takim pozostał i po wyświęceniu się na kapła
na. Dałbyto Bóg, aby się do niego następujące z Naśladowa
nia słowa nie stosowały: Żarliwość i postęp nasz w cnocie, co
dzień wzrastaćby powinny; a dziś i to ju ż za wiele ważyrn, jeźli kto choć cząstkę pierwszej żarliwości zachował!
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Zobaczmy teraz co się stanie z alumnem takiego uspo
sobienia w czasie późniejszym.
Może nie zechcesz, młodzieńcze, wierzyć nam, gdy ci
powiemy że twoja przyszłość, na którą spokojnie spoglą
dasz, przedstawia nam się sm utną-i żałosną? Doświadczenie
pokaże ci zaraz, czy masz pozostać spokojnym, czyteż my
słusznie lękać się mamy. ;
W szelką, chociażby najlżejszą pracę, zawsze znajdziesz
za zbyt uciążliwą dla siebie, i dla tego będziesz na nią się
uskarżał od samego początku.
Twój proboszcz będąc przekonanym, że ci raczej ulgę
robi a nie zaś obciąża, bardzo słusznie zawstydzi cię ża to;
pokaże ci że niczego od ciebie nad siły twoje nie żąda i przy
zdaniu swojem - pozostanie.
Nie zadowolony że twojej protestacyi nieuwzględniono,
zastosujesz się wprawdzie do konieczności, lecz do wskaza
nych ci obowiązków opieszale się wezmiesz. Twoja opiesza
łość, nad której pozbyciem się nie pracujesz w seminaryum,
objawiać się będzie przy sprawowaniu nawet świętych obrzę
dów, a nigdy nie będąc na czas właściwy gotowym, będziesz
takowe źle sprawował.
Z drugiej strony, ponieważ praca wymaga usilności i pil
ności, czego właśnie ociężała natura twoja nie znosi, więc
też niedbale będziesz się gotował do kazań i do wykładu k a 
techizmu, z czego niepowetowana wyniknie szkoda dla dzie
ci i dla dorosłych. Z powodu ociężałości swojej zaniedbasz
gruntownego przygotowania dzieci nawet do pierwszej spo
wiedzi i komunii św.
W zrastająca liczba penitentów nie wiele kłopocze ka
płana czynnego i gorliwego; dla ciebie zaś, który jesteś ani
żarliwym, ani miłośnikiem pracy, stanie się ona wielkim cię
żarem. Każda godzina w konfesyonale przepędzona, zawsze
tobie zbyt długą wydawać się będzie; więc dla skrócenia
czasu będziesz spowiadał pospiesznie, zaniechasz zapytywań,
okażesz pewien rodzaj niecierpliwości i oburzenia penitentom
gadatliwym, a surowo będziesz się obchodził z nieumiejące-
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mi się spowiadać; naw et małe dzieci, których nikt nie uczył
jak się mają spowiadać, będziesz ostro gromił za tę ich nie
umiejętności; twoje nauki i przestrogi będą zawsze zbyt kró
tkie i suche, nikomu nie wskażesz ani celu, ani reguły ży
cia, ani sposobów do ustrzeżenia się grzechów a nabycia
cnót dla dopięcia celu, a oprócz tego dasz wyraźnie wszy
stkim poznać, że konfesyonał jest nieznośnym dla ciebie cięż arem ,co samo w sobie jest już wielkiem złem.
A po opuszczeniu konfesyonału dla upragnionego spo
czynku, na większe twojej ociężałości utrapienie dostaniesz
się jakby z deszczu pod rynnę: bo wypadnie ci zaraz udać
się do chorego na sam koniec parafii, po wielkiem błocie,
podczas ulewnego deszczu, strasznych błyskawic i grzmotów,
a wypadnie udać się tam koniecznie, bo chory będzie blizkim śmierci. A jakże strapionym będziesz, gdy ci wypadnie
w zimie wstać z łóżka o północy i wśród trzaskającego mro
zu udać się do chorego—może o milę drogi, kiedy dziś m a
ło nie mdlejesz z ociężałości, gdy po dośtatecznem wyspaniu
się trzeba rano o godzinie piątej - wstawać na pacierze i medytacyę! Nic wtedy szemranie twoje nie pomoże ci, bo trze
ba będzie obowiązku dopełnić koniecznie.
Dla odetchnienia po jakiejniebądź pracy, potrzeba ci bę
dzie pewnych i długich rozrywek; w tym celu nie polenisz się
udać, choćby o kilka wiorst drogi, dla pogrania w karty; a tym
czasem przygotowanie się do wykładu katechizmu albo wypra
cowanie kazania na nadchodzącą niedzielę czy święto, będzie
odłogiem leżało; ty będziesz wolał z kim przez długie godzi
ny marnie baraszkować, ćmić sobie cygaro, albo spacerować,
aniżeli pełnić obowiązki, swoje, ponieważ wszelka rozrywka
wielce podoba się twojej naturze miękkiej i odrętwiałej.
Twój proboszcz nic ci za to z początku nie powie; ale
później widząc, że prowadzisz życie próżniacze a więc nie
zgodne z powołaniem kapłana; widząc, że obowiązków nie
pełnisz, uczuje się obowiązanym do udzielania ci przestróg
ojcowskich; a gdy te nic nie pomogą, wtedy wystąpi ł ostrzejszem napomnieniem; później wystawi ci skutki twego życia

próżniaczego; ale na nieszczęście ty się nie poprawisz i odtąd
zniknie dobra harmonija, ja k a między proboszczem a wikaryuszem zawsze istnieć powinna.
A gdy się parafijanie dowiedzą, że ty nie lubisz pracy,
nie pilnujesz obowiązków swoich, że nie masz gorliwości
0 zbawieniu dusz; to wtedy dla mnóstwa z pomiędzy nich
staniesz się przedmiotem krytyki, stracisz u nich zaufanie,
penitentom i chorym dasz powód do szemrania, i wszyscy
będą mówili że nie masz ducha kapłańskiego i będzieto pra
wdą istotną.
Ponieważ nigdy nie lubiłeś porządku ani go teraz lu
bisz; więc i kapłanem zostawszy nie więcej go polubisz;
nigdy w czynnościach twoich nie było i nie będzie ładu ni
składu. Ze mszą świętą wyjdziesz raz bardzo rano, drugi
raz zbyt późno; do konfesyonału tylko wtedy usiądziesz, gdy
nie będziesz do niego czuł zbyt wielkiego wstrętu; a gdy się
poczujesz inaczej usposobionym, wtedy każesz powiedzieć
penitentom aby na ciebie nie czekali i drugi raz przyszli, co
nie jednego zastarzałego grzesznika zrazi i nawrócenie się
ich opóźni.
W końcu staniesz się ciężarem dla proboszcza swego,
dla parafii i dla siebie samego; ponieważ charaktery zniewieściałe i oziębłe nie znajdując dla siebie w służbie Boga
pociechy, nie sprawiają takowej drugim.
Ale zapewne nie przez całe życie swoje będziesz wikaryuszował? Otóż gdy dostaniesz probostwo, to ci będzie się
zdawało, żeś raju ziemskiego dostąpił. Jednakże tej radości
twojej nie podzielą z tobą kapłani świętobliwi, którym będzie
znana zniewieściałość twoja; oni przeciwnie, będą ubolewali
nad smutnym losem tej parafii, której ty pasterzem zostaniesz,
1 będą mieli niestety! wielką słuszność. I w rzeczy samej
nie ma większego dla parafii nieszczęścia, jak kiedy zgnuśniały, oziębły, zły ksiądz proboszczem zostaje.
Ach! kochany młodzieńcze, gdybyś mógł "wiedzieć, jakieżto spustoszenie w parafii, której proboszczem jest kapłan
bez energii i bez gorliwości! Onto w swojem postępowaniu
nie widzi owych strasznych nieprawości, jakie gorszą i obu
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rzają lud; żyje spokojnie wystawiając sobie, iż ma dobrą opiniję, a tymczasem dopuszcza ginąć na wieki mnóstwu dusz,
które zbawićby powinien! W prawdzie owiec swoich nie za
bija, i dla tego spokojnym jest; lecz dopuszcza im ginąć dla
braku chleba duchownego i z powodu nędzy moralnej, i-to
nic go, nie obchodzi! On też nie dba o gruntowne przygoto
wanie dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii s'więtej, co
jest przyczyną mnóstwa spowiedzi nieważnych i świętokradzkich! Ileż to pasterzy gnuśnych, niedbałych, miłujących spo
kój i wygodę życia, będzie kiedyś musiało zdać straszny ra
chunek za zgubę mnóstwa grzeszników, których mogli i po
winni byli Bogu pozyskać, gdyby byli mieli choć trochę wię
cej energii i gorliwości!
Ale wróćmy do ciebie i zobaczmy jakim ty będziesz
proboszczem ze swoją naturą zimną i gnuśną.
Być może, że z początku uradowany nowym zaszczy
tem, nabierzesz pewnego zapału, co będziesz uważał za
gorliwość. Będzie tobie się zdawało, że zmiana stanu zmie
niła także i twoje dotychczasowe usposobienie. Radość, że
będziesz mógł do siebie powiedzieć: „Otóż nareszcie jestem
panem woli swojej;“ zadowolenie z powodu ujrzenia się na
czele parafii i możności powiedzenia do otaczających ambo
nę parafijan: „Oto moje owieczki;" mile w twoich uszach
brzmiący tytuł proboszcza: wszystko to, powtarzam, zelektry
zuje cię na dni kilka i będzie się zdawało, że czas twojej
odrętwiałości minął już bezpowrotnie. Jednakże to wszystko
będzie tylko złudzenie i nic więcej! To początkowe zadowo
lenie twoje nie długo potrwa, a pozorna gorliwość dawnej
odrętwiałości miejsca ustąpi.
Praca dla ciebie zawsze ciężarem będzie; a ponieważ
będzie jej więcej na probostwie, aniżeli było-na wikaryacie;
przeto część jej zaniedbasz, a pozostałą resztę będziesz odra
biał niedbale, bez wewnętrznej pociechy, bez zasługi i bez
pożytku.
Będziesz widział w swojej parafii mnóstwo grzeszników,
ale niczego nie zrobisz dla ich nawrócenia. Nic cię nie bę
dzie obchodziło, że oni do Sakramentów nie przystępują;
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i jak tylko dadzą ci pokój w kościele i w p l e b a n i i , ty także
złego ich życia spokoju nie zamącisz.
Niekiedy wprawdzie będziesz w ogóle ubolewał ze swemi konfratram i nad zepsuciem chrześcijan, lecz na tem skoń
czy się cała gorliwość twoja. Nie powiesz że twoi parafija
nie są zupełnie źli; ale że tylko oziębli i odrętwiali, i nie
przypuścisz, aby takie ich usposobienie było odbiciem i sku
tkiem życia twego; nie zechcesz wierzyć, że jaki pasterz ta
kie też i owce.
Gdybyś się choć przez chwilę zastanowił, to zaraz pomiarkowałbyś, że oziębła zgnuśniałość- może być skutecznie
pokonaną tylko pobudzaniem się do gorliwości; ale że bez
posłuszeństwa natchnieniom gorliwości niepodobna być gor
liwym; a z drugiej strony ty sobie żadnego gwałtu, żadnego
musu nie zadasz, więc też nie pospieszysz na ratunek duszom,
jakto czynią kapłani świętobliwi, i dozwolisz im ginąć nie
kłopocząc się o to bynajmniej.
Tobie zdawać się będzie, że wszystko wybornie idzie,
skoro nikt nie umiera bez przyzwania ciebie na godzinę
ostatnią; ponieważ podług twego mniemania dosyć w godzinie
śmierci jako tako wyspowiadać się, aby całego życia grze
chy i nieprawości zgładzić.
Ty do odrodzenia parafii swojej nie użyjesz żadnych
nadzwyczajnych sposobów, jakich właśnie pasterz gorliwy
używa, a jakiemi są: liczniejsze nauki podczas Adwentu r Po
stu W ielkiego, Nabożeństwo Majowe, Nabożeństwo 40-godzinne, zaprowadzenie jakiego bractwa, nowenny, a nadewszystko rekolekcye: wszystkich tych sposobów pasterz gor
liwy dzielnie używa do nawrócenia grzeszników. Ty zaś nic
podobnego nie będziesz robił, bo tWoja ociężałość będzie
się lękała natężenia sił i zmęczenia, i staniesz się głuchym
na głos Boga wołającego przez proroka: Confortate manus dis
solutas, et genua debitia roborate... Confortamini et nolite timere,
ecce Deus vester ultionem adducet retributionis.
Do czegóż więc zredukuje się twoja posługa parafijalna?
Przykro powiedzieć, bo niestety! poprzestaniesz na wyspo
wiadaniu zaledwo trzech lub czterech osób w niedzielę i we
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święto,, i tylko te które cię o to prosić będą, a o zachęcaniu
innych parafijan do uczęszczania do spowiedzi ani pomyślisz!
bo tym sposobem przymnożyłbyś sobie pracy, której ty nie
lubisz; twoje kazania będą nudne, nieodpowiednie potrzebom
parafijan, bez związku, nie wypracowane i zimno powiedzia
ne; niechętnie będziesz się udawał do chorych, niechętnie
pójdziesz do konfesyonału, zaniedbasz nauki; dobrych czy
nów, unikać będziesz tego wszystkiego, co wymaga natęże
nia sił i pracy, a zamiłujesz tylko bezczynność, staniesz się
zgnuśniałym, twoje życie będzie, jednem słowem, zupełnem
przeciwieństwem słów Pawła Świętego do Tymoteusza: L a 
bora sicut bonus miles Cliristi... Praedica verbum, insta oppor
tune, importume, argue, obsecra, increpa in omni patientia et
doctrina.
Przyjmiesz sobie za zasadę wydawać tylko rozkazy,
ale sam prawie nic nie robić; to też wkrótce będziesz znany
w całej okolicy jako ksiądz bez gorliwości, niedbały o to wszy
stko coby mogło przyczynić się do nawrócnia i zbawienia dusz.
Stan twego kościoła, plebanii, twego gospodarstwa,
wszystko, jednem słowem, będzie głośno dowodziło lenistwa
twego; wszędzie tam będzie brak porządku, brak pilności,
brak pieczołowitości, brak doglądania: wszystko to bowiem
wymaga trudu, a ty do tego niezdolnym będziesz.
A co to będzie za nieszczęście dla Kościoła, jeżeli bę
dziesz miał pomocnika czyli wikaryusza! Cóżto będzie dla
niego za szkoła gorliwości i za praktyczne ukształcenie się
na proboszcza dobrego, kiedy z ciebie będzie miał wzór zgni
łego tylko niedbalstwa i zgnuśniałości obrzydliwej?!
A czy trzeba dodać że gorliwszym będziesz w ćwicze
niach pobożnych, aniżeli w tem wszystkiem co się dotąd
powiedziało? Jakąż pobożnością może pałać serce kapłana
leniwego, ozięhłego, zgnuśniałego, niemającego żadnej gorli
wości? A więc cała pobożność twoja ograniczy się na odmó
wieniu tylko Brewiarza i odprawieniu Mszy św.; a co się ty
czy innych niezmiernie pożytecznych a więc i koniecznych
praktyk pobożnych, jakoto: codziennej medytacyi, codzien
nego czytywania jakiej książki duchownej, codziennego ra-
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chunku sumienia, codziennego odwiedzania Sanctissimi, to 'te
rzeczy tobie wcale nieznane będą! Takie pobożne praktyki
są ulubione od kapłanów żarliwych; gdybyś je zamiłował, to
i ty mógłbyś się wydobyć ze smutnego stanu swego, w ja 
kim będziesz stękał przez całe życie swoje: bo to rzecz nie- _
słychana, dobrze to pamiętaj, żeby kapłan zastarzały w zgnuśniałości nałogowej był, albo stał się kiedyś gorliwym kapłanem.
Chwyć się zatem środków, jakie tu zaraz podamy, dla
zaradzenia wielkiemu złemu z natury Swojej, -a tak strasznemu
w skutkach swoich.
— Najprzód przejmij się głęboko tą prawdą, że ze wszy
stkich rodzajów życia, nie ma ani jednego, któregoby obo
wiązki wykonywane dobrze, wymagały tyle pilnej pracowito
ści, tyle gorliwości, tyle zaparcia się, tyle mężnego poświę
cenia się i mocnej woli, ile wymaga tego wszystkiego stan
kapłański od każdego, kto go przyjął. Każdy zatem kapłan
powinien do siebie z głęboką wiarą powtarzać: Podjąłem się
urzędu najzacniejszego co do godności, ale za to. najstra
szniejszego co do odpowiedzialności; już więcej ja do sie
bie nie należę, ale muszę cały poświęcić się zbawieniu
dusz; moje zatem modlitwy, moje trudy, moje czuwanie,
mój czas, moje zdrowie, moje życie nawet, słowem wszy
stko, bez najmniejszego wyjątku, powinienem zbawieniu dusz
poświęcić. A więc dla pozyskania im tego zbawienia, nie
powinienem się nigdy zrażać ani pokusami, ani przeciwno
ściami, ani małem w przedsięwzięciach powodzeniem; powi
nienem zawsze, na wzór Pawła Świętego, zapominać to- com
zrobił, a myśleć o tem co mi jeszcze do zrobienia pozostaje,
abym w godzinie śmierci mógł z tymże Apostołem powie
dzieć: Bonu/m, certamen certam, cursum consumam... in reliquo
reposita est mihi corona justitiae.
Czyż więc nie widoczna, że taki rodzaj życia wymaga
niezwykłej pracowitości, gorliwości i zapału? A ksiądz nie
dbały, zgnuśniały, bez męztwa i energii, czy będzie mógł po
żytecznie dokonywać czynów tak różnorodnych, tak ważnych
i tak trudnych?
— Po przekonaniu się że z natury jesteś ociężałym
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i gnuśnym, opieraj się przeto mężnie pokusie podniecającej
cię do ulegania skłonnos'cióm natury twojej, jakoby niepo
dobna było przeciwko jej prądowi płynąć. Nie ma wątpli
wości, że zwycięztwo niełatwe: jednakże kto mężnie posta
nawia dopiąć czego, ten w końcu, przy pomocy Boga, dosię
ga celu swego: Orania possum in JEo qui me confortat.
— Ponieważ widziałeś fatalny kres, do którego cię zgnuśniałość prowadzi, i ponieważ przypuszczamy, że ta zgubność
przeraziła cię, przeto 'wszystko i często odczytuj sobie to,
co ciebie się dotyczy; obierz sobie te zbawienne dla ciebie
ustępy za przedmiot do najczęstszych rozmyślań; odczytuj
sobie często ten rozdział, ponieważ on się dosłownie do cie
bie stosuje, ^prosząc Boga, żebyś z tego czytania wiele ko
rzystał; a dla pobudzenia siebie do męztwa, powtarzaj do
siebie to pytanie Ducha Świętego: Usquequo, piger, dormies?
— Trzeba się na walkę stanowczo zdecydować. Nigdy
przywary swojej nie pokonasz^ jeżeli się nie przejmiesz du
chem umartwienia i nie nauczysz się obchodzić bez różnych
niekoniecznych wygódek. Jeżeli czujesz wstręt do takiego
wyrzeczenia się, to już to samo dowodzi, że jest ono naglą
cą dla ciebie potrzebą. Za każdem więc uczuciem takiego
wstrętu, mów do siebie: Prawda, że to mnie wiele kosztuje:
ale mamże zginąć raczej dogadzając sobie, aniżeli się zbawić
walcz.ąc z przywarą swoją? Ponieważ trzeba walczyć albo zgi
nąć, więc będę walczył. Potem z całą szczerością wołaj do
Boga o pomoc, mówiąc: Deus in adjutorium meum intende.
— Jeżeli z początku nie będziesz mógł zdobyć się na
wszystkie wymagane od ciebie ofiary, to przynajmniej ponoś
niektóre i każdą z nich za zwycięztwo poczytuj. PKzy rannej
medytacyi postanów zwyciężyć siebie w ciągu dnia raz albo
dwa; z góry obmyśl pewne ofiary; a gdy czas do działania
nadejdzie, zdobądź się wtedy na męztwo, wezwij pomocy Je
zusa i Maryi, i bądź pewnym, że takow ą otrzymasz, ponieważ
ona proszącemu nigdy nie jest odmówiona.
— Jeżeli kiedy upadniesz, to natychmiast i mężnie po
wstawaj; ukarz siebie za swoją winę i natychmiast wykonaj

443
cóś takiego, co ciebie wiele kosztuje, dla powetowania czynu
zaniedbanego.
— Seminaryjskie przepisy dokładnie zachowuj. Nawet
osobną przepisz sobie regułę dla ustalenia porządku co do
swoich nauk, modlitw, sposobu odbywania czynności i t. p.
Niech ta reguła nie będzie z początku zbyt surową; ale co
sobie postanowisz, to masz nieodzownie wykonywać. Nic bo
wiem woli ta k nie ustala, ja k ścisłe trzymanie się reguły.
Kto żyje bez reguły, ten jest próżniakiem i niewolnikiem złej
natury swojej. T aki robi tylko to, co się mu podoba, a rzadko
i według własnego tylko upodobania robi to, co mu Bóg na
kazuje.
— Stań się gruntownie pobożnym, a przekonasz się ja 
kiego to pobożność doda hartu woli twojej i jak dziwną
w tobie odmianę sprawi. Pobożność sprawia cuda gdy kto
idzie za natchnieniami przez nią sprawianemi. Ona oświeca,
pociesza, dodaje siły, podnosi ducha, nagina wolę i dodaje
odwagi ludziom nawet najozięblejszym i najbardziej odrę.
twiałym.
— Często przystępuj do Sakramentów, odkryj spowie
dnikowi swemu zasób swojej zgnuśniałości, wskaż mu szcze
gólnie główne jej punkta, pod względem których masz naj
więcej do wyrzucenia sobie, i proś go jako o łąskę, aby ci
naznaczał takie ćwiczenia za p okutę, do jakich naturalny
wstręt masz.
— Jeżeli twój spowiednik pozwoli, to zadawaj jakie
umartwienia ciału swemu. Ü ludzi bowiem zniewieściałych
góruje zmysłowość; trzeba zatem sięgać do samego źródła
złego dla poskromienia buntu ciała. Jeżeli się uważnie za
stanowisz, to' się przekonasz, że wola zawsze o tyle nabiera
siły, o ile poskramiane są żądze ciała. Kto szczerze poku
tuje, temu mczem są wszelkie ofiary; a przeciwnie, ludzie
zmysłowi i nieumartwieni, lękają się umartwień najdrobniej
szych nawet.
— Rozszerz pole gorliwości swojej. Kapłana bez g o r
liwości poczytuj za ciało bez duszy. Pamiętaj, że ziemia jest
zaludniona grzesznikami, którzy szeroką drogą do swojej
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wiecznej zguby dążą. Pamiętaj, że kapłan z powołania swe
go jest ich ojcem i zbawcą. Zawstydzaj się tedy na samą
myśl, abyś miał być kapłanem zimnym, niedbałym i bez
serca względem dusz, ża które Jezus Chrystus wylał wszystką
krew swoją.
—
Często z kolegami rozmawiaj o gorliwości i o cud
wnych jej skutkach, gdy kapłan jest nią ożywiony. Zawczasu
obmyślaj środki, jakichby należało używać dla nawrócenia
grzeszników. Przejmuj się uczuciami S. Franciszka Ksawe
rego, który niegdyś przebywając morze, tęsknił za tą chwilą
kiedy będzie mógł cały poświęcić się zbawieniu swoich Indyan ukochanych. Również i ty tęsknij za tym dniem, kiedy
będziesz mógł swoich sił i swego życia używać na pożytek
grzeszników, jacy na ciebie oczekują.
Takiem to, mój synu, zacnem usposobieniem masz prze
zwyciężyć swoją obrzydliwą apatyę, która uczyniłaby z ciebie
tylko karykaturę kapłana. Jeżeli zaś nie masz odwagi po
święcić się zbawieniu bliźnich, to pozostań raczej chrześci
janinem zwyczajnym, a duszy swojej nie obciążaj Kapłań
stwem. Amen!
Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana Cz.
II rozd. YIII, IX i X.

ROZDZIAŁ XII.
Alumn nieokrzesany, niegrzeczny i sÉle
Wyoh owany.

Można w ogóle powiedzieć, że kapłan jest powołanym
do życia w pośród świata, gdzie, nie stając się, broń Boże)
światowcem, jest obowiązany rozwinąć gorliwość swoją i spra
wować apostolstwo. Potrzeba zatem aby ludzi światowych
pozyskiwał Bogu poważną grzecznością i prostotą, a czego
dokazać jest dosyć trudno. Jeżeli jest szorstkim i nieokrze
sanym, wtedy ściąga na siebie pogardę; jeżeli zaś jest ele
gantem i nadskakującym, wtedy wystawia się na szyderstwo:
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nie osiąga tedy z Urzędowania swego pożytków ani w pier
wszym, ani w drugim razie.
A więc czas pobytu w seminaryum jest dla alumna cza
sem do nabrania ogłady zewnętrznej: tu on właśnie obowią
zany uczyć się, polerować, układać, aby później takim był,
jakimby nie był, jeśliby należytego nie odebrał wykształcenia.
Opiszemy tedy przywarę szostkości i złego wychowa
nia, żeby alumn pilnie do jej pozbycia się przyłożył.
T a przywara ma to w sobie dobrego, że jest jawną
i w oczy bijącą; jest ona tak dalece zew nętrzną, iż zdaje się,
jakoby w duszy jej posiadacza mało albo i żadnych nie mia
ła korzeni.
Alumn szorstki i niegrzeczny, jest wprawdzie niekiedy
takim z natury swojej; jednakże najczęściej ta jego szorstkość
i gburowatość jest tylko skutkiem braku wychowania.
Zaledwo się pokazał a już jest osądzony. Jest on ude
rzającym kontrastem alumnów dobrze wychowanych.
On prawie zawsze zbyt głośno mówi. Powinienby mniej
aniżeli drudzy mówić; a tymczasem przeciwnie, swoim gło
sem nad wszystkiemi góruje.
Onto celuje grubemi dowcipami, i dla tego wszystkich
do wielkiego śmiechu pobudza. Onto posiada wielki zapas
gminnych wyrażeń, któremi się popisując, posuwa się aż do
gminnych żartów i grubych dowcipkowań.
Ma szczególniejsze upodobanie docinać; i biada temu,
kogo on wziął na cel docinków swoich! Przycinki jego nie
są to delikatne strzały, ale maczugi, które nie przeszywają,
lecz zabijają.
W dysputach jest bardzo groźnym; głos jego zagłusza
wszystkich innych, wznosząc się coraz wyżej staje się nie- *
poślednim argumentem, bo tak i wywiera nacisk na przeciwni
ków swoich, że ci wolą uznać się za pokonanych, aniżeli
dalej z takim się junakiem spierać.
Strzeż się sprzeciwiać albo w czem uchybić mu, bo pier
wsze słowo jakie przemówi do ciebie, będzie prawie ubliżające.
Często posuwa się do śmieszenia drugich sposobem bar
dzo nieprzyzwoitym ; opowiada anegdotki więcej niż płoche,
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wyrywają mu się wyrażenia dwuznaczne i gorszące nawet
kolegów jego.
Umie wybornie naśladować wieśniaków, ludzi pospoli
tych, a ich mowę tak doskonale udaje, że słuchając go zdaje
się, że ich się słyszy.
Niekiedy, przy większem zaufaniu, poważa się śpiewać
ja k ą skoczną i grubaszną piosnecznę , a co w sercu alumna
zatrzymywać się a tembardziej ż ust jego wychodzić nigdy nie
powinno.
A co się jego czynów zewnętrznych tyczy, to te z mo
w ą jego są zupełnie zgodne. Skromność, która ma być w całem swojem znaczeniu cnotą młodzieńca będącego w semi
naryum , jest mu zaledwie znana. W jego ruchu gdy idzie
jest coś ciężkiego i prostackiego, że to pozbawia go powagi
ja k a się z dobrego ułożenia przebija.
Lubi grę, a szczególniej ta k ą , od jakiej powinienby da
lekim być. Kolegów swoich lubi klepać po ramieniu, popy
chać, brać ich za ręce sposobem szczególniejszej poufałości,
mocować się z nimi i wyzywać ich do walki na pięście.
Podczas przechadzek, a nawet na ulicy w mieście, nie
krępuje sfe on skromnością; przypatruje się wszystkiemu co
go otacza; hałaśliwie śmieje się gdy co śmiesznego widzi albo
opowiada: i gdyby wszyscy alumni byli tak iem ijak on, toby
spotykanym ludziom świeckim wcale nie budujący dawali
przykład.
Podczas wakacyj je s t on prawie takim samym, jakim
był przed wstąpieniem do seminaryum. Spodziewano się że
w seminaryum nauczy się skromności, oględności, umiarko
wania w mowie, grzeczności ; że dobrego nabędzie ułożenia;
lecz on żadnej swojej wady nie pozbył się i żadnej cnoty nie
nabył. Zawsze w nim to samo rozproszenie, ta sama płochość, to samo błaznowanie. Całe godziny i nawet całe dnie
przepędza w towarzystwie ludzi niższej klassy, i gdzie, rozu
mie się, nikogo nie buduje. Lubi on tam przebywać, ponie
waż tam się swobodnym czuje; tam się baw i, mówi co i jak
się mu podoba, śmieje się na całe gardło.

447
W jego ubiorze przebija się niedbalstwo przechodzące gra
nice prostoty. Ubranie ma pobrudzone, poszarpane i poplamione,
a włosy rozczochrane są w zupełnej zgodzie z całem ochędóstwem jego. Słowem, całość ubrania i powierzchowność
osoby jego pobudza tylko* do śmiechu, a przedewszystkiem
dowodzi, że mu dobrego wychowania brakuje.
Jeżeli wejdziesz do celi jego, znajdziesz tam porządek
zupełnie zgodny ze zwyczajami jej mieszkańca. W szystko tam
jest w nieładzie, niczego n ie m a na swojem'miejscu, więc na
pierwszy rzut o k a masz wyobrażenie o niedbalstwiè i bru
dzie jego.
Onto jest zawsze wielce ciekawym kto idzie kurytarzem, i dla tego raz wraz wygląda z celi swojej, trzyma jej
drzwi niedomknięte aby tem nieznaczniej mógł je uchylać dla
zaspokojenia ciekawości swojej ; -w tym celu wychodzi nie
kiedy z celi swojej nibyto z potrzeby dla udania się do celi
sąsiedniej, a właściwie dla zobaczenia tylko kto też idzie kurytarzem.— Onto właśnie nie dba o zachowanie koniecznej
porządności in loco secreto i lubi tam umyślnie sprawować się
jak najgorzej, dla wyrządzenia przykrości kolegom i służbie,
bez względu na to, że 1 sam niezadługo będzie musiał do
znać takowej.
Złegoto wychowania alumn lekce sobie waży seminaryjskie przepisy, hardo stawia się przełożonym^ mówi do nich
zuchwale, buntuje i podburza swoich kolegów do gardzenia
przepisami, do nieposłuszeństwa swym przełożonym; r złegoto
wychowania alumn spaceruje po seminaryjskiem dziedzińcu
z fajką na długim cybuchu jakby jaki kozak z piką; nie ma
on nietylko uszanowania dla swych duchownych przewodni
ków, ale naw et należytej przyzwoitości, jak ą każdy czło
wiek dobrze wychowany zachowuje; onto w godzinach w ol
nych jest rozebrany jakby rzemieślnik jaki, spaceruje po kurytarzach lub po dziedzińcu seminaryjskim w czapce, w szla
froku albo kaftanie, trzymając* ręce w kieszeniach spodni,
i w takiej pozycyi prawie łokciem obciera się o przechodzą
cego koło niego spowiednika swego; złego to wychowania
alumn, nie ma żadnego uszanowania dla kapłanów , których
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spotkawszy na ulicy mierzy oczyma od stóp do głów i z je
go strony brakuje tylko zapytania: „Cóż ty za jeden?—Jeżeli
ty mnie się ukłonisz, to ja ci się odkłónię;“—złegoto wycho
wania alumn nawet przy konfesyonale tak po prostacku
mówi do spowiednika swego, ja k prawie nikt z dzieci wiej
skich. Nie mówi on tam: Proszę Ojca; ale gburowato: Przy
szedłem do księdza; albo Co ksiądz mówi?“ itp.—Onto nawet
kapłanem zostawszy, nie zna uszanowania dla swoich da
wnych i sumiennych przełożonych.
Z tego co się dotąd powiedziało, pokazuje się, że nasz
alumn nie zna zupełnie co to jest przyzwoitość, porządność,
grzeczność, takt, usłużność, uprzejmość i delikatność. T e' ró
żne względy przyzwoitości, które dobre wychowanie poczy
tuje za obowiązek do przestrzegania a nauka chrześcijańska
zaleca jako węzły społecZeńskie, nie przypadają mu do sma
ku zupełnie, uważa je za znaki tylko przypochlebiania się i dla
tego tem bardziej gardzi niemi, im sam za wyższego się
poczytuje: ale też i jego w ogóle wszyscy mają za gbura;
a gdy zostanie kapłanem, nigdzie nie będzie na miejscu swo-jem i nie będzie umiał nigdzie się znaleźć.
Cóż więc dziwnego,' że będąc podczas wakacyj w jakim
domu znaczniejszym, swojem zachowaniem się przykre wra
żenie sprawia? I w rzeczy samej któżby mu nie zarzucił nie
okrzesania, gdy nie zachowuje przepisów grzeczności swojem
przedstawieniem się, prowadząc z kim konwersacyę,—gdy
wielkiej pozwala sobie swobody, gdy co moment dopuszcza się
jakiej niewłaściwości i niezgrabności? Jakiegoż on może u lu
du spodziewać się poważania, szacunku i zaufania?
Takito jest, bez przesady, obraz alumna gburowatego
i źle wychowanego. Może tu powie że wielu Świętych nie
dbało o stronę zewnętrzną, co my chcemy żeby on zre
formował? Odpowiadamy na to, że Święci w ogóle zachowy
wali przepisy grzeczności; : zachowywali je szczególniej wten
czas, kiedy jako kapłani, byli zniewoleni żyć wpośród świa
ta i bywać w towarzystwie ludzi z klasy wyższej. Dalej od
powiadamy, że wielu takich. Świętych, ja k S. Hieronim, S.
Ambroży, S. Grzegorz Nazianzeński, S. Bernard, Ś. Bona
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wentura i wielu innych, wydawali drobiazgowe przepisy ty
czące się tych rzeczy, o jakich tu mówimy, i daleko obszer
niejsze aniżeli my napisaliśmy. W końcu odpowiadamy: pra
wda że Święci nie wiele dbali o swoją stronę zewnętrzną;
ale to swoje zaniedbanie się wynagradzali tak znakomitą
świętością życia swego, że ta ujmowała sobie wszystkich,
a która, niestety! nie zawsze jest przymiotem alumna, o ja 
kim tu )mowa.
Może on jeszcze powie, że to zaniedbanie się grzechem
* nie jest, że nie pociąga za sobą prawie żadnych następstw,
że więc z gruntowną cnotą pogodzić się może.—Najlepiej na
ten zarzut odpowiemy wykazaniem skutków tej przywary,
którąśmy dopiero co opisali.
Jeżeliś, mój młodzieńcze, poznał siebie w tym obrazie,
któryśmy tu nakreślili, to oto ja k a będzie przyszłość twoja.
W oczach ludzi świeckich będziesz przedmiotem szy
kan i pogardy, ile razy w ich się towarzystwie znajdziesz.
Zamiast zjednania ich sobie skromnością i grzecznością, bę
dziesz raczej ich odpychał od siebie swoją szorstkością, swo
ją zupełną zwyczajów towarzyskich nieznajomością.
Jeżeli masz jakie przymioty a nawet cnoty prawdziwe,
to te będą albo znakomite, albo pospolitemi pozostaną. J e 
żeli będą znakomite, to będą chwalone, z przydaniem jednak
że przygany, że takowe psujesz rażącemi wadami swemi; je 
żeli twoje cnoty będą tylko pospolite, to o nich nikt ani
słowa nie powie, i będą ludzie mówić o tobie tylko dla spra
wienia sobie zabawki z rubaszności twojej.
Będziesz wykraczał przeciwko głównym obowiązkom
grzeczności jużto niestosownemi słowy, jużto zaniedbaniem
koniecznych odwiedzin, jużto pewnym brakiem usłużności i za
chowania względów, co świat do znacznych uchybień zaliczy.
Nie będziesz miał poważania nawet u ludu prostego,
chociaż tobie zdawać się będzie, że jesteś u niego przedmio
tem uwielbienia. Zapewne że prostacy będą lubili z tobą gwa
rzyć i śmiać się; w samej jednak istocie będą uważali, że się
Przewodnik.
29
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za daleko posuwasz w prostactwie swojem; życzą oni żeby
kapłan był przyjacielskim i przystępnym dla każdego, ale
zarówno wymagają, żeby nigdzie nie zapomniał o godności
swojej i zachowywaniu powagi.
Daleko więcej pozwolisz sobie gdy będziesz na świecie,
aniżeli teraz będąc w seminaryum. Przywykłszy od dawna
do mowy prostackiej, będziesz używał wyrażeń nie zupełnie
delikatnych, z czego złośliwość chętnie skorzysta, a co prze
chodząc z ust do ust rozejdzie się nietylko po parafii, lecz
i po całej twojej okolicy, i będziesz ogłoszony jako nieo
krzesany, co wielką twemu urzędowaniu szkodę sprawi.
. Nawet swego proboszcza urazisz zupełnym brakiem usza
nowania i grzeczności dla niego, a niekiedy grubijańskiem
wyrażeniem się, co potem nigdy w pamięci nie zatrze się
zupełnie.
Rubaszność twoja jeszcze bardziej powiększy się gdy
proboszczem zostaniesz; wtedy swojem gderaniem i cierpkością staniesz się nieznośnym dla pomocników swoich.
Twoje mieszkanie będzie wyglądało nie jako mieszka
nie kapłana, lecz jako prostego wieśniaka bez wychowania.
Tam znajdować się będzie wszystko, oprócz porządku i ochędóstwa.
W tedy w swojem ubraniu odznaczysz się jeszcze większem niedbalstwem, aniżeli będąc w seminaryum, i staniesz
się z tego powodu dla wszystkich przedmiotem szyderstwa.
Twoja suknia straci nawet pierwotny kolor pod pokrywającemi ją plamami.
Twój kościół będzie drugim twego mieszkania egzem
plarzem. Każdy kto zajrzy do niego przekona się na pier
wszy rzut oka, że porządek i schludność nie są twemi przy
miotami. Każdy z obecnych będzie wzdychał nad ruiną
i brudem domu Bożego, a tylko ty sam jeden nigdy z tego
nic nie zobaczysz, co wszystkim będzie w oczy biło.
Szczególniej zakryśtya będzie głośno wołała jakim ty
jesteś. Ona będzie wiernym obrazem twego mieszkania jako
proboszcza, albo dawnej celi seminaryjskiej. Jeżeli kto ze
chce obejrzeć twoje apparata i kosztowności, wtedy bę
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dziesz się starał odwieść go od takiej ciekawości, wiedząc
bardzo dobrze, że u ciebie są kielichy powycierane i brudem
obrosłe, ornaty poszarpane w kawałki, alby i korporały po
darte i zbrudzone, takież same puryfikaterze i ręczniczki,
a paski pozrywane i posztukowane. A więc bardzo roztro
pnie wstrzymasz się od popisania takim stanem apparatów
kościelnych. Nawet kazalnica będzie znieważana złym smakiem two
im. Będziesz tam używał wyrażeń zbyt gminnych, porównań
rażących, zbyt poprostu wyliczysz wszystkie gatunki prze
kleństw, zanadto wyraźnie dotkniesz osobistości, za Co ścią
gniesz na siebie urazę i narobisz nieprzyjaciół sobie.
W ykładając dzieciom katechizm , będziesz do nich prze
mawiał szorstko, używając wyrazów grubych, poniżających
i ust kapłana niegodnych; może nawet się do czynnego ich
karania posuniesz, co się niekiedy zdarza, o czem gdy się
ich rodzice dowiedzą, mocno się na ciebie oburzą i staną się
nieprzyjaciółmi twemi.
Twoje złe wychowanie w tysiącznych okolicznościach
pobudzi cię do pychy i do gniewu. Podniecony chęcią dysputowania wywołasz spory niepotrzebne. W takich razach
będziesz gwałtownym, ubliżającym, zawziętym i upartym przy
zdaniu swojem i trudnym do pojednania się.
W końcu swoją szorstkością, swojem nieumiarkowanem odpowiadaniem zarzutami na zarzuty, swoją cierpkością
i unoszeniem się stracisz to, co bardzo łatwobyś mógł zyskać
przydaniem pewnej dozy roztropności, łagodności, miłości,
przyzwoitości i umiarkowania.
A teraz, mój młodzieńcze, czy się ośmielisz jeszcze raz
powiedzieć, że opisana przywara może pogodzić się z cnotą
gruntowną i że jest ona bez żadnych prawie następstw? Za
pewne że nie; bośmy jej skutki wykazali, potrzeba zatem
żebyś się pilnie zabrał do poprawienia się z niej.

—
Jeżeli podlegasz tej przywarze, przeciw której tu
walczymy, to bądź pewnym że ona panuje w tobie. L ecz
na nieszczęście nie łatwa to rzecz do poznania: doświadczę-
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nie bowiem uczy, że ta przywara tak bijąca w oczy wszy
stkim innym, jest nałogowemu jej posiadaczowi prawie za
wsze nieznaną. Azatem pilnie badaj siebie; zdaj sobie ścisłą
sprawę ze wszystkiego co się tyczy twoich konwersacyj, two
ich rozrywek i rekracyj, twego ubrania, twego sposobu dzia
łania, całej twojej powierzchowności, porządku w twojej ce
li, twego obchodzenia się z bliźnim, z ludźmi klasy wyższej,
tobie równemi i niższemi. Zastanawiając się często, szczerze
i gruntownie nad temi różnemi punktami poznasz to, co jest
w tobie nagannego pod względem wytkniętej tu przywary.
— Dla lepszego objaśnienia się pod różnemi a wyliczonemi-tu względami, porównaj siebie z niektóremi kolegami
swemi, którym nic podobnego zarzucić ' nie można. Przypatrz
się im zapytując siebie: czy się znajduje w tobie ich skro
mność, ich umiarkowanie w konwersacyi, ich miły sposób
obchodzenia się ze wszystkiemi, ich prostota zawsze powa
żna, i dobrze uważaj na jaśniejące w nich przymioty, jakich
ty w sobie wcale nie dostrzegasz.
— A nawet jeszcze dalej postąp abyś mógł coraz le
piej się oświecić; to jest: proś którego z przełożonych jakoteż któregobądź z kolegów twoich, aby otwarcie uwagę twoją
zwracali na to, co w tobie dostrzegą rażącego pod wzglę
dem skromności i zachowania się twego.
— A gdy już poznasz co masz o sobie trzymać i z cze
go się poprawić, wtedy na prawdę zabierz się do dzieła.
Rozważaj w obec Boga te Apostoła słowa: Modestia vestra
nota sit omnibus hominibus. Pamiętaj, że skromność sama
przez się jest wymownem kazaniem, jedna kapłanowi szacu
nek u ludu, i że szorstkość przeciwnie, wszystkich odpycha
od siebie.
— Zabrawszy się do reformy, czuwaj nad sobą i walcz.
Najprzód czuwaj nad językiem swoim. Rozważ przedmiot
i formę twoich rozmów, ton głosu swego, sposób swego dysputowania, swoje złego smaku żarty, swoje wyrażenia nie
przyzwoite i płaskie, a potem bez miłosierdzia walcz z p o 
kusą pociągającą cię do nagannych w tej materyi wykroczeń.
— Przedewszystkiem czuwaj nad tem co sprawia zmianę
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rysów twarzy. W ystrzegaj się porywczych i częstych poru
szeń głowy; niech oczy twoje nie błąkają się na wszystkie
strony gdy z kim rozmawiasz, ani też niech nie będą wle
pione w twarz osoby naprzeciwko tobie stojącej, lecz miej
je zwykle nieco spuszczone. W ystrzegaj się zbyt głośnego
wybuchu śmiechem, co jest dowodem zapominania się; także
mówiąc albo opowiadając co żywo nie przysuwaj się coraz
bliżej do słuchającej ciebie osoby, abyś nie pryskał jej śliną
w twarz. Obrzydliwyto zwyczaj kłaść komu rękę na ramię
w takich razach jakoby dla przytrzymania, mówiąc przyty
kać swoje czoło prawie do czoła osoby słuchającej i przy
tem pryskać jej śliną w twarz. W ystrzegaj się abyś nie miał
twarzy smutnej i melancholicznej, co jest oznaką cierpienia
albo nudzenia się. Trzymaj się nareszcie mądrej rady pe
wnego autora, który ta k mówi: „Miej tw arz wesołą, wypogo
dzoną, otwartą, spokojną, niezakłopotaną, nie pretensyonalną,
ale tchnącą pewną dobrocią, słodyczą i pobożnością, jaka
właśnie pozyskuje i pociąga serca do Boga."
— Czuwaj nad powierzchownością swoją. Staraj się
poznać jak ą ona w tobie jest; uważaj tedy jak się trzymasz
stojąc, siedząc, chodząc, rozmawiając z kim, bawiąc się i t. p.
Jeżeli podlegasz przywarze, którą tu wytykamy, to bądź
przekonanym, żeś obowiązany wiele pracować dla poprawie
nia się pod temi różnemi względami. Ileżto razy słyszeliśmy
osoby świeckie dobrze wychowane, które ujrzawszy pierwszy
raz takiego ja k ty kapłana, odzywały się: Jakież jego zacho
wanie się! jakiżto z niego prostak! jakiż grubijanin! a o do
brze wychowanym przeciwnie mawiały: Jakażto miła, jakże
ujmująca postawa! jakże budująca skromność!
— Uważ czy twoje ubranie jest przyzwoite, czy nie
zaniedbane aż do niechlujstwa, czy nie stanowi ono rażącego
kontrastu z ubraniem jednego z tych kolegów twoich, którzy
odznaczają się miłą i podobającą się wszystkim prostotą,
i popraw to z tej strony, co tam nieprzyzwoitego dostrzeżesz.
— Znajdując się czyto na ulicy, czy w jakim domu
z wizytą uważaj, aby się nie objawiało w tobie coś,ciężkiego
i prostaczego w chodzie, w tonie mowy, w ruchach, w po
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stawie, w sposobie znalezienia się. To wszystko wymaga
uwagi i dobrego smaku, i nie jest małego znaczenia, i mogli
byśmy wymienić wielu Świętych, oraz i Koncylija, które wda
wały się w szczegóły daleko drobniejsze aniżeli się my wdajemy.
Także uważaj na swoje zachowywanie się w kościele.
Bywa niekiedy wielkie niedbalstwo co do zachowywania się tam,
wielka płochość w oglądaniu się, wielki brak umartwienia
w postawie, wielka niezgrabność w chodzie, w ruchach, na
wet przy ołtarzu przy odbywaniu ceremonij, które wymagają
zgrabności i powagi pobożnej.
— Niechaj się tobie nie zdaje, że ty pod temi różnemi
względami nie masz w sobie nic nagannego: jestto błąd
bardzo pospolity, który ubezużytecznia rady gorliwości i do
świadczenia. Myśl raczej przeciwnie o sobie, że chociażbyś
najskromniejszym był, to jednakże tu i owdzie dostrzeżesz
pewnych uchybień, jeżeli pilnie swojej się powierzchowności
przypatrzysz.
— I tem się nie wyłamuj' od potrzeby zreformowania
siebie, że podług wszelkiego prawdopodobieństwa wypadnie
ci kapłańskie obowiązki sprawować na wsi, że więc możesz
tam wolnym być od zachowywania dobrego ułożenia. Tak
myśleć byłoby również grubo' się mylić. Prawda że około
wieśniaków najczęściej brudno i że są oni rubaszni; lecz oni
wcale nie lubią aby kapłan był do nich podobnym. Wierzaj
mi, mój młody przyjacielu, żem wielekrotnie słyszał prostych
wieśniaków złośliwie naśmiewających się z księży, którzy
nie przestrzegając należytej skromności nie uszanowali w so
bie Kapłaństwa.
— Czytuj niekiedy dzieła traktujące o ogładzie i grze
czności, a nie jednę rzecz wytkną one w tobie do zreformo
wania.
— W końcu zachowuj tę piękną uwagę autora dzieła:
Directoire du Prêtre: „Kapłan ma być w całem znaczeniu
człowiekiem dobrego tonu; żeby więc nie zarzucano mu braku
niegrzeczności, gdy się znajduje w zebraniu publicznem, to
powinien starać się być grzecznym w pożyciu prywatnem:
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inaczej bowiem bezwiednie zanosi do towarzystwa wszystkie
złe nawyknienia swego życia prywatnego."
Odczytaj

sobie rozdział IV w części I Praktycznej

\ Gorliwości Kapłana.

ROZDZIAŁ XIII.
Alumn e le g a n t i przesadny.

Nie m a żadnej wątpliwości, że w tem dziele rozdział
o alumnie nieokrzesanym i źle wychowanym, niezmiernie po
dobał się alumnowi elegantowi i afektowanemu: w jego bo
wiem przekonaniu krytykowanie prostactwa, równa się po
chwale elegancyi; i gdybyśmy tej ostatniej także nie skryty
kowali, toby się stał jeszcze większym elegantem i takimby
już pozostał bez skrupułu żadnego.
Pospieszmy zatem wyprowadzić go z błędu mówiąc, że
dwie ostateczności — prostactwo i elegancya — godne są naga
ny, według słów S. Hieronima do Nepocyana: Ornatus et sordes
pari modo fugiendi suńt; a ze S. Ambrożym przydajemy, że
mniejszem złem jest zaniedbanie się, aniżeli wyszukana wykwintność: Non sit affectatus decor corporis sed simplex, negle
ctus m agis quam exquisitus.

Ale dokładne, odmalowanie alumna eleganta i lubiącego
przesadę, prawdopodobnie wystarczy do przekonania go: że
przywara, którą z tak ą pilnością pielęgnuje i z której się
prawie chlubi, jest w rzeczy samej godna opłakania w alumnie.
Alumn elegant od razu daje się poznać: całe bowiem
ułożenie jego jest tak udoskonalone, ta k zgrabne, tak syme
tryczne i tak przesadzonej dokładności, że ta jego wykwintność uderza każdego od pierwszego rzutu oka.
Jego spojrzenie jużto miękkie i zniewieściałe, jużto pretensyonalne, jużto słodziuchne' i miluchne, niekiedy omdlałe,
ale zawsze wymuszone, zawsze pozbawione tej szczerej i mi
łej prostoty, która tem lepiej się podoba, że nie jest użyta
za środek do podobania się.
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Głowy prawie nigdy nie trzyma naturalnie: lecz pochyla
ją lekko albo ku ramieniowi, albo trzyma prosto, z pewną
jednak sztywnością, ja k a według jego mniemania dodaje mu
powabu i dobrego tonu, w czem się jednak myli zupełnie.
Zdaje się, że układ rysów twarzy jego jest zawsze sztuczny
i wystudijowany; znać po nim, że jest prawie bezustannie
zajęty dodawaniem jej powabu.
I chód jego odznacza się dziwactwem: stąpa bowiem
z pewnem wymuszeniem, jakoby mierząc kroki, udając lekkość,
podrygując i praw ie takt wybijając.
Niekiedy chodzi jakoby mając sprężyny pod stopami;
w innych razach stawia każdy k rok z niejakiem wyrachowa
niem, co według zdania wszystkich ludzi jest przesadą.
Przedewszystkiem o włosach swoich ma szczególniejsze
staranie. Są one bowiem uczesane gładziuchno, lśniąco,
sztucznie, według jego gustu codziennego; nawetby je napomadował gdyby się nie obawiał przełożonych.
Suknia musi na nim tak zgrabnie leżeć jakoby ulaną
była, a łańcuszek od zegarka musi być zatknięty w dziurkę
od sukni, aby był na widoku dla świata całego, co ludzie
naw et świeccy za złe poczytują. A gdy całe ubranie otrzy
muje z funduszu skarbowego, jak np. w Akademii Duchownej,
to sukno dla niego nigdy nie jest dosyć cieńkie, i wszystkie
inne rzeczy nie dosyć dobre albo nie dosyć dobrze zrobione.
Ale gdyby nasz młody elegant pamiętał, że sutana jest ubio
rem żałobnym, ubraniem umarłych, czyby się nie wstydził
próżności swojej przykrywać suknem całunowem?
Nie ma potrzeby tu dodawać, że i wszystka reszta
Ubrania jego jest również elegancką, co wszystkich przeko
nywa, iż jego posiadacz jest próżnym i głupim. Przełożeni
seminaryum widzą tę jego śmieszną niedorzeczność i ubole
wają; widzą oni że z takiego alumna mała nadzieja dla Ko
ścioła; powodując się miłością napominają go za to, lecz
tych napomnień bywa tylko taki skutek, że elegancyi swojej
nie posuwa do niedorzeczności.
A cóż powiedzieć o tonie mówienia naszego alumna
próbnego? Mówi powiększej części dumnie i z pretensyą żeby
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go słuchano; mówiąc chce odznaczać się szczególniejszym
wdziękiem i mys'li, że takowym istotnie się odznacza; czę
stokroć mówi sucho i z p ow agą, przez co każdego zraża do
siebie, i dla tego każdy unika towarzystwa jego; a jeżeli
przestaje z nim, to tylko z miłości i dla umartwienia się.
Jego śpiew trąci większą przesadą jeszcze aniżeli mo
wa; wtedy wyraźnie daje poznać, że mu chodzi o sprawienie
raczej podziwienia w słuchaczach, aniżeli o smakowanie w po
bożności jak ą tchną śpiewane przez niego słowa.
Jego celka prześlicznie wygląda; jest ona w całem se
minaryum niezawodnie najlepiej przyozdobiona; tyle tam prze
różnych a błyszczących znajduje się drobiazgów, że każdy kto
tam wchodzi, na pierwszy rzut oka zapomina iż znajduje się
w najświętobliwszem i najpoważniejszem w dyecezyi miejscu,
już to z powodu wykładanych tam n au k , już to z powodu
uprawianych tam cnót , już to z powoda dziwnych odmian,
jakie tam Bóg sprawia.
Podczas wakacyj zaraz od pierwszych dni daje wszy
stkim próbkę wyszukanej elegancyi swojej. Zamiast bowiem
dawania wtedy przykładu skromności i skupienia ducha, za
miast zajmowania się wielką sprawą powołania swego, wszy
stkim swoim świadkom nasuwa myśl, że nic dla niego nie
ma świętszego nad troskliwość około stroju swego. T a jego
w stroju wybredność jest tembardziej rażącą, że ubiór kapła
nów miejscowych -miłą odznacza się prostotą. A dałbyto
Bóg, żeby niezamożny rodziców jego stan, znany w Gałej parafii i w okolicy, nie ściągnął na piega krytyki złośli
wszej jeszcze.
Ktokolwiek ma jakie takie doświadczenie, ten od razu
widzi, że alumn takiego sposobu myślenia, nie ma prawie
żadnej pobożności. I w rzeczy samej, służba Boga jest u niego
w stanie opłakanym. Ależ jakie może mieć miejsce pobo
żność, a mianowicie podstawa wszystkich cnót— pokora,
w tak pustej i tak głupiej głowie, a tak zajętej fraszkami
dziecinnemi, a co z duchem i skromnością kapłana święto
bliwego jest sprzecznością rażącą?
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Gdyby przynajmniej w Czasie późniejszym nabrał roz
sądku; ale niestety! przyszłość jego będzie smutniejszą je
szcze, jak to zaraz zobaczymy.
Bądź, młodzieńcze, pewnym, że jeżeli będąc w semi
naryum nie przerobisz tej przesadnej eleganeyi swojej na pro
stotę skrom ną, to ona w czasie późniejszym coraz to większe
rozmiary przybierze. Skoro ona śmie objawiać się w seminaryum pod okiem przełożonych: cóż będzie wtenczas, kiedy
już nie będzie potrzebowała żadnych obawiać się przełożo
nych? Czy potok wstrzymywany zaporą w raca ku źródłu
swemu po jej wywróceniu?
Tem swobodniej oddawać się będziesz eleganeyi, im
do popisywania się nią obszerniejsze znajdziesz pole i li
czniejszą będziesz miał ilość widzów.
Gdy teraz nie walczysz z nędzną próżnością, która jest
korzeniem eleganeyi, to ona później będzie codzień większej
mocy nabierała przy często zdarzających się i zachęcających
do niej okazyach.
Zaślepiony próżnością łatwo wyperswadujesz sobie, że
nie zawsze jest roztropnie gardzić tem czego świat wymaga,
tembardziej kiedy tak mocno zalecana prostota staje się nie
zgodną z dobrym jego tonem, i kiedy strój jest niczem wię
cej ja k tylko przyzwoitem ubraniem się według dobrego sma
ku przepisów.
Będziesz zatem kapłanem pełnym próżności, starającym
się przypodobać głupiemu światu, bez żadnego względu na
te piorunujące Apostoła słowa: S i hominibus placerem, Christi
servus non essem.— S i quis Spiritum Christi non habet, Ilie non
est Ejus.— W ięcej będziesz dbał o perfumy, aniżeli o nabycie
cnót kapłańskich; perfumy daleko, lecz brak cnót kapłań
skich jeszcze dalej od ciebie słychać będzie.
Twoje bowiem ubieranie się przesadne w seminaryum,
stanie się na świecie przesadniejszem i wykwintniejszem jeszcze.
Twoje ułożenie i twoje zwyczaje staną się coraz bar
dziej przesadzemi, do których tak dalece z czasem nawy
kniesz, że prawie niepodobna ci będzie poprawić się z nich.
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Także i sposób mówienia twego będzie tchnął jakąś
słodziuchną, ckliwą i głupią miękkością , przez co będzięsz
podobniejszym do jakiegoś trefnisia, mizgusa, aniżeli do k a
płana skromnego i apostoła żarliwego.
I twoje sprzęty domowe będą dowodem próżności two
jej. W domu twoim będzie się przebijał zbytek, a szczegól
niej twoje mieszkanie będzie wyglądało jak salon bogacza
jakiego, a co jednakże ty poczytasz tylko za schludność zwy
czajną; a wchodząc tam wieśniacy i biedacy będą myśleli,
że tylko bosą nogą wolno wchodzić, i onito dadzą ci najle
piej do zrozumienia, że dalekim jesteś1 ód budującej kapła
na świętego prostoty.
Nareszcie dom Boży, co zaprawdę przykro powiedzieć,
stanie się miejscem do pokazywania twojej próżności przesa
dnej. Tam przy ołtarzu, nad skromnym, a może nawet po
dartym ornatem, będzie wystawała głowa twoja, którą ludzie
świeccy poczytają za jednę z głów dandysowych, a przynaj
mniej za podobną do swojej: albowiem będzie ona uczesana
podług najświeższej mody i symetryi, bez tonsury, z czupryną
potężną i faworytami nie mniej potężnemi; słowem, wszystko
tam sie znajdzie oprócz skromności kapłańskiej, która tylko
sama jedna tam być powinna.
Sprawując nawet najświętsze obrzędy rozwiniesz tak
wielką wystawność, iż każdy będzie w nich widział próżność
twoją a nie zaś pobożność i zatopienie się w Bogu, w które
go Świątyni aniołowie niebiescy wpadają w podziwienie na
widok sprawowanych przez kapłana czynności.
Na ambonie zamiast zachowywania p ow agi, skupie
nia ducha i apostolskiej prostoty, któreto kaznodziei przy
mioty same skutecznie przemawiają, odznaczać się będziesz
raczej nienależytą skromnością swojej , postawy, ciekawem
rzucaniem oczu, gestami niestosownemi, wyrażeniami romantycznemi, i takim tonem mówienia, że aż nadto wyda się
próżność twoja, której niewolnikiem jesteś, i dla tego otrzy
masz poniżający przydomek komedyanta.
Ale któżby uwierzył że próżność twoja nawet w konfesyonale objawiać się będzie? Przedewszystkiem nie bę

460
dziesz miał do niego żadnego pociągu, ponieważ tam nie
można tak jaśnieć jak gdzieniebądź indziej ; a gdy będziesz
spowiadał, to tylko panie wielkiego świata, dla których po
miniesz prostactwo i biedactwo, chociażby to od lat kilku
nie było u spowiedzi, i to nie rzadko z powodu otoczenia
konfesyonału przez atłasy i aksamity. Dla wielkości świata
będziesz pospiesznie usłużnym i słodziuchnym, a dla proctactwa niedbałym, szorstkim i ostrym; dla pierwszych nie
pożałujesz wiele i długich godzin czasu, a drugich spowiedź
będziesz kończył ja k najrychlej, bo ci pilno będzie na spacer
lub na w izytę, albo tam gdzie będziesz mógł produkować się
z próżnością, swoją i gdzie obecność twoja będzie niepotrze
bną najzupełniej: oto ja k daleko z pewnością a może i dalej
zajdziesz, jeżeli się natychmiast do radykalnej poprawy
nie zabierzesz.
W izyty, o których wspomnieliśmy, staną się nowemi dla
twojej próżności pobudkami. W tenczas nikogo nie zbudu
jesz, a tylko siebie samego będziesz produkował; nie powiesz
tam ani jednego słowa o Bogu, wszystek czas będzie upły
wał na czczych i niezgodnych z Kapłaństwem gadaninach;
sposób twego znalezienia się będzie i za śmiały i za poufały,
ton pedantyczny, wysłowienie się wyszukane i przesadne, wy
nurzanie się zbyteczne i niepotrzebne: wszystko to do re
szty zrujnuje zaufanie do ciebie, jeżeli^ takowego od dawna
już nie Utracił.
Ależ, młodzieńcze, zastanów się : Komużto chcesz przy
podobać się tak postępując?^- Ludziom światowym? Otóż
bądź pewnym, że oni będą cię krytykowali bez miłosier
dzia.— Może libertynom, bezbożnikom? W łaśnie ty dostar
czysz im powodów do najzłośliwszych przycinków i szykan
z ciebie, a w twojej osobie ze wszystkich innych kapłanów.—
Czy duszomi pobożnym? T e właśnie będą ubolewały nad pró
żnością tego, w którymby chciały widzieć dla siebie przy
kład pogardy świata i zamiłowania pokory chrześcijańskiej.—
Może ludowi prostemu i ubogim? Oni się nie ośmielą nawet
przystąpić do ciebie, ponieważ będą myśleli, że nawet naj
ważniejszy ich interes nic ciebie nie obchodzi, i trudno im
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będzie przekonać się, że ty ich pasterzem jesteś. Nic tu nie
wspominamy o Bogu, któremu więcej aniżeli komukolwiek
powinieneś starać się przypodobać: ale co znaczy Bóg dla
kapłana, który widzi tylko siebie samego, podziwia tylko si§bie samego, i wszystko odnosi tylko do siebie samego? Ja 
każ pobożność jest i być może w głowie pełnej próżności?
Jakąż może pałać gorliwością ten kapłan, którego postępo
wanie w rzeczach głównych jest zupełnie sprzeczne z du
chem apostolskim? Otóż bądź, mój młodzieńcze, pewnym,
że w głowie twojej nie postanie żadna myśl poważna; nigdy
nie usłyszysz pochwały ani za nabożeństwo, ani za gorliwość
o zbawienie dusz, ani za zamiłowanie obowiązków twoich,
ani za praktykowanie jakich czynów dobrych, ani za zami
łowanie w pracy. Kapłani święci, apostołowie żarliwi, paste
rze poważani, słudzy ubogich i pilnie oddawający się nauce,
nigdy nie oddawają się próżności i fraszkom światowym.
Ale dosyć tego co się powiedziało do wyprowadzenia
ciebie z błędu, jeżeli tego było ci potrzeba. Zobaczmy teraz
czego ci potrzeba do nabycia tej miłej prostoty, która w k a 
płanie wszystkim się podoba.
— Przedewszystkiem staraj się gruntownie poznać swo
je usposobienie co- do tej przywary, którąśmy tu wytknęli,
i w tym celu zadawaj sobie kilka, np. takich zapytań. Do
jakiejżeto klasy alumnów należę, ponieważ widzę źe tu
alumni rozpadają się na trzy różne klasy: jedni bowiem
posuwają się zadaleko w prostocie, drudzy w elegancyi, a re
szta trzyma się drogi średniej, jako w ogóle na dobrych alu
mnów przystoi: do którejże więc ja z tych trzech klas należę?
— Dla lepszego przekonania się o tem, badaj siebie
drobiazgowo i ze szczerą chęcią poznania i sprostowania sie
bie, jeżeli się tego potrzeba okaże. Przypatrz się całej swojej
postawie, rysom swojej twarzy, swemu ubraniu i jego formie,
układowi swoich włosów, porządkowi swojej celi, sposobowi
mówienia, chodzenia, zachowywania się w kościele i w do
mach prywatnych, w których bywasz. Jeżeliby taki przegląd
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odbędziesz z dobrą intencyą, to będzie niepodobieństwo że
byś dobrych z niego skutków nie otrzymał.
— Także nie zapominaj poradzić się przełożonych swo
ich jakoteż niektórych pobożnych kolegów, którym pod wzglę
dem skromności i dobrego zachowywania się niczego zarzu
cić nie można.
— A gdy się przekonasz że elegancya i przesada są
twemi wadami, to wtenczas walcz, pokonywaj i zgnieć tych
zawziętych wrogów ducha kapłańskiego, i potem już nigdy
nie powoduj się nędznemi pozorami skłaniającemi cię do
próżności.
— Śmiało rzeknij do siebie: Jestem istotnie pysznym, '
ponieważ wszystkie drobne, przesadne i zarozumiałe sposo
by działania są dowodami pychy mojej; ja ludziom a nie Bo
gu staram się podobać; i ja k kolor czarny jest różnym od
białego, tak ja inaczej postępuję aniżeli Pan Jezus, aniżeli Naj
świętsza Marya Panna, aniżeli wszyscy nieba mieszkańcy, ani
żeli nawet wszyscy święci kapłani, którzy na ziemi są chlubą
i ozdobą Kościoła. Mamże takim samym i nadal pozostać?
Mamże w seminaryum dla kolegów swoich być przedmiotem
szyderstw, a później na świecie przedmiotem szykan dla
ludzi złośliwych, wpośród których będę sprawował urząd
kapłański? Nié, takim nie pozostanę; chcę raczej być kapła
nem świętym i dołożę wszelkiego starania dla nabycia tego
pięknego tytułu.
— Gdy się tak zdecydujesz, to wtedy zabierz się do
dzieła: obierz sobie którego z kolegów pobożnych za wzór
i jakoby nowego Gonzagę naśladuj we wszystkiem: tak mów,
chodź i ubieraj się ja k on mówi, chodzi i ubiera się, i t. p.
Nie obawiaj się abyś za daleko nie zaszedł; naśladuj go we
wszystkich szczegółach; panująca w tobie próżność nie do
puści abyś w prostocie za daleko się posunął.
— Przy końcu roku, przed wyjazdem na wakacye, po
nów te swoje postanowienia; powiedz do Boga i do siebie:
Chcę być sobie naturalnym i skromnym; chcę żeby moja
poprawa była jawną i dotykalną; chcę aby o mnie mówiono
zupełnie przeciwnie, aniżeli W czasie wakacyj przeszłoro-
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cznych; chcę aby teraz we mnie chwalono prostotę, ja k da
wniej ganiono moją elegancyę.
— Strzeż się aby cię nie zwiodła pokusa, która po
dobnym tobie szepcze, że ganiona elegąncya jest należytem
ochędóstwem tylko. Bądź mocno przekonanym, że można
być ochędożnym i bez elegancyi przesadnej, i że kapłan za
chowujący ten s'rodek zawsze sobie powszechny pozyskuje
szacunek— Oddawaj się pobożnos'ci, która jest pożyteczną do
wszystkiego, jak mówi Apostoł: Pietas ad omnia utüis est,
i bądź pewnym, że gdy w Bogu zasmakujesz, będziesz tylko
to kochał, co On kocha; a brzydził się tem, czem On się
brzydzi. Dotąd byłeś i jesteś pełnym ducha światowego; od
tąd zaś niechaj cię napełnia Duch Pana naszego Jezusa Chry
stusa, a niezawodnie staniesz się najprzód alumnem żarliwym
a potem kapłanem świętym. Amen!

ROZDZIAŁ X IV .
Alumn lekkom yślny, żartow n iś, facecyon ista,
trzp iotow aty i t- p.

Rzadko kiedy w seminaryum nie znajduje się przynaj
mniej jeden z pomiędzy alumnów z wymienionemi na czele
tego rozdziału wadami. Ale ja k łatwo tacy dają się poznać,
tak z drugiej strony opieszale i rzadko ze swojej zbytecznej
lekkomyślności popraw iają się zupełnie.
I w rzeczy samej jestto bardzo smutno: bo któż m a być
poważnym, skromnym, roztropnym i umiarkowanym, jeżeli
nie kapłan? Lecz jakim sposobem ten od razu stanie się k a 
płanem poważnym i pełnym umiarkowania, kto przez cały
ciąg swego pobytu w seminaryum przetrwał w swojej płochości? Przykładajmy się więc zawczasu i szczerze do po
prawienia się z tej wady, bo ona w czasie późniejszym po
zbawi nas niezawodnie, zaufania i szacunku u ludzi.
Rzadko się zdarza aby alumn lekkomyślny, żartowniś,
facetus, itp. nie dał się poznać na samym wstępie do semi-

464
naryum. Wprawdzie chciałby udawać poważnego, lecz to mu
prawie nie podobna: sama jego powierzchowność zdradza go.
I w rzeczy samej, odznacza się on szczególniejszym ru
chem w chodzie, spoglądaniem, poruszaniem głowy, całą swo
ją powierzchownością, co wszystko razem wzięte wprzódy
zdradza lekkomyślność jego, nim się wyraźnie swemi facecyami objawi.
Alumn takiego usposobienia tak nie może się obejść
bez żartów i śmieszenia, ja k bez powietrza do oddychania.
W szystko co poważne to zabija, a przynajmniej nudzi go
śmiertelnie i usposabia do przeciągłego poziewania, na podo
bieństwo ryby wydobytej z wody i pragnącej żywiołu swego.
Mći umysł obdarzony niezmierną zręcznością do prze
chodzenia od mowy poważnej do wesołej. Gdy przystępuje
do kolegów o czemś pożytecznem rozmawiających, to ci
muszą natychmiast swoją rozmowę przerwać, bo wiedzą że
przy nim jest niepodobieństwo mówić o niczem poważnetn.
Zresztą nie długo im przeszkadza swemi facecyami,
ponieważ on potrzebuje ruchu i rozmaitości. W ięc obdarzy
wszy ich jakimniebądź dowcipem, odchodzi i wędruje dalej
dla śmieszenia drugich.
Za jego pojawieniem się każdy czuje się usposobionym
do śmiechu, ponieważ każdy spodziewa się że czemś ich
zabawi.
Małabyto rzecz była, gdyby dowcipy jego nikogo nie
szarpały; ale na nieszczęście tak nie jest! Każda, chociażby
najdrobniejsza wada, jak ą w swoich kolegach dostrzegł, do
starcza mu obfitej materyi do szykan, które na ofiary jego
sypią się jakoby gradem.
W iele rzeczy przebacza się mu nie dla tego, że jest
łubianym, ale dla tego, że jest postrachem: bo każdy wie, że
gdy go żartem jakim obrazi, to się niezawodnie narazi na
tem dotkliwsze z jego strony docinki.
Na podobieństwo mnóstwa tych fałszywych światełek,
co w różnych miejscach migocą się i nikną, jest on wszę
dzie i nigdzie go nie ma. Jestto mucha seminaryjska: bo jak
ona lata, brzęczy, kłuje, tak podobnie i on czego się dotknie
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to powala; to jest: swojem płoehem i pełnem pustoty postę
powaniem zakłóca seminaryjską spokojność i ciszę.
Gdy słyszysz jakieś przytłumione na kurytarzu chichotanie, to możesz być pewnym, że tam nasz młody psotnik jest.
Gdy podczas rekreacyi jakaś mała alumnów gromadka
robi więcej hałasu, aniżeli cała ich reszta po ogrodzie roz
proszona, to można z pewnością powiedzieć, że nasz figlarz
rej tam wodzi.
Gdy w seminaryum opowiadają o jakiejś psocie komu
wyrządzonej, to każdy od razu domyśla się, że jej sprawcą
jest nasz lewita młody.
Jego figlarriość maluje się na jego twarzy, która jest
zawsze uśmiechniętą. Zartobliwość jego udziela się drugim
jak Zaraza; nie ma nikogo ktoby jej wpływom nie ulegał;
alumni najpoważniejsi nie mogą powstrzymać się od śmiechu
na widok jego.
Dla umysłu badawczego zajmującą jest rzeczą widzieć
go jak udaje cierpienie którego z kolegów swoich; i gdyby
to udawanie jego nic w sobie smutnego nie miało, to istotnie
brałaby ochota do śmiania się. Chory sam uśmiecha się
niekiedy ujrzawszy go przychodzącego.
Ponieważ chce zawsze tylko smieszyć, więc też bezu
stannie szuka rzeczy tylko zabawnych. On obserwuje wszy
stkich, wie wszystko co się dzieje, co się mówi i w końću
ze wszystkich swoich spostrzeżeń przeróżne żarciki układa.
Niekiedy gra rolę małpy: nikt bowiem nie udaje tak
dobrze jak on, sposobu mówienia, znalezienia się, obejścia,
niezgrabność i każdego z kim przestaje.
Niechno który z kolegów zapytany od profesora odpo
wie co niedokładnie, to on pierwszy z tego żartuje i śmieje
się, i kiedy już wszyscy śmiać się przestali, on się jeszcze
uśmiecha.
Nawet w kościele niepowstrzymuje się od żartów. Na
wet i tam zajmuje się spostrzeżeniami: nic jego oka nieuchodzi i po nabożeństwie ma wiele do opowiadania o różnych
błędach popełnionych w ceremonijach, a czego nikt inny
nie dostrzegł.
P r z e w o d n ik .
30
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Nawet jego przełożeni nie unikają ani oka, ani języka
jego: oko jego dostrzega w nich każdej drobnostki, a jego ję
zyk natychmiast rozgłasza takowe.
Gdyby poprzestawał na dowcipach i żartach niewinnych
albo prawie niewinnych, to jeszczeby niewielkiego złego nié
było; ale nie zawsze ta k jest; jego dowcipy nie zawsze do
brym odznaczają się smakiem. Powodując się nałogiem wy
śmiewania i pobudzania do śmiechu, częstokroć posuwa się
do żartów rubasznych a nawet i płaskich, ubliża więc świę
tości alumnatu, sukni swojej którą nosi, i Kapłaństwu do któ
rego się sposobi.
A cóż on przy takiem swojem usposobieniu porabia po
zostając sam jeden? Jak on przepędza czas, którego powinien
używać na nabycie nauki? Czy swoją płochość wynagradza
przynajmniej pilnością? Czy można przypuścić, że on z zami
łowaniem oddaje się nauce Pisma Sw. i Teologii? Czyż nie
wiadomo, że umysły płoche nigdy się do nauk nieprzykładąją pilnie? Trzeba więc otwarcie powiedzieć, że książki treści
poważnej są ciężarem dla niego; uczy się zatem jaknajmniej;
a i ten czas, którego powinienby sumiennie używać na wy
uczenie się lekcy], obraca na różne fraszki, jakoto: na pisy
w anie'listów do przyjaciół, na czytanie książek treści lekkiej
i dla zaspokojenia tylko ciekawości, na komponowanie wier
szyków i różne bezpożyteczne zatrudnienia.
A co się tyczy modlitwy, to lepiej nic nie mówić. Bo
ja k może ten modlić się pobożnie i gorliwie, komu zawsze
w głowie snują się tylko różne facecye, żarciki i głupstwa?
T o też nasz biedny młodzieniec nie ma żadnej pobożności;
a cóżto za alumn bez pobożności?!... cóżto z niego za ka
płan będzie?!...
Skoro takim jest w alumnacie, jakim że on bywa pod
czas wakacyj!? W łaśnie wtenczas najzupełniejszej swobody
•używa; wtenczas z gorącem pragnieniem szuka towarzystw
wesołych i hucznych; wtenczas w różne strony wyjeżdża codzień; wtenczas ó samotności, o modlitwie i pracy ani myśli
nawet; wtedy wędruje od domu do domu, wszędzie żartując
i figlując aż do zbytku; wtenczas zamiast dawania przykładu
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pobożności, jakto przystoi na alumna, gorszy ludzi swojem
próżnowaniem i postępowaniem zupełnie światowem.
W końcu trzeba i to dodać, że ta wada, którą tu wy
tykamy, żadnego jej posiadaczowi niesprawia niepokoju. On
wszystkie swoje figle poczytuje za niewinne żarty a więc ani
przypuszcza, że mogą z nich bardzo smutne skutki wyniknąć:
Dla pozbycia się tego fatalnego złudzenia, które może znaj
duje się w tobie, młody czytelniku, zastanów się nad tem:
jakim ty będziesz, gdy wyjdziesz z alumnatu z tak płochem
usposobieniem, z jakiego tu smutnie słyniesz?
Alumn, świętobliwy zostawszy kapłanem , opuszcza se
minaryum z żalem’ i wychodzi na świat z wielką obawą; lecz
ty powitasz go z wielką radością i nie pominiesz wtedy ża
dnej sposobności do popisywania się swoją wesołością bez
żadnego pomiarkowania.
Nie nabrawszy gruntownej w seminaryum pobożności,
stawać się tam będziesz codzień to mniej pobożnym. Będzieto
jeszcze bardzo wiele ze strony twojej, jeżeli nie zaniechasz
leniwego i oziębłego odmawiania Brewiarza; ale co się tyczy
więcej modlitw, a mianowicie medytacyi i duchownego czy
tania, opuścisz takowe zupełnie, jako rzeczy zbyt nudne i ża
dnego ci pożytku nie przynoszące. Lekkomyślność nie chodzi
w parze z pobożnością: a więc co za pożytek z kapłana
bez pobożności? Co to za smutny widok człowieka żyjącego
w stanie najświętszym, ale bez odpowiedniej temuż stanowi
pobożności!...
Wyzujesz się zupełnie z tej skromnej i ujmującej po
wagi, która przyzwoitą m iarkow ana wesołością, jedna kapła
nowi poważanie i szacunek u ludzi.
W idząc cię ludzie lekkomyślnym, żartownisiem, próżnomownym a częstokroć, nawet nieoględnym w słowach, może
nie nazwią cię złym księdzem; ale też nikt nie powie, że
jesteś świętym kapłanem: a więc pamiętaj, że żadną m iarą
nie sprawisz tyle dobrego, ilé domaga się po tobie Bóg i Ko
ściół, ilebyś właśnie sprawił będąc kapłanem świętym, i gdy
byś był powszechnie za takiego znany.
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Nigdy nie pozyskasz sobie zaufania, które jest niezbę
dnie potrzebne do pożytecznego sprawowania urzędu kapłań
skiego. Bo i jakież może zjednać sobie zaufanie kapłan lek
komyślny, który w swoich mowach i w całem swojèm postę
powaniu popisuje się płochością bez granic? Któż do niego
pójdzie z ciężkiemi grzechami do spowiedzi? Bezbożnicy wy
raźnie oświadczą się, że jeżeli kiedy nafwrócą się do Boga,
to nie ty będziesz powiernikiem ich nędzy moralnej, a po
tem wymieniając jakiego świętego w okolicy kapłana dodadzą,
że to on będzie ich spowiednikiem, jeżeli do tego przyjdzie
kiedy.
Dla dusz pobożnych będziesz zgorszeniem swojem ustawicznem roztrzepaniem i żartami przesadzonemi; a gdy która
z nich przyjdzie kiedy do ciebie do spowiedzi, to jaką dasz
jej naukę o potrzebie skupienia ducha, umartwienia, modli
twy i pobożności, sam takowych cnót nie mając?
Ty będziesz w ciągłym ruchu i rozproszeniu. Nigdzie
nie będziesz tak rzadkim jak w domu i w kościele, i tylko
wtenczas tam będziesz, kiedy gdzieindziej znajdować się bę
dzie niepodobieństwo. Jeżeli będziesz mieszkał w mieście,
to cię będzie można spotykać na każdej ulicy; a jeżeli na
wsi, to na wszystkich drogach, tak samo zupełnie jak teraz
w seminaryum o każdym czasie spotykają cię w różnych k ą
tach jego.
Te domy, w których trzeba się poważnie zachowywać,
nie będą miały żadnego powabu dla ciebie; ale tam, gdzie
będziesz mógł swobodnie śmiać się i żartować, będziesz prze
siadywał po całych i długich godzinach.
Przy takiem usposobieniu bardzo nie rad będziesz, gdy
ci wypadnie udać się do chorego, do ubogich i do zasmuco
nych. W obec boleści jakiej będziesz wielce zakłopotany.
Nawykły do figlowania i śmieszenia, nie potrafisz, ja k ka
płan świętobliwy, ani zapłakać z płaczącemi, ani wzdychać
ze wzdychającemi.
Grywanie w karty będzie twoją ulubioną zabawą i pra
cą, ponieważ księża lekkomyślni o tyle jej się oddawają, o ile
kapłani poważni nie lubią jej; a gdy się do niej roznamię-
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tnisz, co bardzo łatwo i rychło nastąpi,,to wtedy staniesz się
kapłanem gorszącym jak owi, którzy w pewnych miejscach
dnie i noce na kartach przepędzają.
Nie dasz się dwa razy prosić-na żaden obiad, na żaden
wieczór, do jakiegoś wesołego zebrania: ponieważ wtedy bę
dziesz miał pożądane okazye do pobawienia się. Ale co się
tyczy nauki, modlitwy, czynów gorliwości, należytego para
fialnych obowiązków pełnienia, to nie ma co nawet mówić!
Rzeczy te będą w stanie najopłakańszym.
Prawie nigdy nie weźmiesz się do książki poważnej,
ale za to bardzo wiele będziesz czytał rzeczy płochych.
Książka pożyteczna będzie zawsze za obszerna, a wielkich
rozmiarów dzienniki i powieści będą zawsze za małe i za
krótkie dla ciebie. Nie będzie w twojej biblijotece żadnego
z nowszycK ani dawnych dzieł teologicznych, ale za to bę
dzie tam figurowała Biblijoteka potmeści i romansów, lub tym
podobne fatałaszlri,'.' a może i wszelkie brudy utytułowane
Tajemnicami Paryża, Londynu i t. p.
Najniezawodniej rozmaitych dopuścisz się niedorzeczno
ści, ponieważ głowy lekkomyślne są lęgowiskiem takowych.
Uniesiony zapałem wesołości nie zwrócisz uwagi ani na swoje
słowa, ani na swoje zachowanie się; jednego obrazisz, dru
giego zgorszysz, a innym się narazisz.
Swemi żartami uszczypliwemi, albo sposobem traktow a
nia pewnych drażliwych interesów, w których nawet mała
nieroztropność niepowetowalną krzywdę wyrządza, narobisz
sobie .zawziętych nieprzyjaciół.
Mało zrobisz dla chwały Boga i zbawienia dusz; w przed
sięwzięciach swoich nie wytrwasz; każdy czyn twojej gorli
wości będzie pam iątką chwilowej tylko zachcianki twojej.
Twoja lekkomyślność nawet w kościele objawiać si^
będzie: albowiem sprawując tam święte czynności odznaczysz
się zbyteczną ruchliwością, pośpiechem w ceremonijach, rzu
caniem oczu na wszystkie strony, niezachowaniem należytej
postawy, niestosownemi żartami przy katechizowaniu dzieci, —
jeżeli tylko będziesz je katechizował, — i prostackiemi wyra
żeniami na ambonie, co stanie się powodem do mówienia
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0 tobie z wykrzyknikami: Jakiżto niesmak w ustach jego!
Jakże ma rażący zwyczaj!
Twój płochy i niewłaściwy sposób obchodzenia się
ośmieli innych do poufałości z tobą, do czego nikt się nie
posuwa względem kapłana pobożnego i poważnego: przy to
bie każdy wiele pozwoli sobie, ponieważ ty z każdym wiele
sobie pozwalisz, a ztąd jakże wiele niebezpiecznych pokus
a może i ciężkich upadków będzie!
Staniesz się przedmiotem porównywań z jakim w oko
licy kapłanem świętobliwym, z czego cała niekorzyść dla cie
bie wyniknie, ponieważ tym sposobem jeszcze bardziej uwy
datni się tamtego świętość a twoja płochość.
Jeżeli się dostaniesz* na wikaryat do proboszcza roz
tropnego i poważnego, to będziesz utrapieniem dla niego;
a jeżeli trafisz na proboszcza podobnego sobie, to będziecie
jeden dla drugiego kamieniem obrazy i zgorszenia.
Gdy kiedy sam zostaniesz proboszczem, to wtedy bę
dziesz wikaryuszów swoich pociągał za sobą na złą drogę.
Przybędą oni do ciebie będąc pełni zapału do nauki, do pra
cy, pałając żarliwością i zamiłowaniem porządku, a opuszczą
ciebie zostawszy lekkomyślnemi, gnuśnemi,' oziębłemi ja k ty,
1 może potem już nigdy, z przyczyny twojej, do dawnej żar
liwości nie powrócą.
Będąc miłośnikiem ciągłej zmiany, ciągłej nowości, bę
dziesz naprzykrzał się władzy swojej najprzód o przenosze
nie ciebie na coraz to inny wikaryat, a później zostawszy
proboszczem będziesz ją znowu kłopotał o coraz inne pro
bostwo; nie przywiązując się do żadnej parafii, nigdzie po
dobnie żadnej sobie miłości nie pozyskasz: bo i któż może
pokochać takiego wikarego czy też proboszcza, który jest
zawsze gotów jak ptak do odlotu *)?
■) Rzecz to naganna gdy miody kapłan z własnego popędu, bez
żadnej słusznej racyi, bez zastanowienia sig, głównie dla dochodów prze
nosi się z probostwa na probostwo; lecz arcyśmiesznie wygląda, gdyjuż
stary proboszcz, a więc prawie nad grobem stojący, po kilkudziesięciu
latach przeżytych w jednej parafii, przenosi sig w końcu do innej na ja 
ki rok albo na dwa lata przedeśm iercią. Tem smutniej takie przenosiny
wyglądają, gdy powodem ich jest tylko chciwość a nie gorliwość. P. T.
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Otóż zastanów się teraz, czy ta płochość twoja, do ja 
kiej się nie poczuwasz, nie zasługuje na surową naganę, sko
ro tak smutne za sobą skutki pociąga? Chwyć się zatem,
chwyć się przepisów jakie tu podamy, ponieważ tylko one mo
gą ciebie zachować od grożącego ci niebezpieczeństwa. A je
żeli one ci nie spodobają się, to w takim razie nie dla cie
bie stan kapłański: więc trzeba go opuścić, a obrać sobie inny.
Ta wada tak jaw ną jest, iż ją bardzo łatwo poznać.
Jeżeli więc tak za pomocą własnych uwag ja k i dopiero co
wykazanych jej cech zniewolonym jesteś uznać, iż panującą
w tobie wadą jest lekkomyślność, to masz oto środki do po
prawienia się z niej.
— Zacznij przedewszystkiem od wyrobienia w sobie
przekonania, iż trzeba ci koniecznie poprawić się z tej w a
dy głównej. Zastanawiając się szczerze nad sobą, powtarzaj
do siebie: ponieważ nie ma stanu świętszego ani nawet ró
wnie świętego jak stan kapłański, więc żaden z nich nie wy
maga takiej powagi i skromności, ja k tenże stan kapłański.
I w rzeczy samej: czem jest kapłan płochy jeżeli nie światowiec przebrany w suknię duchowną?
— Bądź także przekonanym, że nawet najlekkomy
ślniejsi ludzie świeccy nie lubią podobnego sobie kapłana.
Im oni więcej szanują kapłana poważnego i dbającego o wła
sną godność, tem więcej pogardzają kapłanem lekkomyślnym,
płochym, lubiącym szydzić i grubo żartować: takiego poprostu blaznem nazywają. W ierzaj mi, przyjacielu, że tak a po
gardliwa nazwa nie raz o nasze obiła się uszy.
-i- Odrzucaj nawet pozory, gdyby się jakie nasuwały ci
na usprawiedliwienie płochości twojej. Nie mów tak np. że
powaga sztywna jest niemiłą i odpychającą, gdy tymczasem
pewna żartobliwość godzi ludzi świeckich z pobożnością
i prostuje w nich fałszywe o niej wyobrażenie. Odpowiadam
na to, że można być poważnym bez sztywności; że owszem,
wesołość umiarkowana nietylko nie sprzeciwia się powadze
kapłańskiej, lecz jest pożądaną w kapłanie. Ś. Franciszek
Salezy był doskonałym takiej wesołości wzorem. Ujmująca
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wesołość zawsze mu towarzyszyła; lecz nigdy nie występo
wała z granic skromności poważnej, jak ą się w wysokim sto
pniu odznaczał. Bądź tak wesołym ja k On, a każdy powie
żeś kapłan ja k należy.
— Nie mów także iż wesołość odpędza melancholię
i że dobrze jest żartowaniem pozbyć się nudów albo smutku.
Żaden bowiem alumn żarliwy, ani kapłan świętobliwy nie jest
z charakteru posępnym, zafrasowanym i zamyślonym. Każdy
z nich przeciwnie, jest przyzwoicie poważnym, spokojnym,
wesołym, zadowolonym i miłą odznacza się prostotą, co
wszystkim się podoba. W ierzaj mi, kochany przyjacielu, że
daleko szczęśliwsi niż ty są ci ludzie, których poczytujesz za
smutnych, ponieważ oni zamiast płochości swawolnej, odznają się wesołością um iarkowaną i ujmującą.
— Nie mów nareszcie, że są kapłani podobnie ja k ty
weseli, a którzy jednakże nie mniej są poważani i godni sza
cunku. Zgoda; ale wiedz o tem, że zwykle wesołość jest ce
chą płochości. W szakże nie każdy wesołego usposobienia
je st płochym, a my tu ganimy tylko płochość. Można tedy
być wesołym, a jednakże nie być szydercą, nie posuwać się
do gminnych żartów, niedopuszczać się nieroztropności w sło
wach i czynach. Otóż jakie są cechy płochości, której po
winieneś się pozbyć, jeżeli ją w sobie dostrzegasz.
— Jeżeli te spostrzeżenia stosują się do ciebie, to się
zabierz do dzieła i rozpocznij reformować siebie. W tym ce
lu obejrzyj się naokoło siebie, a niezawodnie tak pomiędzy
swemi kolegami ja k i pomiędzy żyjącemi na świecie kapła
nami znajdziesz doskonały wzór dla siebie. Obok swojej pło
chości i nieroztropności, postaw ich roztropność w mowie,
ich powagę w postawie, ich umiarkowanie w żartaćh, ich
oględność w postępowaniu, ich jednostajność w usposobie
niu, ich uprzejmość w obejściu się, i te ich wybitne przymio
ty wiernie naśladuj.
— Nie poprzestawaj na tem, lecz sięgaj dalej jeszcze.
W szakże chcesz być ministrem Jezusa Chrystusa, a więc
przypatrz się Jemu jako swojemu Mistrzowi i Wzorowi.
Czytamy w Ewangelii że płakał: ale gdzież o Nim czytałeś
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że się śmiał? Podziwiano Jego mądrość i wymowę: ale gdzie
żeś wyczytał, że mówił niedorzecznie? Pilnie śledzono wszy
stkie kroki Jego, aby można było co- wynaleźć na Jego po
tępienie: ale gdzieżeś czytał, że uczynił coś niedorzecznego?
Łagodny, zniewalający U przekonywąjący Jego sposób po
stępowania zachwycał: ale kto ci powiedział, że zraził kogo
płochością podobną twojej? Quis ex vobis, mówił On śmiało,
arguet me de peccato? Otóż tedy, otóż twój Mistrz i twój
wzór. Przypatrz się Mu i naśladuj go, ponieważ jesteś ucz
niem a niezadługo będziesz ministrem Jego: Inspiceet\fac se
cundum exemplar.
— Trzeba tedy żartów nieustających zaniechać: są o n e
przyjemne gdy są rzadkie i dobrym smakiem zaprawione;
ale gdy przeciwko jakiej cnocie wykraczają, gdy płyną ja k 
by potokiem, stają się wtedy nudnemi; nie trzeba się nigdy
posuwać do żartów złych; a co się tyczy dobrych, nie trze
ba takowych nigdy sobie za wiele pozwalać.
— Zamiast wyszukiwania strony śmiesznej tego co sły
szysz albo widzisz, szukaj raczej rzeczy poważnych i poży
tecznych, i swemi uwagami roźtropnemi pokaż się raczej
człowiekiem gruntownie myślącym i dojrzałym, a nie zaś
dzieciakiem albo szkolnym żakiem.
— Nigdy nie posuwaj się do żartów uszczypliwych; nie
daj się zwyciężyć pokusie pod tym względem. A jeżeli taki
na nieszczęście nałóg masz, to staraj śię czem prędzej po
zbyć się go. Żarty uszczypliwe w alumnie czy w kapłanie są
obrzydliwe; jestto zresztą rzecz naganna, co ludzie ukształceni
i Religija zarówno ganią i potępiają.
— Brzydź się żartami gminnemi, płaskiemi i odgrywa
niem roli błazna: takie rzeczy są niegodne ucznia szkoły du
chownej. Kto takich rzeczy pozwala sobie będąc alumnem,
ten nie zaprzestanie pozwalać ich sobie zostawszy kapłanem ,
będzie gorszył ludzi i zbeszcześci Kapłaństwo. Kapłan jest
obowiązany być najświętobliwszym z ludzi; nie stawaj się
przeto błaznem.
— Nie przestawaj z kolegami znanemi z płochości; dla
ciebie potrzeba środków przeciwnych; przyłącz się zatem do
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kolegów odznaczających się pobożnością i skromnością, roz
mawiaj z nimi o rzeczach poważnych i pożytecznych, i sta
raj się korzystać z ich uwag i przykładu.
— Ujarzmiaj w sobie żądzę podniecającą cię do płochości. W 'tak ich razach módl się albo czytaj; zajmij się jaką
pracą, gdy poczujesz w sobie pokusę do gawędzenia i pra
wienia śmieszków w godzinach milczenia; mów cóś pobo
żnego albo poważnego, gdy uczujesz w sobie świerzbienie
do dowcipkowania.
— Miej się bardzo pod tym względem na baczności,
abyś się nie zapomniał, gdy się znajdziesz w miejscach pu
blicznych, w towarzystwie osób z podobnem, jak sam uspo
sobieniem, a szczególniej gdy jesteś w kościele. Wszędzie
pamiętaj na obecność Boga, który ńa cię patrzy i powtarzaj
do siebie: Jakżeby się zachowywał Święty na mojem znajdu
jąc się miejscu? Jakżebym się ja sam zachowywał, będąc
pod oczyma Jezusa i Maryi?
— Proś którego z przełożonych a nawet kolegów swo
ich, aby radami swemi dopomogli ci do poprawienia się z tej
wady. Powiedz im otwarcie, że chcesz poprawić się ze swe
go złego nałogu i karz siebie za każde większe dopuszcze
nie się lekkomyślności.
— Szczególniej czuwaj podczas wakaćyj, bo czas ten
jest dla ciebie wielce niebezpiecznym. Pokaż wtedy swoim
rodzicom, przyjaciołom .i wszystkim nareszcie ludziom, żejuż
nie jesteś tak płochym, jakim byłeś podczas wakacyj osta
tnich. Niechaj twoja pod tym względem odmiana będzie wi
doczną i zupełną tak dalece, żeby każdy widząc cię mógł
powiedzieć: To już nie taki jakim był! seminaryum poprawi
ło go zupełnie!
— Nareszcie proś Boga często i gorąco, aby cię pobu
dzał do zamiłowania rzeczy poważnych: np. modlitwy, nauki,
czynów gorliwości, życia samotnego i t. p ., i usilnie staraj
się nabrać upodobania w tych rzeczach. Bierz się , mój sy
nu, do pobożności; bo tylko dla tego płochym jesteś, ze ci
gruntownej pobożności brakuje; stań się pobożnym, a przez
to samo staniesz się alumnem doskonałym, a później kapła
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nem błogosławionym od Boga i ludu, którego pasterzem
będziesz. Amen!
Odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie części pier
wszej, rozdz. X II.

RO ZD ZIA Ł X V .
Alumn n ie w str ze m ię ź liw y czy li skłonny do
obżarstwa, i l>ij ań stw a.

Bez wątpienia sam tytuł tego rozdziału oburzy naszych
młodych czytelników; ale po przeczytaniu go nabiorą prze
konania, że pominięcie mowy o występku niewstrzemięźliwości, byłoby w tem dziele brakiem nie do przebaczenia.
Mówiąc w ogóle można powiedzieć, że nieumiarkowanie w napojach i pokarm ach, jest raczej przywarą ludzi doj
rzałych w w ieku, aniżeli młodzieży, która zwykle hołduje
myślom i żądzom nieczystym, lubi widowiska i huczne za
bawy, ruch, spacery, jeżdżenie; a dopiero gdy po zmęczeniu
się potrzebuje odpoczynku, wtenczas po całych godzinach
swemu dogadza apetytowi, rozsiadłszy się przy stole inter po
cula et scyphos. Alumni zatem są zwykle wolni od tego wy
stępku ; ale że mamy wszyscy do niego skłonność, czego są
dowodami niektórzy kapłani dzisiaj niewstrzemięźliwi, a jakiemi w początkach swego kapłaństwa nie byli, więc pomó
wienie tu o tym występku i wykazanie alumnom haniebnych
skutków jego nie będzie bez pożytku,— tembardziej, że nie
ma takiego seminaryum, w którem by nigdy nie było żadnego
alumna mającego skłonność do obżarstwa i pijaństwa.
Alumn niewstrzemięźliwy wykraczał już przeciwko cno
cie wstrzemięźliwości w pokarm ach i napojach przed swojem
wstąpieniem do seminaryum. Już on wtenczas lubiał bywać
na balach i tam dosyć wyraźnie odznaczał się pociągiem do
trunków upajających.
Tam niekiedy nawet ludzi starszych wiekiem gorszył
i zasmucał swojem pijaństwem, co wówczas było już nie
zawodną nałogowej niewstrzemięźliwości wskazówką.
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Osoby pobożne, które wiedziały o pijaństwie tego mło
dzieńca, bardzo zasmuciły się widząc go obierającego sobie
stan duchowny, ponieważ mocno się obawiały żeby w czasie
późniejszym nie stał się zgorszeniem.
Jak wiele innych tak i ta przywara bywa w semina
ryum zwykle uśpioną z powodu braku okazyj; jednakże i tam
można, po pewnych, drobnych wprawdzie, lecz wielce zna
czących, z doświadczenia zebranych znakach, poznać alumna
skłonnego do niewstrzemięźliwości.
I tak np. artykuły pożywienia należą u niego do rzeczy
głównych; gdy tymczasem alumn pobożny i umartwiony wcale
się nie troszczy O jedzenie, ponieważ ma głowę zajętą rze
czami nierównie ważniejszemi, aniżeli pokarm materyalny.
Alumnowi zmysłowemu zaś więcej chodzi o dogodzenie
podniebieniu, aniżeli sumieniu swemu. Jest w wysokim sto
pniu zadowolonym z potraw przypadających mu do smaku,
a wielce oburza się gdy się mu takowe niepodobają.
On zaWsze pierwszy skarży się na stół seminaryjski,
lubo ten jest nierównie lepszym od tego, jak miał w domu
rodzicielskim, aniżeli nawet prawdopodobnie będzie miał
przez całą resztę życia swego po opuszczeniu seminaryum.
Z tego powodu przełożony, a szczególniej seminaryjski eko
nom czy szafarz stają się celem wszelkich pocisków jego,
i jeżeli nie w szystkich, to przynajmniej połowę kolegów po
dburza przeciwko niemu.
Gdy się godzina jedzenia zbliża, wtenczas z upodoba
niem myśli o niem nie tyle z głodu, ile powodując się zmy
słowością; zawczasu wyobraża sobie z jakąto on przyjemnością
będzie jadł tę lub ową potrawę.
Coś więcej oprócz godzin stołowych jadać, poczytuje
sobie za fraszkę. Święci nigdy nie posuwają się do takiej
swobody; ale Święci nie są też ,wzorami dla niego. Zmysło
wość jego korzysta z każdej zdarzonej sposobności i niczego
nie pomija, co jego podniebieniu dogadza.
Ma na wzór ludzi zmysłowych zwyczaj recytować dłu
gi spis różnych ulubionych przez siebie potraw, co mu tak

477 obfitą porusza ślinę, że zaledwo może ją w ustach utrzymać:
a cóż dopiero za rozkosz dla niego, gdy którą z tychże po
traw ma już przed sobą!
Chełpi się że wybornie zna się na winie i próbuje go jako
by dobry znawca, przez co jednych pobudza do śmiechu a dru
gich do politowania.
Taki alumn częstokroć bez skrupułu przełamuje prze
pisy i sprowadza sobie z miasta jedzenie i trunki, co potem
jako kontrabandę pilnie w swojej celi przechowuje.
W ogrodzie obrywać owoce z drzew ma sobie za nic;.
a będąc serwitorem, zręcznie usuwa i ukrywa jak ą porcyę
w refektarzu ; więc z obżarstwa popełnia k rad zież, z czego
potem jako ze sprytu przechwala się jeszcze przed kolegami
swemi, poczytując takie rzeczy za drobne bagatele. Rzecz
wiadoma, że takie psoty wywołują wesołość i śmiechy po
między kolegami, z których jednak wielu ubolewa w sercu
nad takiem jego postępowaniem. My zaś dodajemy, że jest
wielka obawa, żeby taki alumn nie stał się w czasie później
szym kapłanem smakoszem i trunków amatorem.
„Właśnie ci stali się niewstrzemięźliwemi, mówił nam
pewnego razu zacny i święty kapłan, którzy będąc w semina
ryum drobnemi rzeczami swojej zmysłowości dogadzali."
Ale cóż powiedzieć o wakacyach naszego lewity mło
dego? W tenczas jeździ z wizyty na wizytę, z obiadu na obiad,,
ze zabawy na zabawę. W tenczas jego zmysłowość tryum
fuje, a o umartwieniu się w czemkolwiek ani myśli nawet,
o czem alumn świętobliwy nigdy'nie zapomina; a w piciu
trunków nawet najpotężniejszym nie ustępuje. Jego uśmiech
na widok wnoszonych potraw, jego zadowolenie, jego wy
chwalanie pewnych potraw, całe jego usposobienie dowodzi,
że się znajduje w żywiole ulubionym i że zmysłowość je st
jedną z je g a przywar niewątpliwych. Już to bardzo wiele
z jego strony, kiedy wstaje od stołu z głową dosyć trzeźwą.
Nawet rodzice tego lewity młodego dostrzegają w nim
zbytecznej w pokarm ach wybredności. Ponieważ większej
w domu rodzicielskim pozwala sobie swobody, dla tego tam
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wyraźniej objawia swoje zadowolenie albo nieukońtentowanie Z podawanych mu potraw. Zamiast dawania przykładu
um artw ienia, odznacza się wyszukanem dogadzaniem zmy-.
słowości swojej.
Ileżto, niestety! jest dzisiaj kapłanów nieumiarkowanych
w jedzeniu i w trunkach, a k to rz y kiedyś będąc alumnami
byli nierównie wstrzemięźliwsi aniżeli nasz alumn, o którym
tu mówimy! Jakże, mój synu, nie, lękasz się zostać później
takim, jakim już dzisiaj być zaczynasz! Jeżeli to złe nastą
pi, to się przypatrz jakim to ty będziesz.
Zostawszy kapłanem zostaniesz zarówno i smakoszem ;
i czy to u siebie, czy gdziebądźindziej, suty obiad będziesz
poczytywał za wielkie szczęście dla siebie.
Będziesz do niego zasiadał z wielkiem zadowoleniem,
i zdradzisz się tam z panującą i grubą w tobie zmysłowością.
W ydając u siebie-obiady podczas odpustów lub z jakiegobądź innego powodu, będziesz się dopuszczał zbytku nie
zgodnego ze stanem duchownym, i takim sposobem zniewo
lisz współbraci swoich do podobnych zbytków, abyś nie po
czytał ich za skąpców, albo żeby się pod tym względem nie
pokazali niższemi od ciebie.
Przywykniesz do nieumiarkowanego używania pokar
mów a szczególniej dó mocnych trnnków, i w krótkim czasie
zaciągniesz nałóg bardzo zgubny.
Sutość twego stołu, oraz piwnica twoja pochłonie sumy
znaczniejsze, aniżeliby ich potrzeba było na utrzymanie w przy
zwoitym stanie zalcrystyi i całego domu Bożego.
Nieustannem bywaniem na sutych w okolicy obiadach
będziesz ludzi gorszył, i często dasz im powód do ostrej
krytyki.
Dogadzając swemu ciału pokarmem i napojem, zezmysłowisz duszę swoją i zejdziesz do rzędu takich zmysłowców,
nad jakiemi Paweł św. płakał powtarzając: Multi ambulant,
quos saepe dicebam vobis (nunc autem et flens dico) inimicos
Crucis Christi: quorum finis interitus: quorum Deus venter est: et
gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt.
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Pow oli, i to w czasie może bardzo kró tk im , utracisz
chęć do czytania rzeczy poważnych i mających ścisły zwią
zek z obowiązkami twemi, chęć do pobożności i do rzeczy
Bożych, mając upodobanie w życiu tylko zmysłowem i spra
wdzając w sobie to zdanie Pawła świętego: Animalis homo
non percipit ea quae sunt Dei.
Czyny gorliwości będą u ciebie bez żadnej wartości;
duch poświęcenia się i ofiary będzie tobie nieznany; i całe
twoje urzędowanie będzie w stanie nie do opłakania.
Może staniesz się nawet pośmiewiskiem ludu z powodu
pijaństwa swego. Źli dowiedziawszy się o twoich nieprawościach tryumfować, a dobrzy smucić się będą; i staniesz się
przedmiotem pogardy powszechnej, co jest smutnym i nieod
zownym udziałem kapłana niewstrzemięźliwego.
Rozpalą się i rozpasają się w tobie huci cielesne, i swo
im nierządem staniesz się hańbą Kościoła.
Niektóre przywary słabną z latami ; lecz niewstrzemięwość twoja nabierze mocy coraz większej, zaślepi i uśpi cię
w twoich niepraw ościach, których dopuszczać się nie prze
staniesz aż do samej śm ierci, i dopiero się obudzisz ze swe
go letargu moralnego, gdy w wieczności u stóp twego Sę
dziego staniesz.
Tobie zdaje się wprawdzie, że tak się daleko nie posu
niesz ; że uczucie honoru i wstydu powstrzymają cię, że więc
niezawodnie unikniesz zguby, o której sama myśl przeraża
cię dzisiaj. T ak myśleć, jest to się grubo mylić. Ileżto
bowiem kapłanów niewstrzemięźliwych podobnie ja k ty my
ślało kiedyś, a którzy są dzisiaj tèm, czem być nie myśleli!!
Może jeszcze powiesz, że wielu nie posuwa się tak da
leko, jakeśmy dopiero co powiedzieli; że jeżeli nie są tak umiar
kowani jakby być powinni, nie są także tak dalece nieumiarkowani w używaniu pokarmów- i trunków, aby zgorszeniem
byli. — Prawda, że wielu nie posuwa się aż do granic osta
tecznych; ale i to praw da, ja k doświadczenie przekonywa,
że niektórzy dochodzą do takowych i nie zatrzymując się
tam, dalej idą: a któż cię zapewnił, że ty pójdziesz za pierwszemi a nie za drugiemi? A zresztą czyż koniecznie potrze
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ba wielkich 'wykroczeń aby Boga obrazić? A samo doga
dzanie podniebieniu pokarmami wyszukanemi, częste uczto
wanie, hojne libacye, marnowanie przytem czasu, niesmak
w pobożności, zaniedbanie pracy, opuszczenie się w świętych
obowiązkach, co wszystko jest zwyczajnym skutkiem życia
zmysłowego : czyż nie wystarcza do zabicia ducha kapłań
skiego, do gorszenia wiernych i do zgubienia tych, których
kapłan jest drugim z obowiązku powołania swego zbawicielem?
A zatem nie zaślepiaj się, mój synu. Zamiast sprzyjania
przywarze niewstrzemięźliwości, pospiesz raczej zapobiedz jej
skutkom przez używanie środków następujących.
— Trzeba dobrze pamiętać, że umartwianie zmysłowo
ści należy do / koniecznych warunków życia świętobliwego.
A zatem alumn, któremu nic tak potrzebném nie jest jak
świętobliwość życia, powinien przedewszystkiem głęboko
przejąć się koniecznością umartwiania zmysłowości swojej,
powtarzając do siebie: Nigdy nie stanę się takim, jakim być
powinienem, według życzenia Boga, jeżeli zmysłowości swo
jej umartwiać nie będę.
— Dla nabrania odwagi do walki ze swoją zbyteczną
co do smakowania w jedzeniu delikatnością, wiele ci dopo
może ta uw aga, że wszyscy ludzie, którzy świętemi zostali,
bezustannie umartwiali swój apetyt, i w^końcu do tego sto
p n ia , przy pomocy Boga doszli, że w takiem umartwieniu
prawdziwą rozkosz znajdowali. Mój synu, powiedział jedne
go razu S. Filip Neryusz do jednego z penitentów swoich*
który w jedzeniu trochę za wiele dogadzał sobie, jeżeli smaku
swego nie będziesz umartwiał, to nigdy świętym nie zostaniesz.
— Przejąwszy się tej prawdy ważnością, zastanów
się nad sobą i zobacz : czyli która z wyliczonych cech ni&wstrzemięźliwości nie stosuje się do ciebie? Jeżeli, na nie
szczęście, dawniej wykraczałeś pod tym względem, tembardżiej jeżeli to się zdarzało dosyć często, albo jeżeli, co gor
sza, miałeś nałóg zaciągnięty: toś powinien z tem otworzyć
się przed spowiednikiem swoim, być mu powolnym, zupełnie
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i bez nam ysłu opuścić stan duchowny, jeżeliby to doradzał, a tem
bardziej jeżeliby ci te nakazał.

— A chociażbyś w.tej materyi nie poczuwał się do wy
kroczeń znacznych, ale jeżeli jednak czujesz w sobie wielką
skłonność do zmysłowości w jedzeniu i piciu; jeżeli lubisz
obiady wystawne, jeżeli w potraw ach zbyt wybrednym jesteś,
jeżeli sam potraw zapach sprawia ci wielką rozkosz albo
odrazę: to bądź pewnym, że masz w sobiè zaród niewstrzemięźliwości; i jeżeli nie będziesz pracował szczerze nad jej
przytłumieniem dopóki alumnem jesteś, to się ona coraz bar
dziej rozwijać będzie, gdy kapłanem zostaniesz.
— Idąc do refektarza pamiętaj na obecność Boga, spro
stuj i oczyść swoją intencyę, uważnie odmawiaj Benedicite,
i tam znowu przed zabraniem się do jedzenia, sprostuj swoją
intencyę i zrzeknij się przyjemności zmysłowej przy poży
waniu pokaftnów. Rzadko się zdarza, mówią Święci, aby
się przy jedzeniu nie popełniło wiele grzechów powszednich.
— Nawykaj coś ujmować śóbie przy każdem jedzeniu
dla umartwienia się, a tę przyjemność jakiej doznajesz poży
wając pokarmy, staraj się zamienić na jak ą myśl pobożną,
przerywać ją wzniesieniem serca, do B oga, a szczególniej
uwagą na to, co się wtenczas w refektarzu czyta.
— Nigdy nie ukazuj niezadowolenia z danych ci po
traw, ani wychwalaj tych jakie ci smakują. W szystko to
nie buduje nikogo i daje wyraźnie poznać, że w tobie zmy
słowość przemaga.
— Nie przyzwyczajaj się do żadnych napojów rozpala
jących, ja k np. do piwa mocnego, do kawy czarnej po obiedzie itp. co w seminaryum jest zabronione, a od czego w cza
sie późniejszym wstrzymywać się nie będziesz miał odwagi.
Alumni pobożni nie używają rzeczy takich, a jednakże ani
zdrowie, ani sumienie ich nic dla tego nie cierpią.
— Nie opuszczaj seminaryum nie poradziwszy się dy
rektora sumienia twego, ja k masz zachowywać się będąc ną
obiadach sutych. Proś go o przepisanie ci w tym względzie
reguły i trzymaj się takowej ściśle.
Przewodnik.

.

31
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— Nawykaj do nieco surowego obchodzenia się z cia
łem swojem. Nie uczynisz żadnego znacznego postępu w cno
cie, jeżeli cnota umartwienia się będzie znaną, ci tylko ide
alnie i teoretycznie. W ogóle zwyczaj umartwienia się zna
cznie ułatwi ci nabycie cnoty wstrzemięźliwości, i dobrze pa
miętaj', ze dogadzając zmysłom nigdy nie nabędziesz dosko
nałości moralnej. „Wszyscy Święci* mówi S. Leon, rozpoczy
nali swoje życie świętobliwe od Umartwienia smaku swego.“
— Miej się pod tym względem na ostrożności w czasie
wakacyj twoich. Sposób przepędzanych przez alumna wakacyj jest znakiem, jakim on kapłanem będzie. Jeżeli wtenczas,
czego nie daj Boże, na nowo przeciwko cnocie wstrzemię
źliwości wykroczysz, to nie zaniedbaj przyznać się do tego
przed spowiednikiem seminaryjskim, który w rzeczy tak wa
żnej powinien zaraz o twojem powołaniu zdecydować. Nie
zwyczajna to rada, ale ścisły obowiązek, od którego niewolno
się w yłam ywać przez wyspowiadanie się ze swego błędu przed
jakimbądż

innym kapłanem

przed powrotem

do seminaryum.

Zapewne że ten grzech jest odpuszczony przez rozgrzesze
nie; lecz twój spowiednik seminaryjski powinien wiedzieć,
czyliś w danej okazyi nie_ powrócił do grzechu, jaki już go
bardzo niepokoił co do powołania twego, ażeby mógł potem
wyrzec, że możesz albo nie możesz posunąć się do przyję
cia święceń kapłańskich.
— Nareszcie podczas wakacyj nie szukaj ale raczej
unikaj obiadów sutych. Nie wykraczaj przeciw regule przez
siebie przyjętej; a gdy kiedy nie będziesz mógł wymówić się
od zaprosin, to wtenczas daj przykład cnoty umiarkowania,
ujmując co sobie z dawanych potraw dla umartwienia się, a nie
daj się przykładem innych pociągnąć do przełamania swojej
obietnicy Bogu uczynionej.
— W końcu, jeżeli twój spowiednik przyzwoli, to mo
żesz jaki dzień w tygodniu pościć na pam iątkę męki Zba
wiciela naszego.
Przy pomocy takiejto ostrożności będziesz, mój synu,
umiarkowanym w jedzeniu i napojach, poskromisz swoje na-
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miętności i staniesz się dla ludzi budującym przykładem
umiarkowania.
Odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie części drugiej
rozd. IX, oraz w dziele X. Chaignon’a tom I, rozmyślanie 4 9.

ROZDZIAŁ XVI.
A lu m n

in t e r e s o w n y , c h c iw y i u s p o s o b io n y

d o

s k ą p s tw a .

Interesowność, chciwość i usposobienie do skąpstw a
jest taką przywarą, jakiej zaród w alumnach zaledwo dostrze
gać można. Z tego zatem powodu będzie zapewne wielu
zdawało się, na pierwszy rzut oka, że możnaby bezpiecznie
o tej materyi nic nie mówić. Jednakże my zupełnie inaczej
myślimy i otwarcie wyznajemy, żę kapłan interesowny, chci
wy albo skąpy nie jest bynajmniej istotą urojoną. Skoro te
dy są księża interesowni, i że chciwość z wiekiem ich się
powiększa, ja k o tem doświadczenie przekonywa: czyż więc
nie ważna rzecz dla alumna poznać cechy tej przywary na
samym wstępie do stanu duchownego, żeby mógł zawczasu
zapobiedz temu nałogowi nieszczęsnemu, przeciw któremu
ciężko walczyć później, gdy już w sercu głęboko się zakorzenił?
Alumn skłonny do chciwości wychodzi takim już nie
kiedy z domu rodzicielskiego. Polubił on zbieranie pieniędzy
zapatrując się na rodziców swoich, którzy z nader w ielką
skrzętnością i drogami może nie zawsze godziwemi za doczesnemi uganiają się zbiorami.
Ciągle słysząc mowę tylko o nabytych i spodziewanych
zyskach, o korzystnych, dochodnych posadach i uwielbianiu
szczęśliwości bogaczy, zawczasu poznał się na wartości pie
niędzy i począł na nie spoglądać okiem zazdrości i chciwości.
Swoje drobne dochody oszczędzał ja k mógł, pragnąc
przy tem skarb swój powiększyć codzień, i dla tego nie wy
daw ał grosza na byle co, nawet ubogiemu jałmużny odmawiał.
Starannie unikał wszelkich wydatków.
Chociaż nie potrzebował kupować niczego, to jednak
że często rodziców swoich prosił o pewną drobną kw otę
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pieniędzy, żeby się mógł pocieszyć ich posiadaniem i pomno
żeniem skarbu swego..
Ponieważ ma rodziców niezamożnych, więc dla tego
otwarcie rozgłaszał a nawet powiększał potrzeby swoje, dla
otrzymania od zamożnych jakiegoś pieniężnego wsparcia,
bez czego wszakże mógł się obywać.
Postępując nareszcie w lata zaczął nad sobą się zasta
nawiać i zapytywać siebie czem ma zostać? jaki sobie stan
obrać? W tedy przechodząc myślą różne stany, zatrzymał się
nad kapłańskim, i nie wiele myśląc zdecydował się księdzem
zostać: ponieważ zauważył, że to stan i wygodny i zysko
wny; że może od razu na intratny dostanie się wikaryat, pó
źniej na jakie pingue beneficium, a z czasem... któż tam wie?...
może się i ja k a dobra kanońija dostanie.
Oprócz tego spodziewał się, że ludzie pobożni chętniej
dopomogą mu gdy sobie stan dùchowny obierze, aniżeli gdy
by obrał sobie jakibądź inny zawód na świecie; i dla tego
prawdopodobnie chciwość jest początkiem powołania jego.
Oto jakie zarody złego przyniósł ze sobą do semina
ryum, co wprawdzie daje się ukryć, ale co zupełnie wykorze
nić jest bardzo trudno. Zresztą zobaczmy jakim on jest na
tej drodze nowej.
W ypadałoby i mógłby mieć ubranie lepsze, przyzwoi
tsze; ale-że nie m a ufności w Bogu i jest. ori sam opatrzno
ścią dla siebie, więc nie sprawia sobie ubrania lepszego i dla
tego suknia jego jestw ytarta, pełna różnych plam i obszarpana.
Książek własnych prawie nie ma; a te beż których ża
dną miarą obejść się nie może, są pożyczone od kogoś; on
bowiem woli korzystać z cudzych książek, aniżeli na nie pie
niądze wydać, chociaż mógłby to uczynić bez trudności.
W praw dzie chciałby posiadać niektóre dzieła treści ważnej
i z których mógłby bardzo wiele korzystać; ale że są nieco,
lubo nie bardzo drogie, więc woli takowych raczej nie mieć,
woli wielu ważnych rzeczy nie znać, aniżeli kilka a tem bar
dziej kilkanaście rubli wydać, bo przez to uszczupliłby sw j
skarb ulubiony.
Gdyby chciał toby mógł zapłacić całą sumę, jaka się
wymaga za stół w seminaryum; lecz on wmawia w siebie że
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seminaryum posiada fundusz dostateczny, poczytuje się za
biednego i usilnie prosi, może- nawet wbrew głosowi sumie
nia swego, o zmniejszenie tej sumy aż do połowy.
Jego powołanie jest, pod pewnemi względami, bardzo
wątpliwe; nie czuje bowiem wielkiego pociągu do stanu du
chownego, a przynajmniej chce zostać kapłanem nie dla
chwały Boga, ani dla zbawienia dusz: ale jakże ma postąpić?
czemżć ma zostać? gdzie znaleźć taką profesyę, któraby tak
łatwo i tyle korzyści obiecywała, ile stan do którego dąży?
Gdyby zaś mógł jakąbądź inną równie zyskowną a tembardziej zyskowniejszą znaleźć, toby się takow ej' chwycił na
tychmiast; ale że nigdzie nie upatruje żadnej tak dogodnej
dla chciwości swojej ja k stan duchowny, więc dla tego chę
tnie obiera go sobie.
Gdy koniecznie co kupić musi, to wtedy jawnie daję
dowody sknerstwa swego, ponieważ uporczywie targuje się
0 cenę. tow aru i takim sposobem niecierpliwi sprzedających
1 pobudza ich do wyrażeń ubliżających mu.
Gdy używa do czego robotników, sług albo posłańców,
to zamiast przyzwoitego ich wynagrodzenia nic im nie daje,
albo bardzo mało, przez co pobudza ich do szemrania i otrzy
muje krzywdzącą od nich nazwę skąpca albo sknery.
Przy konwersacyi zdradza się pomimo woli z usposo
bienia serca swego. Ponieważ o rzeczach doczesnych sądzi
nie podług światła wiary, lecz podług stopy korzyści z nich;
przeto zachwyca się ja k dziecię tego świata, dowiedziawszy
się że ktoś ze znajomych jego otrzymał spadek bogaty. Za
zdrości jego szczęściu i swoim sposobem mówienia dowodzi,
że gdyby takowa gradka jemu się wydarzyła, toby semina
ryum natychmiast opuścił i zarazby się ożenił.
Podobnie się wynurza po otrzymaniu wiadomości o prze
niesieniu kapłana jakiego na wyższą i zyskowniejszą posadę
aniżeli ta jak ą dotąd zajmował. W tedy ż ust jego z powoła
niem niezgodne a stanowi kapłańskiemu ubliżające wyrywa
ją się słowa: „Co za wyborny wikaryat! Co to za intratne
probostwo!" jakoby nie te probostwa i nie te wikaryaty dobremi były, na których bezpieczniej i swoją i bliźnich dusze
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zbawić można, i jakbyto do własnego i bliźnich zbawienia
koniecznie wielkich dochodów potrzeba było!
Gdy się mu proponuje dwojaki czyn: jeden darmo a dru
gi z pewną, choćby drobną korzyścią materyalną, to bez
namysłu obiera sobie ten ostatni; ponieważ ani przez chwilę
się nie zastanawia, któryto z nich większą chwałę Bogu
a pożytek bliźniemu przynosi.
On z tej przywary swojej daje się poznać nawet w dro
dze, gdy z alumnatu jedzie na.w akacye; wtedy bowiem po
trzebując posługi od służby czy to przy kolei, czy na staćyach poczty lub zajazdach, nie rozumie, że lepiej dać kilka
kopiejek więcej aniżeli narazić na niesławę honor całego
stanu duchownego, którego członkiem jest.
Ubodzy napróżno wyciągają rękę do niego; on poprze
staje tylko na podziwianiu dobroczynności ludzi świeckich.
Nikt ja k on tak śmiało nie twierdzi, że pomiędzy że
brakam i mało poczciwych, że nie równie większa ich poło
w a jest bardzo zepsutą. Z takiej swojej zasady wypro
wadza sobie wniosek, że poczciwi otrzymują wsparcie i że
źli nie zasługują na takowe: ma tedy wyborny sposób do
odmawiania jałmużny jednym i drugim!
Oprócz swego własnego, prawie niczyjego ubóstwa nie
uw aża za rzeczywiste, a przynajmniej za nie tak wielkie
ja k jego.
Do czynów miłosiernych nie przykłada się ani jednym
groszem i wymawia się od tego potrzebą oszczędności; i lu
bo sknerstwo jego nie jest jawnem, wszakże i hojność jego
jest nikomu nieznaną.
Jednem słowem, zawsze zadowolony, gdy pieniądze od
biera; a zawsze oburzony, gdy trzeba dać. Myśli jedynie
o pieniądzach, pragnie tylko pieniędzy, miłuje pieniądze dla
samych pieniędzy, a wszelkie inne rzeczy zajmują u niego
miejsce tylko podrzędne.
Otóż jakie przygotowanie do chciwości, jeżeli to nie jest
jeszcze samą chciwością. A teraz zobaczmy dokąd to wszy
stko prowadzi.
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Trudnoby było wyobrazić sobie cóś obrzydliwszego nad
widok kapłana chciwego i skąpego, gdyby go nie był Duch
Święty sam opisał. Takie zdanie wyszłe z ust ludzkich
uważaneby było za przesadę. Rzekł On bowiem że nad
chciwego nie ma nic występniejszego: Avaro nihil est scele
stius.... N ihil est iniquius quam amare pecuniam: hic enim et
animam suam venalem habet (Eccli., 10). Oto ja k się Duch
Święty wyraża mówiąc o chciwcu zwyczajnym: a cóżby On
dopiero powiedział, gdyby mówił o takimże kapłanie?
Otóż więc posłuchaj, młodzieńcze, co się z tobą sta
nie gdy zostaniesz kapłanem , skoro już dzisiaj będąc alu
mnem tak bardzo do pieniędzy przywiązanym jesteś.
Pobudką do najpierwszej pokusy, jakiej ulegniesz, bę
dą pieniądze. Gdy bowiem w rękach swoich znaczniejszą,
aniżeli dotąd bywało, ilość ich zobaczysz, natychmiast serce
twoje przywiąże się do nich silnie; poczytasz się wtedy za
szczęśliwego; uznasz się prawie za bogatego i twoje serce
będzie z zadowoleniem powtarzało: Otóż, nareszcie, są pie
niądze! Mam nareszcie to czegom pragnął! Odpoczywaj tedy,
duszo moja, ponieważeś ciężko dokupiła się pokoju twego:
Anima, habes multa bona posita in annos plurimos, requiesce.
Bądź zatem pewnym, że nic tak mocno do pieniędzy nie
przywiązuje, ja k zebranie ich nieco znacznej ilości; doświa
dczenie bowiem uczy, że i taki nawet, kto nigdy nie czuł
w sobie pociągu do chciwości, odrazu stał się namiętnie przy
wiązanym do pieniędzy, gdy przyszedł do posiadania zna
cznej ich ilości. Jakże wielu powtarza: Ileżbym to ja dobre
go zrobił, gdybym bogaty był! a gdy się-przypadkiem zbogacą, to wtenczas o robieniu tego dobrego ani myślą!
Ty zapewne myślisz zupełnie inaczej postępować, i po
zostałości od zaspokojenia wydadków na cele dobre używać?
Jestto marzenie tylko. Skoro bowiem, jakto przypuszczamy,
nosisz od dawna i pielęgnujesz w sobie zaród chciwości, to
się takowy będzie rozwijał codzień; ponieważ chciwość jest
nienasyconą z natury swojej i nieustannie będzie ci powta
rzała: Affer, affer (Prov. 30).
Dostawszy się na wikaryat, rozpoczniesz swój zawód

od narzekania na szczupłość swojej, pensyi i dochodów; a je
żeli otrzymasz powiększenie dochodów, to się z tego tak
dalece ucieszysz jakoby z odniesionego na wojnie zwycięztwa:
Sicut qui invenit spolia multa (Ps. 118). A gdy twój proboszcz
uprze się przy swojem i hic ci nie postąpi, wtedy będziesz
na niego szemrał i żalił się przed równemi ci w wieku konfratrami, że krzywdzi ciebie.
Gdy się kiedy trafią jakie dochody nadzwyczajne, to się
równię okażesz nader wymagającym. W takich razach pret.ensyę swoją posuniesz aż do niedorzeczności, ■a która żą
danie twoje zawiedzie najzupełniej, za co potem proboszczo
wi swemu będziesz się odpłacał jaw ną niechęcią, z czego.po
wstanie między wami niezmiernie szkodliwe dla parafii roz
dwojenie.
Jak w seminaryum tak i później będziesz się obywał
bez wszystkiego, co nie jest bezwarunkowo potrzebnem, abyś
jedynie swojej chciwości dogodził.
Każdy dobry kapłan poczytuję sobie za ścisły obowią
zek nabywać książek dobrych, żeby się coraz lepiej oświecił dla
nauczania drugich; lecz ty żadnej nie kupisz sobie, chociażby
kto oddawał je za bezcen i. prawie darmo; poprzestaniesz
na rozumie własnym i na wiadomościach ze seminaryów wy
niesionych, a więc nie mało dopuścisz się błędów w konfesyonale, na ambonie i przy katechizowaniu dzieci.
Nâwet ubranie twoje będzie dowodziło skąpstwa twego.
Twoja .suknia będzie jednych pobudzała do politowania a dru
gich do śmiechu i szyderstwa. W prawdzie będziesz miał
i paradne ubranie, lecz takowe będzie na wielkie tylko uro
czystości chowane.
O
swoją należność będziesz się upominał z całym r
gorem; ale wierzyciele twoi będą musieli może bardzo długo
oczekiwać na to, co się im od ciebie należeć będzie.
Będziesz wprawdzie słuchy wał spowiedzi ubogich i od
wiedzał ich gdy zachorują, lecz ich nie wesprzesz; a jeżeli
dasz im kiedy jałmużnę, to z powierzonych ci na taki cel
pieniędzy przez bogaczy albo dusze pobożne, a nie z twoich
własnych. Pobolejesz nad ich niedostatkiem, nad smutnem
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ich położeniem, powiesz im kilka słów pocieszających i na
tem się zakończy cała dobroczynność twoja, za co nie
będą się poczuwali do żadnej dla ciebie wdzięcznos'ci. .
Będziesz spoglądał na płynące łzy biednych, lecz nie
otrzesz ani jednej, chociaż będziesz miał sposoby do zata
mowania :całych potoków łez.
Z radością będziesz przyjmował, podarunki od penitentek swoich, co kapłani świętobliwi mocno potępiają, i twoje
w takich razach zadowolenie da im wyraźnie poznać, że nowe
podarunki sprawią ci nową przyjemność.
Ty datkiem pieniędzy swoich nikogo nie zachęcisz do
czynów pobożnych albo miłosiernych, a gdy inni do takich
czynów zapraszać cię będą, ty poprzestaniesz na dopomaganiu
im swoją tylko radą i zachętą.
Żadnego albo bardzo mały przyjmiesz udział i w tych
dobrych czynach, jakich twój biskup sprawcą będzie, i może
ganiąc i potępiając takowe, nie jednego konfratra odwiedziesz
od przyłożenia się do nich.
Tymczasem szkatułka twoja stawać się będzie coraz to
pełniejszą, serce do bałwana przywiązańsze, a chciwość bę
dzie nieustannie powtarzała: Affer, afer.
A gdy proboszczem zostaniesz, to wtenczas i twoja
chciwość przybierze rozmiary jeszcze większe. Twój poprze
dnik może miał piękny tytuł Ojca ubogich,, wiele pięknych
czynów dokonywał, i zawsze był gotów do wspierania nędzy
i do wyświadczenia przysługi: gdy więc parafijanie przeko
nają się, że ty myślisz i postępujesz zupełnie przeciwnie,
wtedy bezwątpienia mocno zdziwią się takiem przeciwieństwem
i wielu z nich, a szczególniej ubodzy wzdychając powiedzą:
Boże łaskawy, któż nam wróci : pasterza dawnego?!
W ymagający podczas wikaryuszostWa, będziesz sobie
żartował ze słusznych wymagań pomocników twoich gdy pro
boszczem będziesz. Chciwość twoja uszczupli ich pensyę
i dochody.
Twoje sknerstwo uszczupli wydatki na utrzymanie domu
i z tego wkrótce zasłyniesz nietylko u swoich parafijan, lecz
i w całej okolicy.
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Gdy nikt nie będzie słyszał o twoich jałmużnach ani
czynach dobrych, nikt też oszczędności twojej nie przypisze
dobrym celom, i ściągniesz na siebie hańbiące nazwy: chci
wca, skąpca, sknery, kutw y, dusigrosza.
Kościół twój będzie w smutnym stanie; tam ornaty, ka
py i wszystka bielizna będą cię obwiniały o skąpstwo obrzy
dliwe, a zajrzawszy do szkatuły swojej przekonasz się, że
skarga ich sprawiedliwa zupełnie.
O prawa swoje będziesz się upominał ze ścisłością ro
snącą; żadna proźba nie uzyska u ciebie żadnej ulgi, żadnego
poczekania, żadnych względów; będziesz jedno i toż samo
każdemu powtarzał: Sprawiedliwie mi się to i owo należy,
a więc redde quod debes.
, Nawet rodzice twoi przyparci niedostatkiem doznają
twardości serca twego; a gdy będą wiedzieli że możesz im
łatwo dopomódz, przeto słusznie na ciebie żalić się będą
i ten ich żal najbardziej ci zaszkodzi.
Gorliwość twoja będzie tak zimną ja k serce twoje, a toż
serce twoje będzie znowu tak zimne ja k złoto twoje; chci
wość bowiem nigdy nie pała żarliwością. Albożto chciwemi
byli Apostołowie, Bernardowie, Ksawerowie, W incenci Fereryusze?
Pobożność twoja będzie tak samo oschłą jak i gorli
wość; wonność modlitwy twojej zamiast wzniesienia się ku
Bogu, zwróci się raczej ku bałwanowi twemu, i dla tego
nie doznasz pociechy ani w sercu, ponieważ to będzie zo
stawało pod wpływem żądzy; ani w duszy swojej, bo ta-nie
będzie godną takowej.
Chciwość tak cię dalece zaślepi, że swoje do pieniędzy
przywiązanie poczytasz za rzecz tak niewinną, iż o tem dy
rektorowi sumienia swego nic nie powiesz, chociaż należałoby
go o tem przedewszystkiem zawiadomić.
Starość, jeżeli się takowej doczekasz, nietylko tej na
miętności tw°jej n’e osłabi, lecz ją bardziej wzmocni jeszcze,
ja k o tem codzienne doświadczenie przekonywa, i rana du
szy twojej zrobi się nieuleczalną. — Mając wtedy może kilka
dziesiąt tysięcy rubli z ołtarza zebranych, nie dasz ani jednej
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kopiejki na najkonieczniejsze potrzeby,na cel najpiękniejszy,
na największy dla bliźnich, Kościoła, i całego nawet społe| czeństwa pożytek. Sknera stojący nad grobem nawet nie na
ruszy skarbu swego, chociażby miał cały świat zginąć na
wieki. On wiecznie lęka się, będąc nawet bliskim śmierci,
żeby mu z głodu umrzeć nie przyszło.
W końcu śmierć, która na naznaczoną przez Pana
godzinę nigdy-się nie spóźnia, wyłączy ciebie z liczby żyją
cych i postawi z próżnemi rękami u stopni Boga miłosier
nego, o któregoś nauce i przykładach nie pamiętał przez całe
życie swoje. W ówczasto objawią śię haniebne skutki twojej
brudnej chciwości; wówczasto nastąpi zgorszenie zupełne: bo
Kościół się zasmuci, źli zatryumfują a dobrzy wzdychając po
wiedzą: Ecce homo qui non posuit Deum adjutorem suum, sed
speravit in multitudine devitiarum suarum!
Otóż tedy pamiętaj, młody czytelniku, że się to wszy
stko sprawdzi i przyjdzie na ciebie, n ie ja k o lew rycżący
z daleka, lecz jak o wąż czołgający się bez szelestu po tra
wie; przyjdzie to wszystko powoli i nieznacznie, a nie zaś
jakimś raptownym wybuchem namiętności, po czem nie ma
winowajca spokoju. Zatrzymaj się zatem na samym początku
dopóki światło,jeszcze twoim oczom przyświeca, i zmierzy
wszy głębokość przepaści chwyć się z całej siły sposobów dla
uchronienia się od niej.
— Najprzód tedy zbadaj siebie dobrze czy masz albo
nie masz w sobie usposobienia do chciwości. W tym celu
każdy pierwszej części tego rozdziału ustęp przeglądaj i roz
ważaj w obliczu sumienia twego.
— Jeżeli w głębi serca twego dostrzeżesz jak i zaród
chciwości, to nie poczytaj go za nic nieznacęący: bo chciwość
poczyna się zawsze od małych i posuwa się do coraz wię
kszych rzeczy. .
— Swego do rzeczy ziemskich pociągu nie waż sobie
lekce dla tego, że jesteś pobożnym i prowadzisz życie nie
naganne: ponieważ chciwość tem się od innych namiętności
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różni, że dosyć łatwo godzi się z pobożnością, jakoby
chciała przez to niewolnika swego tembardżiej zaślepić.
— Dla nabrania większej ochoty do walki z tą namię
tnością, przejmij się mocno tą prawdą, że kapłan chciwy jest
obrzydliwością w oczach Boga i ludzi; że jego praca jest
bezpożyteczną; że ubodzy są publicznemi oskarżycielami je
go; i że po marnem przepędzeniu życia na tym świecie, pazostawia po sobie pamięć smutną i złorzeczną, a sam idzie
na potępienie: Passio omnium pessima, incurabilis morbus, po
wiada S. Jan Chryzostom, mówiąc ó chciwości.
— Rozważ dobrze te S. Pawła słowa: Radia omnium
malorum est eupiditas; i te samego Jezusa Chrystusa: Videte,
cavete ab omni avaritia. W ażne to słowa i dla tego S. Au
gustyn dodaje: Non est leviter habendum, quando Dominus no
ster dicit: Cavete.
— Dalej, nie wypuszczaj z pamięci przykładu Judasza,
który ciebie przerazić powinien. Nic jego chciwości nie zdra
dzało, gdy Jezus Chrystus uczynił go apostołem swoim; ale
jest prawdopodobieństwo, że w swojem sercu miał zaród tego
strasznego występku, który doprowadził go do zapomnienia
o Stwórcy swoim, dalej uczynił go zdrajcą Mistrza swego,
potem zaprowadził go na szubienicę, aztam tąd do głębokości
piekła.
— Nié waż perswadować sobie, że chciwość twoja ni
gdy do ostateczności nić dojdzie: ty bow iem -nie wiesz jak
daleko zajdziesz: ale bądź pewnym, iż bardzo daleko zaj
dziesz, jeżeli zarodów tej namiętności nie potłumisz i nie wy
korzenisz ich ze siebie zawczasu. Z resztą pamiętaj, że i nie
posuwając się nawet do ostateczności, nie mało się dopuścisz f
wykroczeń: sparaliżujesz bowiem działalność urzędowania
swego zaniedbując wiele czynów dobrych, a nie dopomagając
biednym znajdującym się w nędzy ostatniej, będziesz uchodził
za kapłana bez miłości bliźniego i bez gorliwości.
— Dla uchronienia się tak wielkich niebezpieczeństw
powiedz do siebie stanowczo: Otóż chcę być kapłanem wspa- .
niałomyślnym, litościwym i bezinteresownym; chcę swoje serce
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zupełnie oderwać od zwodniczych tej ziemi dóbr, ponieważ
ono nie dla nich stworzone.
— Zacznij te swoje dobre postanowienia uskuteczniać
bez odwłoki. D otąd chroniłeś się wszelkiego wydatku,
nie koniecznego wprawdzie, lecz wielce pożytecznego; odtąd
zaś nie żałuj takiego w ydatku i wbrew chciwości twojej po
kładaj ufność w Bogu. Spraw sobie : lepsze ubranie, kup
rzecz taką lub owaką, to lub owe dzieło, bez czego dotąd
się obchodziłeś z powodu oszczędności zbytecznej.
— Gdy możesz być wspaniałomyślnym roztropnie, tć>
bywaj wspaniałomyślnym; niech ubodzy m ają do szkatuły
twojej tyle prawa co i ty; jałm użna nigdy dającego ją nie
zuboży; dawaj hojnie cierpiącym członkom Jezusa Chrystusa,
nie żałuj grosza na szerzenie dobrych pomiędzy ludem ksią
żek, a tym sposobem ta k chlubny i trwały zbudujesz sobie
pomnik, że go nawet wieczność nie przeżyje. Każdy grosz
na dobry cel ofiarowany osłabi samolubstwo serca twego
i rozpali w niem miłość.
— Obmyślaj jakie czyny do wykonania; rozmawiaj o nich
z kolegami swemi; naradzając się wspólnie obmyślajcie środki
do uskutecznienia tychże czynów w czasie późniejszym; przed
siębierzcie co znakomitego i drugich dó tego nakłaniajcie.
— Nie naśladuj tych, którzy nigdy pieniędzy przy so
bie nie noszą, żeby mogli ubogim proszącym śmiało powie
dzieć, iż nie mają co dać. Nie tak czynią ludzie świętobliwi;
oni bowiem poczytują sobie za obowiązek dawać jałmużnę
Według możności swojej.
—• Bądź hojnym dla swoich sług jakoteż innych tej
klasy ludzi, gdy ci jak ą przysługę wyświadczą. Nie dawaj
im powodu do szemrania zbyt małym •datkiem i nie potwier
dzaj dawanej przez nich przygany duchownym, iż są skąpszemi aniżeli świeccy.
— Upokarzaj się przed Bogiem, gdy kiedy uczujesz
w sobie żywą radość z powodu otrzymania znacznej ilości
pieniędzy, a na ukaranie siebie za to, daj z tychże pieniędzy
jałmużnę przy pierwszej sposobności.
— Nawet i wtedy się upokarzaj, gdy zdecydowawszy
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się zrobić wydatek jaki, u czujesz w sobie pewną do tego nie
chęć: dla pokonania takiej niechęci przydaj cokolwiek do
tego coś wydać miał.
— Domagając się od kogo zwrotu należności swojej
postępuj łagodnie; nigdy się nie posuwaj do natarczywości
ani się odwołuj do powagi prawa. Pokazuj w takich razach
iż ciebie tyle kosztuje to żądanie, ile twego dłużnika oddanie.
— Nigdy zbytecznie się nie targuj z kupcami, z rze
mieślnikami i ż furmanami. Są kapłani, którzy w takich ra
zach dają dowody skąpstwa; takim sposobem ubliżają go
dności powołania swego i nie są powolnemi Mistrzowi swemu,
który uczniom swoim powtarzał: Qui vult tecum judicio con
tendere, et tunicam tuam tollere, dimitte'ei et pallium (Mat. 5).
— Bądź wyrozumiałym przy załatwieniu rachunków
pieniężnych; umiej ponosić ofiarę dla zachowania pokoju i zgo
dy, i dla dania dobrego innym przykładu. W sporach fami
lijnych bądź -wspaniałomyślnym i daj dowód, żeś w samej
rzeczy nie dobra znikome, ale Boga obrał sobie za dziedzictwo,
gdyś przy nogach Biskupa wyrzekł: Dominus pars haereditatis meae et calicis mei.
— Nigdy nie zbieraj majątku. Kapłani bogobojni tru
chleją na widok nieco znacznej sumy pieniędzy. Nie wiele
posiadają, lecz i długów nie mają. Im mniej będziesz miał
pieniędzy, tem mniej będziesz miał i przywiązania do nich;
a przeciwnie, im pełniejsza będzie szkatuła, tembardziej za
pragniesz aby się jeszcze pełniejszą stała.
— W końcu zaopatruj się nie w pieniądze, ale zdania
Pisma Świętego, które ,uczą cię złotem pogardzać: Beati paperes. — Vae vobis divitibus.— Filius hominis non habet ubi cap u t reclinet. — Vade, vende quae habes, et da pauperibus... et
veni, sequere me.— Dites difficile intrabit in regnum coelorum.—
Mortuus est et dives, et sepultus est in inferno..., etc.
Oto słowa Mistrza naszego. Cokolwiek się im sprze
ciwia, to i ty na to wzdrygać się powinieneś. Ponieważ chcesz
kapłanem być, więc nigdy nie zapominaj, że dusz o tyle
więcej zbawisz, o ile litościwszym i bezinteresowniejszym bę
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dziesz. T o też pięknie O. Yaluy pow iada: że „Kapłan dawający więcej, prawie zawsze więcej i naw raca.“ Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana Cz. I roz.
VIII str. 96; a w dziele X. ChaignorCa 1 .1 rozmyślanie 46 i 47.

KOZDZIAŁ X V II.
Alumn złego charakteru.

Zebraliśmy do tego rozdziału różne przywary, które
wzięte razem, gdy im k to nałogowo podlega, stanowią zły
i nieznośny charakter.
Ponieważ każdy z nas mniej lub. więcej doznawał przy
krości pozostając w stosunkach z ludźmi trudnemi do poży
cia, więc łatwo zrozumieć ja k ważną jest rzeczą z tego się
właśnie poprawić, czem nas drudzy obrażali lub też obrażają.
Ale pamięć nà świętość powołania naszego powinna
skłonić nas najbardziej do poprawienia charakteru naszego.
Ponieważ jako kapłani powinniśmy, według słów Pawła świę
tego, być forma et exemplum dla ludów; i ponieważ z dru
giej strony zły charakter nie jest form a neque exemplum dla
tego, że co moment obraża cnotę ja k ą , więc powinniśmy za
wczasu pozbyć się tych przywar, ja k ie naszego bliźniego
zniechęcają ku nam. Jeszcze i ta uwaga powinna skłonić
nas do poprawienia się, że zły pasterza charakter bardzo
wiele w rządzonej przezeń parafii złego sprawia. Zły chara
kter jest prawie zawsze źródłem nieporozumień, niezgod,
sporów i kłótni między proboszczem a parafijanami, co ni
weczy skutek świętego urzędowania. Usuńmy z parafij księży
zarozumiałych, porywczych, opryskliwych, zazdrośnych, gro
źnie rozkazujących i burzliwych, a zastąpmy ich kapłanami
z charakterem łagodnym , zgodnym, uprzejmym i miłym,
a natychmiast tam pokój ujrzymy.
Zobaczmy tedy, ja k się też co do tej tak ważnej kwestyi mamy.
Gdy kogo pierwszy raz widzimy, natychmiast odgadu
jemy i charakter jego; i dla tego raz uczuwamy w sobie po
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ciąg .do osoby widzianej, a drugi raz doznajemy przykrego
wrażenia i wstrętu. W pierwszym przypadku mówimy, że ten
a ten ma dobry, a w drugim że ma zły charakter.
Alumn złego charakteru jest częstokroć pysznym, wy
niosłym, hardym, pogardliwym; udaje że jest sam sobie wy
starczającym i wyższym od rówienników swoich; zaledwie
słuchać ich raczy, a swoim sposobem zachowywania się i mó
wienia daje poznać im, że on tylko sam jeden wie i zna wszy
stko, że ma rozum i że o wszystkiem zdrowo sądzi.
Gdy co mówi, to chce by mu wierzono bezwarunkowo
i przyklaskiwano nawet. Gdy mu czego który z kolegów za
przecza, odpowiada na to najprzód ironicznym uśmiechem,
potem szyderczem słowem, a w końcu zarozumiałem przyto
czeniem takich racyj, jakie nie zawsze są racyami. A gdy
jego praeciwnik uważając iż stoi przy prawdzie i podrażniony jego postawą imponującą, przy zdaniu swojem obstaje,
wtenczas rozpoczyna się żywa i zacięta dysputa, z czego
prawda nie nie zyskuje, a obaj szermierze rozstają się ze
wzajemną ku sobie niechęcią i urazą w sercu.
Alumn złego charakteru lubi o lada fraszkę rozprawiać
i uporczywie się sprzeczać., Ponieważ uważa się za wielce
zdolnego i utalentowanego do chlubnego bronienia wszelkiej
sprawy, więc przeczy wszystkiemu co się mówi: zbija twoje
zdanie jedynie dla tego,~żeby tobie słuszności przyznać niechce;
gdy powiesz, że się dzień rozjaśnia, on utrzymuje przeciwnie,
że się ściemnia; a gdy powiesz, że się ściemnia, będzie ci
dowodził że się-w łaśnie rozwidnia. Gdy kto zawsze syste
matycznie kontruje, często nie Wysłuchawszy zdania a więc
i nie wyrozumiawszy o co idzie, to z takim prawie żadna po
ważna rozmowa jest niem ożebną; to też koledzy jego ustę
pują mu dla świętego spokoju, ale w sercu swojem postana
wiają nie zadawać się z nim i unikać go nawet.
Częstokroć lubi sprzeczać się, docinać, szydzić, i o ile
sobie pozwala cudzym h a wić się kosztem, o tyle znowu obra
ża się gdy kto z niego żartuje: on się bowiem poczytuje za
nietykalnego i chce, aby drudzy szanowali go pod tym względêm bezwarunkowo.
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Nikomu nie ustępuje, zawsze dba ô własny tylko honor,
a nigdy mu nie chodzi o miłość. A ponieważ rości sobie
prawo do wszystkiego, czyli, że mu'wszyscy ulegać powinni,
dla tego też nigdy w drugich dostatecznej dla swoich opinij
i upodobań powolnos'ci dopatrzyć się nie może, ja k tego ży
czy sobie; a gdy kiedy z powolności takiej zadowolonym jest,
to i wtedy nie okazuje za to żadnej wdzięczności i zdaje się
że chce aby wszyscy mówili: Quod debuimus facere, fecimus;
servi inutiles sumus.
Jest on nadzwyczajnie drażliwym i trzeba nieustającej
baczności, aby jego czułości nie drasnąć: obraża się bowiem
za jedno słowo, za jeden uśmiech, za jeden gest obojętny
w sobie i bez żadnej złej inteneyi, i tego potem nie może
długo i bardzo długo straw ić i zapomnieć. Częstokroć obra
ża się na ciebie nie wiadomo za co, pomimo twojej ostro
żności względem niego, do jakiej cię miłość obowiązuje.
Możesz domyślać się ja k chcesz, ale nie dojdziesz przyczyny
jego zadąsania się na ciebie : on tylko sam wie o nięj, ale
ci nie powie chociażbyś go prosił i błagał o to ja k najusilniej.
Ztąd do urazy długiej k rok tylko jeden. Usuwa się
w jaki k ąt ja k sowa do dziury, tanquam nycticorax in domicilio,
i siedzi zadumany, zadąsany, nic nie robiąc: napawa się roz
koszą pokazując drugim zagniewanie swoje. Ludzie świeccy
drwiliby sobie z takiego najeżenia się jego; jedni doradzaliby
mu napić się zimnej wody, drudzy aby nią polewał sobie
głow ę, a inni aby się przeszedł po. świeżem powietrzu dla
rozerwania się i odzyskania humoru ; ale w seminarym mi
łość każe ubolewać i litować się nad cierpiącym, który swo
im złym charakterem ty le ‘drugim przykrości wyrządza.
Skrytość jest także częstokroć jedną z cech jego cha
rakteru. Zasklepiony w sobie otwiera tylko to, czego ukry
wać już nie może; lecz i w takim razie-ufa ci tylko połowi
cznie. Czyż więc młodzi koledzy jego mogą do niego mieć
jakie przywiązanie, skoro on za ich otwartość odpłaca im
się nieufnością?
Pycha, porywczość i gnifew naw et, są zwykłemi przy
warami jego. Ponieważ jest niegrzecznym, nieokrzesanym
Przewodnik.
•
32
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tywanie przedmiotów naukowych, wedhig porządku niżej
wskazanego.
O godzinie 12 Angelus Domini i obiad.
Po obiedzie aż do godziny 2 przechadzka, rozrywka,
czytanie pism peryodycznych, a w końcu odwiedzenie San
ctissimi.
, Od godziny 2 do 4 '/2 załatwienie spraw bieżących, czy
tanie 1 lub 2 rozdziałów Nowego Testamentu, oraz dzieł
naukowych, albo gotowanie się do nauk lub kazań.
Miejsca ważniejsze Pisma Świętego trzeba po kilka razy
a nawet przez parę dni odczytywać i dobrze nad niemi me
dytować, a takim sposobem nabędziesz wielkiej jego znajo
mości i języka prawdziwie Bożego do nauk i kazań.
Od godziny 4*|2 do 6 Brewiarz i Różaniec. Kto nie
może rano odprawić Medytacyi, ten powinien ją odprawić od
godziny 4 do 4'/2, a potem zabrać się do Brewiarza.
O
godzinie 6 wieczerza, a potem do godziny 7ł/2 cz
rozrywki i czytanie pism peryodycznych.
Od godziny 7*/2 do 8 czytanie książki ascetycznej.
O
godzinie 8 rachunek sumienia, modlitwy wieczor
i odwiedzenie Sanctisiimi, jeżeli w -tem nie zachodzi trudność
ja k a — mianowicie pora zimowa,lubjakabądź inna okoliczność.
Po pacierzach wieczornych a ż do godziny 9% jest do
bra pora do czytania : albo Pisma Świętego, albo książki asce
tycznej, albo Żywotów Świętych.
O
godzinie 93/4, a dla wątłego zdrowia o godz. 9 cz
udania się na nocny spoczynek.
Miej nad łóżkiem — w nogach— zawieszony krucyfiks,
na który zaraz po przebudzeniu się rano zwracaj oczy swoje,
a nawet ocknąwszy się w nocy zwracaj tam oczy duszy swojej.
Na wsi w niedzielę i święto, najpóźniej o godzinie 7
obowiązanyś usiąść do konfesyonału, chociażby do spowie
dzi nikogo nie było, i siedzieć tam aż do godziny 10. Gdy
cię parafijanie będą widzieli raz i drugi czekającego na nich,
wtedy zacznie ich do spowiedzi tyle przybywać, że w końcu
nie zdołasz ich wszystkich do Sumy wyspowiadać.
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O
godzinie 10'/2 Asperya, procesya, Suma i po Credo
kazanie.
O
godzinie 3 Nieszpory, a po nich nauka do ludu lub
czytanie jakiej książki dobrej.
Przez cały czas wielkanocnej spowiedzi jako też pod
czas większych uroczystos'ci, zwanych odpustami, trzeba
o godzinie 6 siadać do konfesyonału.
W czasie Adwentu na wsi już o godzinie'4 rano są lu
dzie do spowiedzi— trzeba wtedy już w konfesyonale być.
W mieście w niedzielę i święto, jako też podczas wiel
kanocnej spowiedzi, trzeba najpóźniej o godzinie 6 być już
w konfesyonale.
Zepsuta natura zżyma się na takie i podobne skrępo
wanie swobody, ponieważ nie lubi i nie cierpi żadnego ładu
przymusowego; ale kapłani pracowici i świętobliwi nie poj
mują, jak bez żadnego porządku żyć można? Nigdy oni nie
znają co to są nudy, czas im zawsze za krótki i dla tego
radziby, ja k Jozue, bieg słońca zatrzymać.
Tylko tacy kapłani nudzą się i nie wiedzą co z drogim
czasem robić, którzy oprócz Brewiarza, Mszy świętej, admi
nistrowania Sakramentów i ladajakiego przygotowania się do
nauki lub kazania, nic więpej nie robią i nie wiedzą co
mają robić.
A jeżeli tobie, młody czytelniku, taki ani podobny po
rządek życia nie przypada do sm aku, i nie jesteś zdecydo
wany zastosować się do njego; to ńieskończenie lepiej i r o 
zumniej postąpisz, gdy opuścisz seminarym. Niechaj żaden
z czytelników nie zapomina następujących i strasznemi przy
kładami od dawna stwierdzonych prawd: Multam malitiam
docet otiositas.— Iniquitas Sodomae... otium ipsius .et filiarum
ejus.— Qui sectatur otium, stultissimus est.— Zły tedy kapłan jest
stultissimus et iniquistimus hominum: Si enim non est Angelus,
diabolus est: Unus ex vobis diabolus est. — Optimi pessima
corruptio.

500
Należy spodziewać się, że twoje pierwsze z probosz
czem spotkanie się nie będzie naganne. Temu waszemu wi
dzeniu się towarzyszyć będzie obustronna grzeczność, więc
nienastąpi żadne nieporozumienie. Lecz jeden dzień umiarko
wania nie stanowi reformy stanowczej i trwałej. Gdy bowiem
przyjdzie mowa o pensyi i dochodach; gdy wypadnie z cze
go'tłum aczyć się przed proboszczem; gdy co spowoduje cię
do jakiego nieporozumienia i sporu z nim: to wtenczas twój
zły charakter tłumiony dotąd, wybuchnie raptem i rozpocznie
się walka między wami.
Od tegoż właśnie dnia, zapamiętaj to dobrze, nie bę
dziesz miał w proboszczu uprzejmego, serdecznego i szcze
rego przyjaciela. Od owej chwili, kiedy swój sztandar wy
wiesisz, nie będzie on uważał ciebie za pomocnika swego,
lecz za nieznośny ciężar, którego starać się będzie pozbyć
jaknajrychlej. Ty również ulegając wpływom swego złego
charakteru, będziesz proboszcza swego uważał za człowieka
nie do pożycia; a gdy umysły tak będą rozjątrzone i do wal
ki przygotowane, czyż nie każdy dzień dostarczy nowych do
niej powodów i okazyj? Twój proboszcz np. od chwili nasta
nia twego wskaże ci zakres obowiązków twoich, a które ty
znajdziesz albo za ciężkie, albo za małe. W ikary pięknego
charakteru i gruntownej pobożności, przyjąłby bez wstrętu
a nawet chętnie to, coby mu dano; ala ty, nie mając dobre
go charakteru, ani pobożności, zaprotestujesz przeciwko pro
boszcza postanowieniu, będziesz się z nim spierał i utyski
wał, urazisz go na siebie i w końcu nie otrzymasz od niego
ustępstwa żadnego.
A gdy się kiedy dopuścisz jakiego błędu, jakiej nieroz
tropności; gdy się zaniedbasz w niektórych'obowiązkach, po
lubisz wizyty albo częste wyjazdy ze sZkodą obowiązków
tw oich,,w tenczas twój proboszcz będzie się czuł w sumieniu
swojem obowiązanym do udzielania ci zbawiennych uwag
dla zapobieżenia złemu w samym jego początku. W ikary
dobrego charakteru chętnieby przyjął takie zbawienne prze
strogi proboszcza swego i okazałby mu wdzięczność za to;
lecz ty mając zły charakter oburzysz się na takie jego prze-
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strogi ojcowskie i dasz mu do zrozuińienia, jeżełi nie po
wiesz wyraźnie: że bardzo dobrze wiesz co masz robić i jak
postępować, że zatem niczyich morałów słuchać ani przyj
mować nie potrzebujesz.
Nie rzadko dobra V ikarem u zdarza się sposobność do
wyświadczenia proboszczowi jakiejś pomocy, jakiej ulgi, ja 
kiej przysługi. W takich razach wikary dobrego charakteru
poczytuje się za szczęśliwego, kiedy proboszczowi swemu
pomocnym być może; lecz ty, ponieważ nie rozumiesz co to
jest grzeczność- albo usłużność, nie będziesz na kłopoty jego
miał żadnego względu, nic nie zrobisz dla wyświadczenia
mu pomocy.
Będziesz wiedział że twój proboszcz nie lubi gdy się
mu kto sprzeciwia w powziętych przez "niego zamiarach, albo
gdy uznał iż może petonej trzymać się opinii: i ty sam bę
dziesz wiedział z doświadczenia, że w takich razach upór
drażni go a nie przekonywa. W ikary dobrego ducha nie
objawiłby wtenczas swoich przekonań osobistych i strzegłby
się dysputy później; ty zaś nie podzielając przekonań pro
boszcza twego i podobnie oporu nie znosząc, zuchwale i go
rączkowo .zakontrujesz mu, przez co go tylko zniechęcisz ku
sobie a przekonań jego nie przerobisz.
Będziesz go niekiedy widywał smutnym, milczącym albo
też zbyt oziębłym względem ciebie, nie mogąc deciec powo
du do takiego usposobienia jego. W ikary pięknym obdarzo
ny charakterem, nie dałby mu do zrozumienia że się zna
na jego względem siebie oziębłości, ale starałby się z naj
pierwszej sposobności korzystać dla pozyskania sobie serca
jego,; lecz ty nie będziesz dbał o przyjaźń jego- i odpłacisz
mu się obojętnością za obojętność, i zamiast zagojenia rany
rozjątrzysz ją bardziej jeszcze.
Będzie miał on pewne zwyczaje, które nie przypadną
ci do gustu, ale do których on będzie miał szczególniejsze
przywiązanie. W ikary ducha zgodnego nie przyswajając so
bie takowych zwyczajów, jeśliby mu one nie przystawały,
zmodyfikowałby przynajmniej swoje dla uniknienia nieporo
zumień; lecz ty daleko silniej trzymając się zwyczajów wła

snych, aniżeli twój proboszcz swoich, nie zrobisz z nich ża
dnej ofiary, a więc zasłużysz na ostre wymówki i ściągniesz
na siebie gniew jego.
W końcu jużto z tej, jużto z owej przyczyny będziesz
zostawał *w ciągiem niezadowoleniu* i rozdrażnieniu. Twój
zły charakter będzie w słowach, w gestach, w postępowaniu
probuszcza upatrywał mniejszą lub większą dwuznaczność,
w której gruncie ty zawsze będziesz widział cóś dotkliwego
dla siebie. Z tego powodu nie będzie między wami żadnej
szczerości, żadnej serdeczności, żadnej uprzejmości, żadnej
wzajemnej usługi, ale ciągły stan sprzeczek, nieporozumień,
zagniewania, z czego koniecznie płynie zupełny brak har*
monii między dwoma kapłanami, którzy bez takowej żadną
m iarą dla parafii pożytecznie pracować nie mogą.
Lecz' jakże daleko do obszerniejszych rozmiarów do
chodzi to wszystko, co się dotąd powiedziało, gdy i proboszcz
podobnym, ja k wikary jego, odznacza się charakterem! Czy
ppdobna wyobrazić sobie przykrość pożycia między nimi,
gdy żaden z nich prawie w niczem drugiemu nie ustępuje?
Jakieżto pożycie między dwoma na parafii kapłanami,
z których jeden jest usposobienia- wesołego, a drugi posę
pnego; gdy jeden żywy i czynny, a drugi leniwy, gnuśny
i rozlazły; gdy jeden jakie dzieło przedsięwzięte pochwala,
a drugi potępia je i odmawia mu pomocy; gdy się jeden uża
la, a drugi z jego użaleń się naśmiewa! W takim stanie rze
czy muszą z plebanii pokój i zgoda ustąpić koniecznie, a wza
jemne obwinianie się rozchodzi po całej parafii, tworzą się
stronnictwa, sieje się zgorszenie, więc i urząd pasterski mo
cno szwankuje. Zkądże to wszystko złe i całe to zgorszenie
wyniknie? Oto najniezawodniej, młody przyjacielu mój, z twe
go złego charakteru, którego będąc w seminaryum pozbyć
się nie starasz.
Może myślisz że twego charakteru burzliwość odmieni
się i poprawi gdy proboszczem zostaniesz? przeciwnie, sta
niesz się wtedy burzliwszym i zuchwalszym jeszcze. Staną
wszy wyżej staniesz się też widoczniejszym; gdy przyjmiesz
ciężar urzędowania, więc i wynikające z twego charakteru
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błędy będą tobie poczytane; pozostając w ciągłej z parafijanami styczności, napotkasz co moment okazye, w których
twoje wewnętrzne usposobienie wybuchać będzie.
Twoi wikaryusze będą miewali o tobie jaknajgorsze wy
obrażenie wprzódy, nim do ciebie przybędą; i od pierwszego
dnia przekonają się sami, żeś właśnie takim, jakim cię przed
nimi odmalowano.
Twoi sąsiedni konfratrzy będą cię słusznie ganili za
twój charakter porywczy, gwałtowny, zawistny, złośliwy itp.
Ty zaś niedbając o pozyskanie ich przychylności dla siebie,
zrazisz ich ku sobie i tym sposobem pozbawisz się ich pomqcy, jakiej ci w wielu razach dostarczyćby mogli.
I twoi parafijanie ja k i twoi konfratrzy doznawać będą
wiele przykrości od twego nieznośnego charakteru. Zamiast
ujmowania ich sobie łagodnością, będziesz ich swoją dziko
ścią gorszył przy najmniejszym oporze z ich strony.
Burmistrz, wójt, nauczyciel, twoi znakomitsi parafijanie,
wszyscy, jednem słowem, doznawać będą przykrości od cie
bie. Nikt cię nie będzie lubił z powodu charakteru złego.
Twój charakter zły nawet na ambonie objawiać się bę
dzie wybuchami gniewu, a w trybunale pokuty suchemi i gromiącemi słowy pozamykasz usta mnóstwu nieszęśliwych pe
nitentów, do których trzeba po ojcowsku przemawiać dla
dodania im odwagi do zupełnego otworzenia sumienia. Ach!
jakże wiele tam złego sprawisz,, jakże dla wielu staniesz się
powodem do popełnienia mnóstwa świętokradztw a nawet
i do potępienia!
Wierzaj mi, czytelniku młody, że to doświadczenie przez
usta nasze przemawia do ciebie. Wszystko cośmy dotąd po
wiedzieli i wiele innych rzeczy, jakie moglibyśmy przydać
jeszcze, będzie niezawodnym skutkiem twego złego chara
kteru, jeżeli się nie zabierzesz do szczerej pracy dla poprą*
wienia jego, sposobami następującemi. Jeżelibyś zaś popra
w ić się nie chciał, to m asz seminaryum opuścić natychmiast.

—
Główną tej reformy podstawą jest gruntowne pozna
nie siebie samego. Jakżebyś bowiem walczył z przywarą, jak-
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żebyś z niej się poprawił nie mając przekonania, że takowej
podlegasz? Potrzeba zatem żebyś gruntownie zbadał siebie
i poznał wszystkie swego charakteru przywary. Niektóre
z nich są bardzo łatwe do poznania, ja k np. porywczość, pochop do krytykowania, zmienność humoru i wiele innych
jeszcze tak dalece jawnych i tak często objawiających się,
że nie; dostrzegać ich w sobie niepodobna, tembardziej, gdy
która z nich zamieniła się już w nałóg. Ale są niektóre
z nich bardziej skryte, .a od których niejeden uważa się za
wolnego zupełnie, lubo w rzeczy samej podlega takowym.
Gdy kto jest np. zbyt drażliwym, to mu się zdaje prawie za
wsze, iż takim nie jest, lubo co chwila tej porywczości jego
doznaje każdy kto z nim przestawać m usi.. Bardzo często
bywa że podlegamy pewnym wadom, o czem wiadomo każ
demu, a nawet i my sami przyznajemy się do takowych; ale
umiemy z nich tłumaczyć się tak zręcznie, że mało ich za
cnoty nie poczytujemy, a przynajmniej nie przyznajemy im
charakteru wady. I tak np. nałogowo popędliwy tłumaczy
się, iż unoszenie się jego jest godziwem dla tego, że wykro
czenia słusznie karcić powinien; albo że - dla tego jest za
chmurzonym i rozgniewanym, iż takim sposobem chce wi
nowajców przywieść do uznania swego złego postępku i do
upamiętania się z niego. Z tego się pokazuje, że można się
łatwo zaślepić, i że trzeba dobrze badać siebie dla zrefor
mowania się, a czego natura nasza nigdy nie lubi.
—
Ponieważ takie zaślepienie jest bardzo powszechne
więc jeżeli szczerze pragniesz poprawić się, to nie powinie
neś na własnem tylko rozumie polegać. Proś tedy którego
z twoich przełożonych i kolegów, a proś ich serdecznie, aby
ci otwarcie powiedzieli wszystko, co tylko masz nagannego
w charakterze swoim. A gdy twoje błędy wytykać ci będą,
to się nie uniewinniaj, ale dziękuj im za to i proś ich, aby
ci takiej usługi nigdy nie odmówili. Nikt lepiej naszych wad
nie zna, jak ęi z którem i wspólnie mieszkamy: nic się przed
ich okiem nie ukrywa: czego my sami nie dostrzegamy, to
oni bardzo dobrze widzą: bo my dopuszczając się błędu takie
go nic nie cierpimy, ponieważ wtedy za swoją naturalną
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skłonnością idziemy; lecz się nie tak dzieje z bliźnim naszym,
ponieważ błędy nasze dotykają go i rażą, dla tego właśnie
zna je wybornie: a więc on wybornie to ci odkryje, coś ty
koniecznie znać powinien.
— Modlitwa, natchnienia gruntownej i rozsądnej pobo
żności, częsty i dokładny rachunek sumienia, pilne czuwanie
nad swemi zewnętrznemi czynami,—dzielnie dopomogą ci do
poznania przywar charakteru twego. Święci przy pomocy
świętości swojej dostrzegali w sobie najdrobniejszych niedosko
nałości; dostrzegali w sobie takich plamek, jakich nikt z lu
dzi nie widział: podążaj i ty do świętości ja k oni, a podo
bnie jak oni dostrzeżesz w sobie wad najskrytszych.
— Poznawszy nareszcie wady swoje, zapytaj siebie sta
nowczo: czyli chcesz poprawić się z nich? Bez woli stano
wczej nigdy nie odniesiesz zwycięztwa stanowczego. Nie ma
nic silniejszego nad wolę człowieka, gdy jest szczerą i w y
trwałą. Ale pamiętaj, że ona bez tych dwóch przymiotów
niczego nie sprawia. Jeżeli nie będzie szezerą, to się będziesz
tylko łudził; zdawać się będzie tobie że chcesz, ale , to chce
nie pozostanie bez skutku. Gdy nie jest wytrwałą, wtedy ża
dnej wady nie pozbywa się radykalnie, i dla tego od czasu
do czasu powraca do niej. W czoraj chciałeś, ale dziś już
nie chcesz; chcesz w chwili żarliwości, a gdy ta przejdzie,
wtedy znowu nie zechcesz. Jakież to smutne łudzenie się!
Iluż to ludzi powtarza: chcemy; ale ich postępowanie mówi
potem przeciwnie: Nie chcemy. Desideria occidunt pigrum; no
luerunt enim quidquam manus ejus operari: tota die concupiscit
et desiderat (Prop. 21, 25). Venerunt usque ad partum, et non
est virtus patiendi (Is. 37, 3).
— Ale przypuśćmy że wolą twoja taką jest, ja k ą być
powinna: Cóż powinieneś w takim razie czynić dla pozbycia
się wad swoich? Powinieneś pobudzać i pokrzepiać ją co
moment uwagami gruntownemi i czynami tymże uwagom odpowiedniemi. Jeżeli nie tak będziesz czynił, to odpadniesz
do dawnej miękkości i zgnuśniałości, dopuścisz się nowych
błędów, stracisz w końcu odwagę i powiesz: To przechodzi
moją siłę, to niepodobna...
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— Rozpocznij tedy walkę przez rozmyślanie; pamiętaj
że przywara, której trzeba się pozbyć, szkodliwą jest pod
względem trojakim: obraża bowiem Boga co moment;—bli
źniemu sprawia przykrość i gorszy go;— i wielce szkodzi to
bie samemu, ponieważ nigdy takim nie będziesz, jakim być
powinieneś; to jest: żarliwym alumnem, a potem kapłanem
świętobliwym, dopóki ze siebie tej przywary nie wykorze
nisz. Pilnie odczytuj sobie dwie pierwsze części tego rozdzia
łu, przejmij «ię uwagami tam zawartemi, ze wszystkich stron
przypatrz się wadzie, z którą masz walkę rozpocząć; poznaj
jej naturę, która niezawodnie najgorszą jest; rozważ jej sku
tki, które nie mniej zgubnemi są; przewiduj zawczasu dokąd
ona ciebie zaprowadzi, do jakich błędów popchnie cię, ja
kich przykrości, jakich utrapień, jakich zgorszeń stanie się
ona przyczyną, jak ą twemu świętemu urzędowaniu szkodę
sprawi.- A z drugiej strony rozważ ile z wykorzenienia jej
dobrego wyniknie; jakoto: pokój z Bogiem, który twoje męztwo nowemi codzień łaskami wynagrodzi; pokój z bliźnim,
którego zbudujesz, ujmiesz sobie i'niewypowiedzianie łatwo
uświętobliwisż go; i pokój ze'so b ą samym, ponieważ dozna
wać będziesz pociechy z odniesionego zwycięztwa nad sobą,
a sprawowany przez ciebie urząd błogosławionym będzie od
Boga i ludzi. Jestże podobieństwo żeby ,te uwagi często po
nawiane, przy modlitwie gorącej i wytrwałej, nie rozpaliły
w tobie męztwa i nie skłoniły cię do pokonania przeciwni
k a twego?
— Po rozmyślaniu zabierz się do dzieła. Unikaj okazyj, bywaj w towarzystwie tych współuczniów twoich, któ
rzy najlepiej odznaczają się cnotami przeciwńemi wadzie two
jej; czytuj książki odpowiednie twoim potrzebom duchownym;
odkryj twoją główną wadę twemu spowiednikowi i twemu
prywatnemu monitorowi, któregoś obrał sobie z pomiędzy
twoich pobożnych współuczniów; codzień praktykuj jaki czyn
przeciwny tej wadzie, którą ze siebie wykorzenić postanowi
łeś; karz siebie za dopuszczenie się niedbalstwa, nie upada
jąc na duchu; dopomagaj sobie pojedynkowym rachunkiem
sumienia, który w takich razach jest niezmiernie zbawiennym;
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pilnie czuwaj nad sobą, gdy się znajdziesz w niebezpieczeń
stwie upadku; zamiłuj pobożność, skieruj ku swemu nieprzy
jacielowi wszystką broń duchowną, a mianowicie: rachunek
sumienia, czytanie duchowne, odwiedzanie Najświętszego Sa
kramentu i komunije święte, a możesz być pewnym, że przy
pomocy tych rozmaitych środków, najniezawodniej pozbę
dziesz się przywar swoich, jakiebykolwiek one były.
— Nigdy nie poczytuj za rzecz drobną tego, co zwykle
wadą charakteru -nazywają. Nie jeden bowiem pokonawszy
wielkie namiętności, nie poczuwając się do' występków w całem znaczeniu tego wyrazu, lecz tylko do wad, myśli o od
poczynku, jakoby już do roboty nic ważnego nie było dla
odrodzenia się duchownego. Taki sposób myślenia jest jednem z najniebezpieczniejszych złudzeń. Same wady cha
rakteru mogą: bardzo wiele złego sprawie, jakeśm y to wi
dzieli: ponieważ każda z nich jest skutkiem którejkolwiek
namiętności niedogaszonej, i dla tego szybko do jakiegobądź
występku doprowadzić może.
— Nareszcie całem sercem praktykuj pokorę, miłość
bliźniego i umartwienie. T e trzy cnoty wiernie praktykowane
uwolnią cię z pewnością od wszelkich wad charakteru, ja 
ki ejbykolwiek natûry były.
Pokora jest królową wszystkich cnót moralnych, więc
żadnej wady nie może ścierpieć w duszy, w której ona pa
nuje; nigdy ona nie pozostaje bez swoich ulubionych sióstr,
jakiemi są: łagodność, wyrozumiałość, skromność i powolność
zdaniu innych. Ona tedy hamuje popędliwość, obraźliwość,
pychę, wzgardę, wyniosłość i upor przy zdaniu swojem. Ileżbyto się charakterów złych poprawiło przez samo tych się
przywar pozbycie!
Kto się miłością rządzi, ten pozyskuje sobie serca bli
źnich. Siostrami tej cnoty są: łaskawość, zgodność, usłużność,
litość, cierpliwość i t. p. Ona to przytłumia cierpkość, tw ar
dość, zawiść, obmowę, szyderstwo, zuchwalstwo i nieuszanowanie. Ileżto charakterów złych zostałoby poprawionych
przez usunięcie błędów tego rodzaju! Jakiżbyto pokój nastał
na świecie, gdyby zapanowała na nim miłość, którą Ś. Paweł
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ta k pięknie opisuje, mówiąc: Charitaspatiens est, benigna est,...
non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambi
tiosa... non irritatur, non cogitat malum,... omnia suffert, omnia
credit, omnia sperat, omnia sustinet!... etc.
Nareszcie umartwienie, ta wielka reforinatorka, gdy czło
wieka obejmie' tworzy nową z niego istotę. Ono poleruje
go wewnętrznie i zewnętrznie,’ nie folgując żadnej, choćby
najdrobniejszej wadzie jego, i dopóty nie wypuszcza z ręki
młęta, dłuta i pilnika, dopóki nie może powiedzieć: Vetera
transierunt, ecce facta sunt omnia nova!
Jakżeto, mój synu kochany, szczęśliwym się staniesz,
jakże twój przyszły urząd w zbawienne owoce zaobfituje, je 
żeli tych różnych sposobów używając, wady swego chara
kteru przerobisz na piękne przymioty, jakich ci dotąd bra
kuje! Amen!

CZĘŚĆ CZWARTA.
RADY I PRZEPISY DLA MŁODEGO KA
PŁANA OPUSZCZAJĄCEGO SEMINARYUM.
Każdemu duchownego seminaryum przełożonemu wia
domo, że nic tak mocno alumnów ostatnioletnich nie zajmuje,
jak trudności i przykrości urzędu świętego, jaki nie za długo
sprawować mają. Ten właśnie urząd jest zwykłym przed
miotem rozmów pomiędzy nimi; Oprócz tego, pilniej rozczy
tują się w kwestyach praktycznych, w tych zwłaszcza, które
ich najmocniej obchodzą; podczas rekreacyi i spaceru ota
czają swoich przełożonych i często ich odwiedzają dla zasię
gania od nich rady ja k w danych razach postępować mają.
A dla czegóż tak czynią? dla tego, że im doświadczenia brakuje.
Uprzedzając sprawiedliwe ich życzenia, w każdym z po
przedzających rozdziałów odsłoniliśmy im tajemnice przyszłości,
a któreto tajemnice są właśnie nauką doświadczenia. A dla
uzupełnienia tejże nauki, postanowiliśmy to dzieło zakończyć
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dodaniem kilku Rad i Przepisów zastosowanych szczególniej
do potrzeb kapłana młodego, opuszczającego seminaryum.
Nie zapus'cimy się głęboko we wszystkie szczegóły tej materyi: bo musielibyśmy powtórzyć całe rozdziały z Praktycznej
gorliwości i ze Wzorowego Kapłana. Chcemy naszych młodych
przyjaciół, którzy już naszemi konfratrami zostali, wziąwszy
ich za rękę, prowadzić i pokazać im tylko mnóstwo drobnych
wprawdzie, lecz nader ważnych szczegółów, o których wa
żności zresztą i oni sami przy tym przeglądzie przekonają się
najniezawodniej.

, I.—Dzień ostatni w seminaryum.
Masz tedy, nareszcie, mój młody konfratrze, opuścić to
święte ustronie, a opuścić je na zawsze! Może niekiedy wstą
pisz do niego, lecz już nigdy tak długo w niem nie zamieszkasz.
A więc przed wydaleniem się ze seminaryum zapytaj siebie: ze
smutkiem czy też z radością to święte ustronie opuszczasz?
Jeżęli ci smutno iż musisz rozstać się nie z tym lub z owym
kolegą, do którego wielkie przywiązanie czujesz, ale z za
trudnieniami, z ćwiczeniami, z życiem seminaryjskiem, to się
ciesz: bo to wielki znak żarliwości i dobra rękojmia twego
przyszłego życia kapłańskiego. Ale jeżeli z radością ztąd się
wybierasz, to się lękaj i bardzo lękaj! tak bowiem ci opu
szczają seminaryum, którzy stawają się później wolnemi, "oziębłemi albo złemi kapłanami: O beata solitudo! o sola beatitudo!
Czyś ułożył sobie regułę życia? Czyś pokazał ją spo
wiednikowi swemu? Czy szczerze pragniesz zachowywać ją
przez całe życie swoje? Czy zabezpieczyłeś się przed pokusą,
która niezawodnie zacznie skłaniać cię wkrótce do złamania
tejże reguły? Jeżeli na te pytania możesz twierdząco odpo
wiedzieć, to bądź spokojnym i dziękuj za to Bogu. Najmę
żniejsi w swoich co d<? tych pytań postanowieniach, nie za
wsze, niestety! są wytrwałemi; a; co się tyczy reszty, to się
ta rozwalnia i opuszcza bez najmniejszej wątpliwości: Qui
regulae vivit, Deo vivit.
Odwiedź jeszcze— raz ostatni— Pana Jezusa w kaplicy
seminaryjskiej, albo też w kościele obok seminaryum. W spo
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mnij tam sobie na te błogie chwile, któreś tam przepędzał;
na powzięte postanowienia, na heroiczne obietnice, jakieś
tam uczynił.— Znaliśmy jednego kapłana świętobliwego, który
nigdy do seminaryjskiej kaplicy nie wchodził bez doznania
mocnego wzruszenia; pamiętał nawet miejsce, na którem le
żał przyjmując kapłańskie święcenia i przystępował do niego
z niewypowiedzianem uczuciem szczęścia, dla ponowienia
tam swoich obietnic, którym na zawsze wiernym pozostał.—
Naśladuj tego męża świętego. Nim ztamtąd wyjdziesz, złóż
u stóp Jezusa regułę swoją i błagaj Go, aby ci do jej wyko
nywania dopomagał; ofiaruj się Mu cały, aby cię coraz wię
cej uświętobliwiał; ofiaruj Mu swoje przyszłe urzędowanie,
aby je pobłogosławił: Venite in Sanctuarium Domini, quod
$anctificavit in aeternum!
Potem pożegnaj się z każdym z twoich Czcigodnych
Przełożonych; nie naśladuj niedbałych, źle wychowanych -i nie
wdzięcznych alumnów, którzy rozmyślnie pomijają ten obo
wiązek, albo którym on nawet do głowy nie przychodzi. Nie
wiesz wszystkiego coś ty Tym Przezacnym Mężom winien.
Onito byli twemi pośrednikami u Boga, oni prowadzili cię
swemi mądremi radami, budowali cię swemi przykładami,
kształcili i oświecali cię wykładaniem nauki świętej, która
ich nie mało pracy kosztowała; oni też dla ciebie znajdą je
szcze kilka słów pięknych i obdarzą cię ojcowskim pocałun
kiem jako swej serdecznej miłości zadatkiem: Mementote praeposi
torum, vestrorum, qui. vobis locuti sunt verbum Dei, quorum mtuentes exitum conversationis, imitamini fidem.

II.— Odjazd,—przybycie do domu rodzicielskiego,—
prymicye.
Cóżbyto za nieprzyzwoitość była, jeśjibyś ty, dopiero
co wyświęcony na kapłana, w drodze do domn zapomniał
0 godności swojej, pozwalał sobie słów lekkomyślnych, albo
swojem zachowywaniem się wykraczał z granic umiarkowania
1 skromności! Niechże więc tak nie będzie. Mów mało i roz
tropnie; twoja wesołość niechaj nigdy nie będzie zbyt głośną,

511
twoja powierzchowność niech będzie poważną i budującą,
czytaj coś pobożnego, a Różaniec i Brewiarz odmawiaj po
bożnie i zeskupieniem ducha: takieto będzie zachowanie się
twoje, jeżeli jesteś żywo przejęty świętością nie dawno przy
jętego Sakramentu Kapłaństwa. Nowo wyświęcony kapłan
powinienby co moment powtarzać do siebie z pewnym ro
dzajem zdumienia: Czemże to ja jestem? Co się to zemną
stało u stóp biskupa mego? Jestemże człowiekiem czy anio
łem w postaci ludzkiej? a Bóg odpowiedziałby mu na to
w głębi duszy jego: Ty godnością twoją wyższym jesteś od
ludzi i aniołów; ty jesteś kapłanem: Tu es sacerdos in aeternum!
Twoje do rodzicielskiego domu przybycie sprawi radość
dla wszystkich; pobożna m atka twoja uściśnie cię ze łzami
radości, ze łzami dowodzącemi jej wiary żywej. W tenczasto
powinieneś więcej aniżeli dawniej budujący dawać z siebie
przykład pod każdym względem i napełniać dom rodzicielski
wonią cnót, zastosowując się do słów Pawła Świętego: Christi
bonus odor sumus... Odor vitae in vitam.
Ale, wielki Boże, cóżto za dzień nadchodzi! Oto Jezus
Chrystus, powolny powadze słów twoich, ma zstąpić z wyso
kości niebios i poraź pierwszy wcielić się w rękach twoich!
Masz nie zadługo sprawić cud, i to jeszcze jaki cud! masz
bowiem istotę naturalną przemienić w boską istotę! Aniołowie
przybędą dla uczczenia majestatu Kapłaństwa twego, Kościół
rozwinie całą pompę swoją, ubierze cię w najpiękniejsze szaty
swoje, policzy w tym dniu pomiędzy książąt swoich, a am
bona wypowie piękne tytuły twoje! Nic nie powiemy ci o po
trzebie zachowania powagi, skromności i skupienia ducha,
gdy będziesz do ołtarza przystępował: tym razem niczego ci
nie zabraknie. Jeżeli się dopuścisz jakiej pomyłki w ceremonijach, to ze zbytecznej troskliwości abyś w czem się nie
pomylił, a twoje z powodu jakiejbądź drobnej pomyłki za
trwożenie się, będzie właśnie zaletą wiary twąjej. Ale jedno
ci dodajemy: Nigdy nie zapominaj swego przejęcia się przy
twojej mszy pierwszej; nigdy nie spoufalaj się z ołtarzem; i po
latach pięćdziesięciu będziesz ja k dzisiaj ofiarnikiem Jezusa
Chrystusa; wielkość i świętość czynności twoich nie zmienią
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się; zawsze tedy bądź w tak świętych usposobieniach, jakich
te czynności wymagają. Jeszcze i to dodajemy: Zapisz sobie
ten dzień, jako nejpiękniejszą w twem życiu pamiątkę i przy
daj do niego słowa Mojżesza do synów Izraela : Vocabitis
hunc diem celeberrimum atque sanctissimum.

III.— Pobyt w domu rodzicielskim aż do czasu
otrzymania applikaty.
Zdarza się niekiedy, że nowo wyświęcony kapłan nie
zaraz po swojem wyjściu ze seminaryum otrzymuje od Wła
dzy pomieszczenie. Jeżeli więc i tobie tak się wydarzy, to
w takim razie nie uważaj za wakacye tego czasu, przez jaki
wypadnie ci w domu rodzicielskim pozostać. Żleby było,
jeśliby ten czas długo się przeciągnął, bo mógłbyś uledz zgu
bnym wpływom próżnowania. Dla uchronienia się więc tego
niebezpieczeństwa, zastosuj się do przepisanej przez siebie
reguły i zachowaj ją z całą ścisłością. Pilnie gotuj się do
sprawowania świętego urzędu; przebiegnij najważniejsze tra
ktaty z teologii moralnej; przeczytaj Rytuał, naucz się grun
townie tego, co się tyczy administrowania Sakramentów, prze
czytaj jaki dobry rachunek sumienia, żebyś mógł stosowne
zadawać pytania penitentom, nieumiejącym spowiadać się
dobrze '), zacznij układać sobie całkowite traktaty nauki
chrześcijańskiej: jest to praca nieodzowna, jeżeli chcesz nau
czać pożytecznie 2).
Do wykonania tego wszystkiego dobrze, potrzeba wiele
i swobodnego czasu'; a zatem nie marnuj go na wizyty nie
potrzebne; poprzestań tylko na tych, jakich konieczność albo
*) Książki, w których znajduje sig dobry rachunek sumienia,
wskazane 8% w Drodze do prawdziwego spokoju sumienia etc. na str. 46.
2) Dla umiejących po francuzku zalecam: Atlas de la doctrine catho
lique ou Cours complet de la Religion en tableaux synoptiques/ comprenant le
Dogme, la Morale, les Moyens de Salut et la Liturgie. Ouvrage utile aux Eccle
siastiques, aux Séminaristes et à tous ceux qui veulent faire de la Doctrine
chrétienne une étude approfondie. P a r l ’abbé Monnier, approuvé par
S. E. Mgr. le Cardinal de Bonald archevêque de Lyon. Lyon, Girard et
Josserand, 1857. P. T.
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przyzwoitość wymaga, i nie zamiłuj żadnej z nich, jak to
czynią próżniacy, którzy za nic poczytują sobie marnowanie
czasu na wizyty niepożyteczne.
Staraj się budować parafijan swojem życiem ukrytem,
gorliwem przykładaniem się do nauki, oraz pobożnością swoją.
Ponieważ wkrótce masz objąć obowiązki, więc nie wypada
z nikim ścisłej zawierać przyjaźni, bo niezadługo musiałbyś ją
zerwać: Exemplum esto fidelium... (Tim.) Praepara et instrue te,
et omnem multitudinem tuam... et esto eis in'praeceptum. (Ezech.).

IV.—Wyznaczenie posady.
Otóż właśnie zagadka ciękawa. Jeżeli zawczasu nie
przejąłeś się świętą obojętnością na wszelką posadę; jeżeli
nie przyjąłeś posłuszeństwa ślepego za główną sobie regułę,
to nieraz zapytasz siebie:' Co też to zrobią ze mną? dokądże
mnie poszlą? daleko czy też gdzie blizko od familii mojej?
Takieto ci"niepożyteczne i mniej niż niepożyteczne nasuwać
się będą pytania. Lecz ty dla oswobodzenia się od takiej
próżnej ciekawości, przypomnij sobie i rozważaj nie dawne
jeszcze zapytanie twego Biskupa i daną mu odpowieź: Promittisne milii et successoribus meis reverentiam et obedientiam?—
Promitto.
Lecz jakże mizernie wygląda to połowiczne posłuszeń
stwo kapłana, który tylko o tyle szanuje wolę Biskupa swe
go, ô ile ta zgadza się z jego własną wolą. Strzeż się być
podobnym temu słudze niewiernemu i rozważaj te słowa,
które Bóg w pierwszych początkach Kościoła wyrzekł do
ciebie przez usta S. Ignacego męczennika: Episcopum sequa
mini, sicut Jesus Christus Patrem: terribile est enim tali con
tradicere. Żadnych zatem z twojej strony wymówek, żadnych
szemrań, żadnych wybiegów dla skłonienia woli W ładży dyecezalnej do swojej woli. „Przełożeni, mówi pięknie O. Yaluy,
posiadają trzy przymioty niezbędne do mądrego zarządu, a ja 
kich właśnie tobie brakuje: przezorność, co do dobra ogól
nego; znajomość swoich podwładnych i łaski szczególne, ja 
kich Bóg swoim sługom, jako piastunom władzy, udziela."
Przewodnik.
33

514
Nigdy nie doznasz większej pociechy i lepszego w swo
ich obowiązkach powodzenia, ja k gdy przyjmiesz 'takowe
bez wyboru, a naw et wbrew naturalnym skłonnościom swoim.
Doświadczenie codzienne potwierdza tę prawdę.
Zresztą nie na samym tylko początku zawodu twégo
będziesz wystawiony na próbę posłuszeństwa; posłuszeństwo
należy do reguł stałych i niezmiennych, ponieważ obej
muje wszystkie okoliczności czasu, miejsca i'osób. Usilnie
błagamy cię, abyś tak posłuszeństwem się rządził przez cale
życie swoje, jakobyś zamiast prostej obietnicy był swemu Bisku
powi ślubował posłuszeństwo doskonałe czyli bezwarunkowe.
Posłuchaj wielce budującego ustępu, jaki tu z rozdziału
o Posłuszeństwie w Kapłanie wzorowym przytaczamy.
„Znaliśmy jednego kapłana świętobliwego, prawdziwie
godnego tego nazwiska, który bardzo często wprowadzał
w życie reguły posłuszeństwa powyżej przytoczone. Zwierz
chność jego wiedząc że był zawsze skorym do posłuszeństwa,
udawała się do niego, gdy jaką zaniedbaną parafiję popra
wić chciała.”
„Już kilka razy przenosiła go tu i ówdzie i zawsze jako
wierny żołnierz za pierwszym jej znakiem udawał się na
miejsce wyznaczone, nie zważając na pociechy swojej pracy,
od których się odrywał; ani na żal owieczek, które go kocha
ły jako ojca dobrego; ani na grzeszników nawróconych, któ
rzy w nim narzędzie miłosierdzia Boskiego widzieli. Pewnego
razu posłuszeństwo jego zostało wystawione na próbę dotkli
wszą jeszcze niż dotąd. Otrzymał bowiem od biskupa swe
go list donoszący mu, że został .mianowany proboszczem pa
rafii, która uważaną była za najgorszą w dyecezyi. Nominacya stała się natychm iast wiadomą powszechnie; a więc
ze wszystkich stron przyjaciele jego zbiegali się dla doradza
nia m u, aby odmówił przyjęcia nominacyi. Ale sługa Boży
z wyższego na powołanie kapłańskie zapatrując się stanowi
ska, powiedział każdemu z nich uprzejmie: Dziękuję ci za
życzliwość; lecz za radą twoją iść nie mogę, ponieważ jest
ona już za późna: bo ja k tylko otrzymałem list biskupa,
przyjąłem natychmiast ofiarowane mi probostwo.— Nigdy,
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mówił nam pewnego razu, nie doznałem tyle pociech anim
sprawował mój urząd z takim pożytkiem, jak w tej parafii/
Chciej tedy zasmakować w następujących z Naśladowa
nia słowach : Fili, qui se subtrahere nititur ab obedientia, ipse
se subtrahit a gratia... Disce voluntates tuas frangere, et ad om
nem subjectionem te dare.
Bądź, Mój Bracie, mocno przekonanym, że nigdy ci
łaski Bożej nie zabraknie, gdy za wolą W ładzy pójdziesz;
a nigdy nie będziesz miał prawa do pomocy Boga, gdy pój
dziesz za natchnieniem własnej woli i względów doczesnych.

V.— Objęcie posady wyznaczonej przez Biskupa.—
Pierwsze przywitanie się z proboszczem.
Tu właśnie rozpoczynają się trudności i niebezpieczeń
stwa. W rozdziale III Praktycznej Gorliwości Kapłana powie
dzieliśmy, że pierwsze pokazanie się w parafii jest wielce
ważną dla każdego kapłana rzeczą; ale podobno jest ono
ważriiejszem jeszcze, pod pewnemi względami, dla kapłana
młodego, który dopiero ma swój zawód rozpocząć. Oto
właśnie reguły jakich się w tym razie masz trzymać, abyś się
roztropnym i pobożnym pokazał.
Wprzódy, nim się udasz do proboszcza swego na wikaryat, wyzuj się z uprzedzeń i z niekorzystnej '0 nim opinii,
jaką słyszeć mogłeś. Jeżeli tego nie uczynisz, to potem ze
chcesz niezawodnie tę słyszaną opiniję sam sprawdzić, i dla
tego będziesz go pilnie śledził w celu zdybania go na jakim 
kolwiek błędzie. Ten niekorzystny o nim sąd może być albo
zbyt przesadzonym, albo fałszywym; a chociażby nawet uza
sadnionym był, to cóżby ci przyszło z jego pielęgnowania?
Usposabiałoby cię tylko do jakiejś oziębłości względem nie
go, do nieufności, z czego mogłyby skutki bardzo przykre
nastąpić. Raczej tak powiedz do siebie: Chociażby mój p ro 
boszcz miał wady jakie, wszelako ja nie mam obowiązku po
prawić go; ja powinienem go szanować i słuchać, nie
wchodząc w. to, jakim on jest. Jeżeli ja zupełnie Wywiążę
się z moich względem niego obowiązków, to mogę być pe
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wnym pozyskania sobie jego szacunku i pomocy w czynnościach
parafijalnych. A więc nie będę względem niego dobrowolnie
żadnego uprzedzenia chował. De aliis, mówi autor Naślado
wania, bene et alte sentire, magna sapientia est et alta perfectio
In judicando alios, homo frustra laborat, saepius errat.
Pokaż się proboszczowi swemu pełnym łagodności, pro
stoty i grzeczności, có właśnie wszystkim się ludziom podo
ba. Jeżeli pierwszy raz przedstawisz mu się korzystnie, to
sobie serce jego od razu pozyskasz; pierwsze bowiem wra
żenie często jest typem wszystkich innych. Nie naśladuj za
tem tych wikaryuszów, którzy w takich razach bywają za
kłopotani, zimni, zamyśleni 1 wahający się ; albo tych, którzy
prezentują się elegancko i z przesadną grzecznością, gdy tym
czasem proboszcz zwykłą odznacza się prostotą; albo tych
zarozumialców, którzy od pierwszego dnia śmiesznością się
okrywają; albo ja k jeszcze inni, którzy chełpią się ze swoich
talentów, z hauki, z zasług, z reguły postępowania swego,
stawając takim sposobem na samym wstępie w sprzeczności
z proboszczem swoim, który od nich pod tym względem
bardzo się różni.
W ystrzegaj się dotykać proboszcza upodobań i zwycza
jów ; nigdy im się nie sprzeciwiaj, bo toby napróżno było,
i uznałby ciebie za nieznośnego reformatora i za źle wy
chowanego!
Szczególniej strzeż się takich w yrażeń, jakie cechują
człowieka nie lubiącego podlegać, lekceważącego powagę
i pokazującego że od starszych nie chce i nie myśli niczego
się uczyć.
Jeżeli proboszcz wyznaczy tobie takie obowiązki, jakie
ci do smaku nie przypadają, to z tego powodu nie okazuj
mu niezadowolenia swego. Pokorną powolnością swoją otrzy
masz daleko pewniej to czego zażądasz, aniżeli oporem jawnym
albo przyjmując te obowiązki z niechęcią.
Jak z początku tak i zawsze bądź dla proboszcza swe
go usłużnym w czem tylko będziesz mógł ; radź się go jak
ojca; opowiedz mu zawsze, gdy się w parafii z4arzy coś ta
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kiego, cobj go interesow ało, albo sprawiało mu przyjemność;
tak zawsze postępuj, żeby mógł o tobie mówić tylko z po
chwałą; bądź, jednem słowem, grzecznym, a polubi cię i po
kocha najniezawodniej.
Jeżeli twój proboszcz m a nieprzyjaciół, to ty z nimi nie
sympatyzuj jakoby z przyjaciółmi swemi. A gdy kiedy z nimi
się razem znajdziesz, to wtedy używaj wszystkich sposobów
możebnych dla rozbrojenia ich; opowiedz o nim wszystko,
co tylko dobrego będziesz wiedział, a nie wypuszczaj.z ust
swoich ani jednego, takiego słowa, jakieby w czem przyganiało mu a tem samem pochwalało postępowanie jego nie
przyjaciół. Si mordeat serpens in silentio, mówi Mędrzec Pań
ski, nihil eo minus habet qui oculte detrahit.
Jeżeli będziesz doznawał przykrości z powodu jakich
jego wad np. szorstkości, zazdrości, pewnego skąpstwa co
do stołu itp. to postanów sobie nigdy o to się nie żalić
w parafii; nic o tem nie mów do nikogo, nawet do najszczer
szych przyjaciół swoich, którzy możeby bez wielkiego skru
pułu zdradzili zaufanie twoje. Cierpliwie znoś jego oziębłość
względem ciebie i jego dziwactwa; nie daj mu nawet poznać
że to cię boli; niezłomnie bądź słodkim, grzecznym i uprzej
mym, a takim sposobem, prędzej czy później, zmusisz go do
uznania niesprawiedliwości względem ciebie, jak ów stary
pustelnik, który będąc ciągle chorym a przÿtem bardzo przy
krego usposobienia, przez dwanaście lat probował cierpliwo
ści drugiego pustelnika, imieniem Jana, swego stróża i opie
kuna podczas choroby swojej. Ale gdy ten starzec uczuł się
blizkim śmierci, kazał przywołać do siebie licznych świadków,
i wskazując na Jana—pielęgnownika swego, rzekł: Oto anioł
a nie człowiek! Przez dwanaście lat nie wyrzekłem do niego
ani jednego słowa grzecznego i uprzejmego, a jednakże on za
wsze i we wszystkiem usługiwał mi z miłością i poświęceniem.
Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości K apłana
w części II rozd. III, 0 stosunkach wikaryusza z proboszczem
str. 186.
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VI.—Składanie wizyty parafijanom.
Jeżeli się tak względem proboszcza swego zachowasz jak
dopiero co powiedziano, to on poczyta sobie za miły obo
wiązek towarzyszenia ci do swoich znakomitszych parafijan.
Ale czybyś miał prawo wymagać po nim tego dla siebie
względu, jeślibyś go na samym wstępie zraził ku sobie? To
pytanie jest zarazem i odpowiedzią. Ale wejdźmy w niektóre
tu szczegóły drobne.
Chceszli czy też nie chcesz pozyskać sobie w parafii
opiniję świątobliwego? Chceszli aby w ogóle mówiono o tobie:
Otóż mamy za wikarego nietylko dobrego, lecz świętego ka
płana? Nie ma Wątpliwości, że życzysz sobie takiej opinii.
Otóż miej się na baczności podczas twoich pierwszych wizyt:
bo w każdym domu będziesz niezawodnie przedmiotem ba
dawczych obserwacyj, poczem będą cię chwalić albo ganić,
uznają cię za świętobliwego albo światowego, stosownie do
tego, jakie tam swojem zachowaniem się wrażenie sprawisz.
W takich razach potrzeba wiele taktu; a tymczasem,
niestety! wielu kapłanom młodym brakuje go zupełnie. W y
staw sobie jakiego świętego znajdującego się w podobnych
ja k ty okolicznościach; spytaj siebie jakżeby on w takim ra
zie wyglądał co do swego ubrania, ułożenia, spoglądania,
postawy, mowy, jednem słowem, co do całej osoby swojej?
Po należytej rozwadze łatwo sobie wystawisz, jakby się
w takich razach zachował np. S. Franciszek Salezy, albo
Ś. W incenty z Pauli. Otóż i ty bądź takim, a odrazu pozy
skasz sobie poważanie i miłość u wszystkich. Jeżeli tak po
stąpisz, to i drugich zbudujesz, i siebie moralnie zobowią
żesz do ciągłego nad sobą czuwania w celu utrzymania się
na wysokości stopnia świętobliwości, jaka ci przyznaną zo
stanie. Clerici, mówi jeden z synodów Mogunckich, non
vagis oculis, non effreni lingua, aut petulanti fluidoque gestu, tumidoque gressu incedant, sed pudorem et verecundiam mentis sim
plici habitu incessuque ostendant.
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VII.—Zachowywanie się w kościele.
Skoro w domach ludzkich powinieneś być pobożnym
i skromnym, jakże daleko bardziej masz być takim w domu
Bożym! • Budowałeś wszystkich w dniu twoich prymicyj: dlaczegobyś później miał pokazywać, żeś tylko wówczas był po
bożnym i świętym? Jestto rzecz bardzo smutna, gdy młody
kapłan w krótkim przeciągu czasu ostyga z pobożności i rozwalnia się. Daje się bowiem widzieć młodych kapłanów, którzy
w drugim już"'tygodniu po prymicyach swoich, święte taje
mnice sprawują bez powagi i daleko prędzej, aniżeli starzy
kapłani! Znajdując się w chórze przybierają postawę niedba
łą i płochą, odznaczają się lekkomyślnością. W stali bardziej
leżą aniżeli siedzą, strzelają oczyma na wszystkie strony, no
gę jedną zakładają na drugą, rozmawiają, a swojem uśmie
chem dowodzą, że o rzeczach próżnych rozmawiają. Takie
rzeczy nie uchodzą uwagi oka ludzkiego, zwłaszcza gdy się
ich dopuszcza młody kapłan, którego wszyscy pragną wi
dzieć skromnym, pobożnym i skupionym. Jednego razu pe
wna dama prosiła nas o wskazanie spowiednika dla starego
grzesznika, którego nawróciła. Zaprojektowaliśmy jej kapła
na młodego, któregośmy uważali za zdolnego do takiej czyn
ności. Ale dama nie przyjęła tej naszej propozycyi. A gdy
śmy obstawali przy zdaniu swojęm, wtedy ona te nam dzi
wne słowa powiedziała: „Prawda, żk ten młody kapłan zdol
nym jest; lecz jego zachowanie się w chórze jest trochę za
płoche, przybiera tam postawę niedbałą a niekiedy się uśmie
cha. A ponieważ ja znam tego starego grzesznika, więc najniezawodniej nie miałby on zaufania do tego kapłana, je 
żeli kiedy dostrzegł lekkomyślność jego." Uważ tedy czyli
nasze rady, które ci dajemy, nie na ważnych opierają się
powodach? Pavete ad sanctuarium meum (Levit). D um eo in
loco estis, mówi jedno ze synodów Medyolańskch, rion pigri,
non somnolenti, non oscitantes adestote, non vagis oculis, non in
decenti corporis statu.
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VIII.—Dokładne zachowywanie przepisanej sobie
reguły.
Po objęciu posady, oddaniu wizyt, po przedstawieniu
się parafijanom prywatnie i publicznie, trzeba się 'w końcu
do pracy zabrać. Bądź pewnym, że tylko reguła ocali cię;
tylko ona cię doprowadzi do pobożnych nawyknień i akuratności, a bez niej z rozpuszczonemi cuglami puściłbyś się
na drogę rozwolnienia, na jakiej mnóstwo znajduje się ka
płanów.
Kto ściśle trzyma się przepisanego sobie porządku, ten
bez przerwy przechodzi od jednego do drugiego .zatrudnie
nia, i każdego dnia wieczorem cieszy się z dopełnienia obo
wiązków wszystkich. Przeciwnie zaś reguła niedopełniona
przez niedbalstwo, wygląda ja k złoty łańcuch rozerwany, po
nieważ nie ma już wartości pierwotnej. Cóżto za piękny wi
dok przedstawia ten kapłan żarliwy, który po dwudziestu
albo trzydziestu latach kapłaństwa swego, tak wiernie swoją
regułę zachowuje, ja k pierwszego dnia po wyświęceniu się
na kapłana! Któżby, nie badając nawet szczegółów życia
kapłana takiego, nie mógł powiedzieć, że kapłan takiego
sposobu myślenia, jest niezawodnie świętym kapłanem?
Zaklinamy cię tedy, młody i słaby przyjacielu, abyś re
gułę swoją ściśle zachowywał, a nie postępował tak jak wie
lu innych, którzy po kilku tygodniach zgodnego z regułą ży
cia, zaniedbują się i rozpoczynają tryb życia według dowol
nego upodobania swego. A chociażbyś czuł w sobie wielki
wstręt do zachowywania przepisanego sobie porządku, to
wstrętowi temu na przekorę trzymaj się tej kotwicy zbawie
nia, i bądź przekonanym, że w miarę twojej pod tym wzglę
dem wierności, staniesz się coraz to świętobliwszym kapłanem.
Jeżeli miłujesz porządek i dobrą masz wolę, to nawet obok
licznych twego stanu obowiązków, nie trudno ci będzie za
chowywać regułę swoją. Żarliwi kapłani nigdy od niej się
nie wyłamują, lubo tyle, a może i więcej niż ty pracują:
lllum tantum diem vixisse te computa, mówi S. Eucharyusz,
quem sine ulla regulae transgressione duxisti. O jugum sancti
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amoris, woła Ś. Bernard, quam dulciter capis, gloriose laqueas,
suaviter premis, delectanter oneras! Jakżebym daleko inszy byl %
aniżeli jestem, mógłby do siebie każdy zły albo oziębły k a 
płan powiedzieć, gdybym był zawsze swoją regułę wiernie
zachowywał!

IX.—Obudzenie się ze snu, wstawanie, ubieranie się.
Gdy się obudzisz ze snu i nadejdzie godzina wstania,
weź wody święconej, *), przeżegnaj się zwolna i pobożnie;
wznieś ku Bogu serce swoje i oddaj Mu je wyobrażając so
bie, że Pan Jezus wyciąga rękę swoją dla przyjęcia tej ofia
ry. Ta krótka modlitewka jest wyborną, gdy jest dobrze od
prawiona. Odmawiając ją tak siebie samego ja k i wszystkie
swoje dzienne sprawy Bogu ofiaruj.
To uczyniwszy zrywaj się z łóżka bez żaidnej zwłoki.
Jeżeli będziesz choć trochę się ociągał i namyślał,' to z te
go zawsze skorzysta ociężałość twoja i rozpoczniesz dzień
od lenistwa, co wielu łask cię pozbawi. Słuchaj twego anio
ła stróża, który mówi do ciebie ta k samo, ja k niegdyś inny
anioł rzekł do Piotra będącego w więzieniu: Surge velociter.
Są kapłani, którzy co poranek przepędzają’ długi czas
w łóżku, zajmując się próżnemi marzeniami, albo paląc cy
garo, albo czytając książkę wcale nie stosowną do chwili,
in tempore non suo, i dopiero podnoszą się z łóżka, gdy dłu
żej już uleżeć nie mogą. Spytaj się ich jak oni potem się
modlą i ja k po takiem przygotowaniu się mszę świętą odpra
wiają. A co do ciebie, to uważaj taką gnuśność za znaczny
błąd i za znak ducha rozwolnionego.
Ubierając się zachowuj skromność doskonałą. Pamiętaj
iż jesteś kapłanem, i że stając się nim poślubiłeś sobie czy
stość, która obraża się samem niepotrzebnem nawet spoj
rzeniem.
Odmawiaj wtedy jaki psalm, np.: Deus, Deus meus, ad
te de luce vigilo, albo hymn: Veni Sancte Spiritus. Znaliśmy
') Kropielniea u księży prawie zawsze próżna, a u wie'lu naw et
i kropielnicy nie ma.

pewnego kapłana,, który ubierając się odmawiał ten hymn
codzień i nad każdą strofą jego rozmyślał z wielkim poży
tkiem dla siebie.
Nie zapominaj też i o ochędóstwie; są bowiem kapłani
tak. niedbali pod tym względem, że gdy pokazują ręce swoje
to wtedy pomimowoli nasuwa się pytanie: azali nie zapomnieli
się umyć? Inni zupełnie zaniedbywają wypłukania ust: nigdy
bowiem ich nie płukają. Z tego powodu zęby psują się, wy
padają, przez co utrudza się wyrazistość mowy, co jest. nie
małą wadą w kaznodziei. Z drugiej strcjny zęby nie wypłu
kane wydają nieznośny odór, czego oni sami nie czują
wprawdzie, ale co penitentom ich wielką przykrość spra
wia. Także nie, mogę tu pominąć zwyczaju palenia cygar,
który dla kapłana nietylko jest nie stosownym, lecz obrzy
dliwym, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga palenia: jego
bowiem oddech jest zabójczym dla penitentów niepalących.
Obrzydliwy z gardła jego, jakoby z komina jakiego, wyziew
bucha. Czyż do takiego spowiednika palacza nie ma peni
tent prawa np. tak powiedzieć: „Słusznie, mój Ojcze, napo
minasz -mnie o brak nieumiarkowania; ależ twój wielki na
łóg palenia cygar, a ztąd tak nieznośny i obrzydliwy oddech,
jakim napawasz mnie, czy jest dowodem twego umartwienia
i doskonałości? Niechto będzie przestrogą dla spowiedników.
Nie nawykaj zatem do hiechlujstwa, co i bez tego przy
chodzi z latami. Może powie kto, że za nadto drobiazgowi
jesteśmy; lecz my nie poczytujemy się za drobiazgowych, gdy
pożyteczni jesteśmy. T a nasza odpowiedź opiera się nawet
na słowach Pisma S., lubo w innem znaczeniu powiedzianych:
Qui modica spernit, paulatim decidet.

X .—M o d 1 i t w a .
'Otóż tarcza kapłana! Kapłan bez modlity jest podo
bnym do słabego i rozbrojonego żołnierza wpośród zawzię
tych na jego zgubę nieprzyjaciół. K apłan zły nigdy się nie
modli: i dla tego jest właśnie złym kapłanem; kapłan oziębły
modli się wprawdzie kiedy niekiedy, ale źle się modli i dla

523
tego oziębłym jest; kapłan dobry modli się regularnie, lecz
z pewnemi defektami, które niweczą skutek modlitwy: i dla
tego jest- właśnie dobrym tylko; jedynie kapłan świętobliwy
modli się dobrze, i dla tego się na szczycie doskonałości
utrzymuje.
Jeżeli się więc w modlitwie zaniedbasz czy to ją nie
kiedy opuszczając, albo znacznie skracając, albo źle odma
wiając, to podobne niedbalstwo przebijać się będzie w całem
twojem postępowaniu i we wszystkich czynach twoich: nietylko
ja tak utrzymuję, lecz to samo doświadczenie potwierdza.
Po ubraniu się zabierz się do modlitwy natychmiast:
modlitwa bowiem zbyt opóźniona, jest jakoby opuszczoną. Nie
rozpoczynaj modlitwy bez przygotowania się: Ante orationem
praepara animam tuam (Eccli. 18, 23) ').
Nigdy nie módl się tylko dla tego, żebyś mógł powie
dzieć żeś odprawił modlitwę swoją : bo stałbyś się podobnym
człowiekowi, którem u się zdaje iż dla tego się najadł, że
udawał jedzenie, nie biorąc jednak pokarmu żadnego. Przed
rozpoczęciem modlitwy powiedz do siebie szczerze: Otóż
chcę, przy pomocy łaski Boga, odnieść jakikolwiek z mo
jej modlitwy pożytek.. W łaśnie powinieneś w tym celu
się modlić; jeżeli zaś nie w takim celu się modlisz, to modli
twa twoja tak jest niepożyteczną, ja k miecz w pochwach
podczas walki. IJpżto modlitw jest niepożytecznych dla tego,
że ich nie poprzedza, ani im towarzyszy intencya taka!
Odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie rozd. o Modli
twie, czyli Brewiarzu.

XI.— Msza święta.
Kapłan przy ołtarzu stoi na najwyższym stopniu wiel
kości swojej. Niebiosa zniżają się dla niego, albo raczej on
się wznosi i góruje nad dziewięcioma chórami aniołów, k tó 
rzy upadają na twarz dla uczczenia Boga ofiarującego się
przez ręce jego.
') We Wzorowym Kapłanie, przy końcu rozdz. V III, znajdują si§
króciutkie modlitewki, za których odmawianie przydane są odpusty* *
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„Kapłan, który nie jest głęboko przejęty wielkością
ofiary Mszy świętej, mówi Sw. Ligory, nigdy jej z właściwą
jej godnością nie odprawia. Jezus Chrystus nic większego ani
wznioślejszego na ziemi nie uczynił."
Biada tobie, jeżeli się z ofiarą ołtarza spoufalisz! Przez
taką bowiem poufałość zamkniesz dla siebie źródło niepoliczonych łask , jakiemi duszę twoją Bóg co poranek obsy
pywać chce.
Jeżeli, oprócz codziennej zwykłej modlitwy, nie będzie
innego przygotow ania, to nigdy obfitych ze Mszy świętej
pożytków nie otrzymasz.
Ze sumieniem wątpliwem nigdy nie przystępuj do ołta
rz a ; jestto bowiem droga do świętokradztwa, co jest brzydkością spustoszenia i bramą do piekła.
Strzeż się pospisznegó Mśzy świętej odprawiania. Łatwo
do takiego pośpiechu nawyknąć; i kto już do niego nawykł,
ten do pobożności powolnej już nigdy nie wraca. Msza
święta nie ma trwać dłużej nad pół godziny, a mniej nad
dwadzieścia pięć minut : oto właśnie reguła kapłanów świę
tobliwych.
Szanuj i pilnie zachowuj wszystkie ceremonije a cele
bruj z powagą anielską. Msza święta pobożnie odprawiana,
jest dla obecnych dzielnie poruszającem kazaniem : bądź tedy
wymowniejszym przy ołtarzu, aniżeli ną ambonie. Jedna
z wielkiego świata dama powiedziała pewnego razu: „Tylko
Jezuici pięknie Mszę świętą odprawiają." Jestto niezawodnie
przesada nader chlubna dla kapłanów tego Zakonu, lecz
krzywdząca wielu innych kapłanów. To właśnie dowodzi,
że wierni nie zawsze mają oćzy wlepione w książkę, i że
dobrze widzą co się przy ołtarzu dzieje. Trzeba tu wyznać,
_że są dobrzy, pobożni i poważni kapłani, a którzy jednakże
przy ołtarzu nie umieją zachowywać się poważnie. Jestto
znaczna Wada, z której powinniby się koniecznie poprawić.
Ludzie nie mogą znać ich pobożności wewnętrznej, więc na
-samą ich tylko powierzchowność uważają.
Celebrując nie gorszyć, to jeszcze nie znaczy budować;
tego nie dosyć: celem naszych usiłowań ma być budowanie.
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O to co trzeba zachowywać, aby przy ołtarzu poważnym
b y ć :— nigdy nie być pospiesznym czy to w ruchach ciała,
czy w odmawianiu modlitw;— każdą ceremoniję odbywać jak
najdokładniej i- nie dopuszczać aby w nich jakie zamieszanie
zachodziło; — obracając się do ludu nie podnosić oczu nigdy;—
ręce wyciągać, gdy tego potrzeba, i podnosić je , według
przepisu rubryk, aż do wysokości ramion;— zachowywać po
stawę zawsze poważną, skupioną i skromną;— modlitwy, k tó 
re powinny być głośno odmawiane, odmawiać bez deklamacyi, lecz takim tonem, aby się w nim przebijało nasze prze
jęcie się tem, co czytamy; — poważnie i zupełnie przyklękać
i znaki krzyża dokładnie robić;— być nareszcie przejętym
szczerą pobożnością: ona bowiem zawsze sama przez się na
zewnątrz się objawia.
Trzymaj się tych reguł; a gdy nawykniesz do nich, to
już ciebie nic nie będzie kosztowało, już nie będzjesz mógł
Mszy świętej inaczej odprawić, f
Pilnie i pobożnie odmawiaj gratiarum actiones, które nie
mogą być nigdy za długie; z takiego zwyczaju twego więcej
zbudowania, aniżeli narzekania wyniknie. Kapłan, który po
Mszy świętej żadnych albo zbyt mało składa dziękczynień
Bogu, podobnym jest do rolnika, który nażąwszy wiele zbo
ża, pozostawia je na polu nie dbając o jego zebranie i o uży
tkowanie z niego. „Co za niecność, mówi S. Ligory, co za
nieprawość, co za zgorszenie sprawiają kapłani, którzy zaledwo króciuchno, bez uwagi i pobożności pomodliwszy się
po Mszy świętej, zaraz w zakrystyi zaczynają rozmawać o pró
żnych albo światowych rzeczch, albo natychmiast wychodzą
z kościoła, wynosząc Boga na ulicę!“ Pewnego razu jeden
ze świeckich ludzi rzekł do nas o spowiedniku swoim: „Bie
rze mnie ochota porzucić go.?-— A to dla czego?— „Dla tego,
że nie jest pobożny; zaledwo bowiem przez kilka minut mo
dli się po Mszy.“
A więc dobrze rozważ słowa następujące: Sacerdotes
debent esse imitatores sanctorum Apostolorum, qui non ante exie
runt coenaculo, , quam hymno dicto. Solus proditor Judas ante
exivit. (Epist. Past. III Humb. Archiep. Mechl.). A więc solus
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proditor jak bomba wpada do zakrystyi przede Mszą-, nie
oddaje nawet żadnej adoracyi Panu Jezusowi, bez żadnego
pomodlenia się, zaledwo, a może nie zawsze umywszy ręce
ubiera się i Wychodzi ze Mszą, po której zrzuciwszy z siebie
szaty, umyka z kościoła jakby kto gonił go. Jakże to przy
kry widok! ').
Nigdy bez ważnej przyczyny nie zaniedbuj odprawie-n ia Mszy świętej. Kto lekkomyślnie opuszcza odprawienie
Mszy świętej, ten jest już wolnego sumienia. Oby taki no
w ą zapalił się żarliwością rozmyślając te piękne z Naślado
wania słowa : Quando sacerdos Celebrat, Deum honorat, angelos
laetificat, Ecclesiam aedificat, vivos adjuvat, defunctis requiem
praestat, et sese omnium bonorum participem efficit!
W końcu nie odprawiaj Mszy świętej raz o tej a drugi
raz b innej godzinie bez słusznej przyczyny; jest to bowiem
nieład; trzymaj się godziny stałej i dla wiernych najdogo
dniejszej.
Kończymy ten święty przedmiot słowami, z Naśladowa
nia Jezusa Chrystusa: Si haberes angelicam puritatem, et Sancti
Joannis Baptistae Sanctitatem, non esses dignus hoc sacramentum
accipere, nec tractare.... Grande mysterium, et magna dignitas
sacerdotum: quibus datum est quod angelis non est concessum!
Odczytaj 'sobie we Wzorowym Kapłanie o Mszy świętej.
Także S. Ligorego o Mszy świętej i Pacierzach kapłańskich.
Grodzisk 1 8 6 2 . Najusilniej zalecamy ci to dziełko do czytania.

XII.— Pacierze kapłańskie.
Dosyć często zdarza się, że młody kapłan opuszcza semi 'aryum nie wiele troszcząc się o pobożne odmawianie
Brewiarza, ponieważ odmawiając go codzień, od chwili przy
jęcia subdiakonatu, znacznie ostygł z pierwszej górącości du
cha, i dla tego modlenie się na Brewiarzu zamienia się w ru-'
*) A cóż powiedzieć o takim księdzu, Który idąc ze Mszą, bierze
ze sobą gazetę do czytania na przypadek, gdy przez kw adrans ja k i m usi
poczekać nim ołtarz będzie wolnyî P. T.

tynę. Odnów zatem tę żarliwość, bo inaczej zniknie ona
zupełnie.
Małe Godziny odmawiaj w czasie rannym, Nieszpory
i Kompletą około godziny trzeciej po południu, a Matutinum
cum Laudibus, po przepołowieniu się biegu słońca od po
łudnia do zachodu. Takiejto reguły trzymają się kapłani
świętobliwi; inni zaś nie trzym ają się żadnego porządku w od
mawianiu Brewiarza: codzień o innej godzinie i zwykle naj
później odmawiają go. Dla nich Brewiarz jest jakby nudnym
i natrętnym sąsiadem, którego trzeba jednakże codzień przyj
mować, i dopiero po jego odejściu swobodnemi się czują.
Kapłan świętobliwy przeciwnie, w towarzystwie jego znajduje
rozkosz niewymowną.
Starannie i usilnie przygotowuj się do odmawiania pa
cierzy. Gdy już do tego chwila nadejdzie, wtedy przed
ich rozpoczęciem w"znieś swoje serce do Boga, i sw oją'intencyę połącz z intencyą Kościoła, który cię do tej świętej
modlitwy obowiązuje; uczyń sobie intencyę szczególną, proś
Ducha Świętego o światło, a mogącym się nasuwać roztargnie
niem pilnie zapobiegaj. Nie m a wątpliwości że to wszystko
zaniedbasz, jeżeli poprzestaniesz na pospiesznem i czysto nałogowem odmówieniu: 'Aperi Domine.
Nie nabieraj zwyczaju odmawiać Brewiarz zbyt pospie
sznie. Nigdy nie zapominaj tego przepisu Kościoła: Non fe 
stinanter, non syncopąndo dictiones, non perturbate, non osci
tanter, non truncate, sed leniter, intègre, distincte, studiose.— Non
sufficit preces horarias utcunque praemurmurasse; sed praesbyter
ex intimo affectu elevataque mente in solum, Deum, nocturnum
hoc diumumque suae servitutis pensum exsolvat: maledictus enim
qui facit opus Dei negligenter, mówi synod Koloński (I, parte
2, cap. 18).
Są tacy, którzy odmawiają Brewiarz tak pospiesznie jak
mogą; chcieliby go prędzej odmówić aniżeli mogą; i żeby
temu niestosownemu pośpiechowi niczego nie brakowało,
mówią nawet oddychając. Ale się pytamy: co Bóg ma za
chwałę z takiej modlitwy? Czyto się tak odbywa modlitwa
w imieniu Kościoła!? Jestżeto modlitwa, przez którą Kościół
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wojujący łączy się z Kościołem tryumfującym!? jestżeto mo
dlitwa najściślej obowiązkowa?! jestżeto obowiązek modlenia
się sub mortali?! jestżeto modlić się uważnie?!' Przejmij się
tedy ważnością tych uwag dla poprawienia się pod tym wzglę
dem, jeżeli już takowej poprawy potrzebujesz. Quid beatius,
mówi S. Bazyli, quam hominem in terra concentum Apostolorum
imitari; in hymnis et canticis Creatorem praedicare?
Odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie rozd. o Brewiarzu,
i w tomie I dzieła X. Chaignon’a, rozmyślanie 20, 21 i 22.
Także najmocniej tu zalecamy czytanie wyżej cytowanego
dziełka o Mszy świętej i Pacierzach Kapłańskich, oraz o Wa
żności Modlitwy przez tegoż Ś. Ligorego, w N. Piekarach
1 8 5 6 , nakładem i drukiem Teodora Heneezek.

XIII. —Medy tacya.
Każdemu człowiekowi zwyczajnemu a tembardziej k a
płanowi tak jest potrzebne rozmyślanie o prawdach wiecznych,
jak są potrzebne: >powietrze, ciepło, 'pokarm i woda do utrzy
mania życia fizycznego. Jak bowiem niepodobna żyć bez
powietrza, ciepła, pokarmu i wody; tak również trzebaby
takiego cudu, jakiego Bóg zdziałać nie może, aby kapłan bez
rozmyślania o prawdach wiecznych, był należycie gorliwym
i świętobliwym, i mógł wiele dusz zbawić.
Kapłan, który nigdy nie medytuje, nie zna i nie może
poznać siebie samego; nie wie on zatem jakie ma w sobie
wady i jakich mu cnót potrzeba.
Kapłan, który nigdy nie robi rachunku sumienia, nie
medytuje i książek ascetycznych nie czytuje, taki, mówię,
kapłan nigdy, oprócz spowiedzi, za grzechy swoje nie żałuje
i nie zapłacze, i nikogo za nie do płaczu nie pobudza. Na
spowiedzi, wszystkim przystępującym do niego penitentom,
wiecznie jedno i tożsamo powtarza, bo więcej nic nie wie
co ma im powiedzieć. Kapłan taki nigdy nie myśli poważnie
o śmierci, o sądzie Boga, o niebie i piekle; a jeśli kiedy my
śli o tych prawdach, to tylko mimochodem, jakoby o abstrakcyach, i jakoby o rzeczach nietyczących się go zupełnie!
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Braku rozmyślania nad prawdami Bożemi nie może za
stąpić żadna wymowa, ani choćby najobszerniejsza nauka: bo
cóż po wymowie albo nauce bez życia duchowego, które
jest owocem tylko medytacyi?
A tymczasem bardzo wielu kapłanom medytacya jest
nieznaną zupełnie! Pozostawili ją w seminaryum! I dla tego
ujrzawszy u którego ze swoich konfratrów świętobliwych medytacye, dziwią się nie pomału i bez wahania się objawiają
swoje przekonanie, iż takie rzeczy, t. j. medytacya powinna się
praktykować tylko po seminaryach.
Jestto prawda, lecz sm utna i nader smutna prawda, że
u nas medytacye praktykują się tylko po seminaryach, à po
tem należą one do rzadkości wielkich i nadzwyczajnych. T ak
bywało przynajmniej aż do pojawienia się Rozmyślań dla K a
płanów przez X. Chaignon’a!
S. Ligory powiada, „że kto medytuje nie łatwo grzeszy,
a zgrzeszywszy natychm iast powstaje przez medytacyę. Jest
bowiem niepodobieństwo, żeby medytujący trw ał w grzechu,
lecz miisi albo grzech, albo medytacyę porzucić."
W łaśnie dla tego w tak wielu kapłanach życie ducho
wne leży 'odłogiem i jest różnym chwastem porosłe, że nad
prawdami wiecznemi nigdy nie medytują! Cóż więc dziwne
go, że i pomiędzy zwyczajnemi- chrześcijanami medytacya
jest jeszcze mniej znaną, i że oni tak żyją jakoby po śmier
ci nie było wieczności, skoro kapłani o prawdach wiecz
nych nie rozmyślają! Od kogożto lud wierny ma się nauczyć
rozmyślania o prawdach wiecznych, skoro największa część
jego przewodników do doskonałości moralnej i do nieba, nie
zna i nie czuje o tychże prawdach potrzeby medytowania
we dmie i w nocy??..* I dla tego.to słowa Jeremijasza proroka:
Desolatione desólata est omnis terra — omnis terra sacerdotalis
et saecularis, quia nemo est qui aeternas Dei veritates recogitet
corde, zawsze były i dzisiaj są prawdą przerażającą. Prawie
cały świat myśli tylko o dogadzaniu wszystkim swoim na
miętnościom, a mało kto się troszczy o zbawienie duszy
swojej! A tymczasem nauka objawiona mówi nam zupełnie
Przewodnik.
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co innego! Mówi bowiem: Beatus vir, qui in lege Domini me
ditatur die ac nocte (Ps. 1); — Beati qui scrutantur testimonia
Ejus Ps. 118, 2);— Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus
(Ps. 143, 15). A więc odwrotnie: Infelix omnis, qui nunquam
in aeterna lege Domini meditatur.

W prawdzie ludzka natura wzdryga się na samo wspo
mnienie o codziennej medytacyi przez półgodziny: Jakto! po
wiada sama do siebie, codzień... i tak długo medytować i przez
drugie tyle czasu duchowną książkę -czytać mam!?... To niemożebne! to niepodobieństwo!!—T ak jest; wzdryga się natura
na takie zatrudnienie: bo codzień przez półgodziny medytować
’i przez drugie tyle czasu duchowną książkę czytać,'to znaczy
co tydzień po 7 godzin czasu poświęcać na rozmowę z Bo
giem dla własnego i bliźnich pożytku; to za wiele czasu!
A tymczasem taż sama natura nigdy nie robi sobie żadnego
wyrzutu za marnowanie co tydzień po 15, 20 i więcej, a już
najmniej po. 10 godzin czasu na grywanie w karty, alboteż
na próżne odwiedziny, niepożyteczne czytanie, pracowite pró
żnowanie!! Jakażto straszna tej ludzkiej natury przewrotność!
Kapłan, który nigdy nie medytuje i nie czytuje książe
ascetycznych, który owszem, ma w stręt do medytacyi, do
czytania dzieł ascetycznych, jest sam miarą i wagą dla swego
sposobu myślenia i postępowania, jest sam swoim na
uczycielem i przewodnikiem: a komużto nie wiadomo, że taka
miara i waga jest fałszywą i że przewodnictwo takie należy
do najgłupszych? Codzienne i odwieczne doświadczenie jest
zbyt smutnym tej prawdy dowodem. Gdyby .kapłan mógł
być sam sobie wystarczającym, toby był Paweł S. napróżno
i tak stanowczo powiedział do Tymoteusza: Pilnuj samego sie
bie—czytania i nauki— o tem rozmyślaj, bo to czyniąc i samego
siebie zbawisz, i tych którzy cię słuchają. Napróżnoby Duch S.
powtarzał: Beatus vir, qui — in lege Domini meditatur die ac
nocte;— Beati qui scrutantur testimonia Ejus, in toto corde ex
quirunt Eum. — Z jakążto rozkoszą, z jakim że entuzyazmem
Dawid powtarza: Utinam dirigantur viae meae ad custodiendas
justificationes Tuas! — Tunc non confundar cum perspexero in
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omnibus mandatis Tuis.— In corde meo abscondi eloquia Tua—
et considerabo vias Tuas. — N am et testimonia Tu,a meditatio
mea est.— Legem—viam justificationum Tuarum exquiram semper—
et scrutabor legem Tuam. — E t meditabor in mandatis Tuis. —
Cogitavi vias meas et converti pedes meos in testimonia Tua. —
Ego autem in toto corde scrutabor mandata Tua— quia lex Tua
meditatio mea est etc. (Ps. 118).—Kto tedy inaczej myśli, kto
choruje na ksfęgow stręt .i rozmyślanowstręt, ten oczywiście
nie ma wiary, ten ani siebie ani drugich zbawić nie może:
ponieważ taki w nader wielu i ważnych rzeczach pozostaje
w niewiadomości rozmyślnej,, in ignorantia affectata, a więc
nader wiele i grubych dopuszcza się błędów, w których w k o ń 
cu umiera nawet nie pomyśliwsży o ich obżałowaniu. Oto
jak są straszne skutki księgo i rozmyślanowstrętu! .
Ty zaś, mój drogi przyjacielu, nigdy nie opuszczaj medytacyi lekkomyślnie. Jeżeli kiedy nie będziesz miał czasu
do odprawienia jej rano, przede mszą, to tej ważnej i wielce
pożytecznej czynności dopełniaj w czasie późniejszym, cho
ciażby przed udaniem się na spoczynek nocny.
Trzym ając się wiernie tej praktyki nietylko w gorliwo
ści nie ostygniesz i wysoko się uświętobliwisz, lecz używając
jakiego dobrego dzieła do medytacyi przez lat kilka, tak się
oswoisz z treścią jego, że w razie nagłej potrzeby będziesz
mógł łatwo naukę czy kazanie powiedzieć. Z jakim żeto po
żytkiem i ż jakiem namaszczeniem będziesz w konfesyonale
przemawiał do penitentów swoich, gdy będziesz miał w gło
wie i w sercu bogaty zasób wiadomości ascetycznych! Do
jakiej wysokości sam się wzniesiesz medytując, do takiej
i swoich penitentów za sobą pociągać będziesz. Jakżeto
wiele z dobrej medytacyi dobrego wynika, i jakże duchowo
nizko stoją ci kapłani, którzy nigdy nie medytują, i jakżeto
oni mało w swojem życiu dobrego robią, lubo niektórzy
z nauki i z kaznodziejstwa wielce słyną!
„Medytacya 1) oświeca umysł; 2) przypomina nam obo
wiązki nasze; 3) nasuwa piękne myśli, pobudza do pięknych
przedsięwzięć i pokrzepia naszą wolę w dobrzeczynieniu; 4)
wykazuje nam niedostatki i potrzeby duszy naszej; 5) osłabia
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skłonność do złego;» 6) stawia przed oczy nasze marność
i znikomość rzeczy doczesnych a zachęca i zapala do dóbr
wiecznych; 7) otwiera źródło pociech w utrapieniach i prze
ciwnościach tego życia *):“ Omnis perfectio spiritualis ex me
ditatione procedit. (S. Rufin.).
Nigdy nie kończ medytacyi bez zadania sobie pytania:
Jaki też ja z ćwiczenia tego odniosłem pożytek dla osłabienia
moich wad a nabycia cnót im przeciwnych? Jakikolwiek bę
dzie przedmiot rozmyślania twego, to zawsze możesz i powi
nieneś go jako potężnej broni użyć do zwalczenia głównej
wady swojej.

XIV.—Pojedynkowy rachunek sumienia.
Jużeśmy nieco w tej materyi powiedzieli, mówiąc o alu
mnie żarliwym. Tu więc dodajemy tylko: że każdy kapłan,
który codzień odprawia pojedynkowy rachunek sumienia, jest nie
zawodnie świętobliwym kapłanem. I przeciwnie, z równą p e 
wnością twierdzimy: że każdy kapłan, który nie odprawia po
jedynkowego rachunku sumienia, nie jest kapłanem świętobliwym.
Może on wprawdzie być dobrym, lecz nie więcej, i może ta
kim przez całe swoje życie pozostać, więc jako taki ma
i będzie miał wady, z których ani myśli się poprawić, po
nieważ ich nie zna.
W ielu kapłanów myśli, że tylko w seminaryum pozo
stając byli obowiązani do robienia codzień wieczorem rachun
ku sumienia, ponieważ tam przepisy obowiązywały do tego, a do
czego, odkąd ztamtąd wyszli, wcale się nie poczuwają, aby
byli obowiązani. Dzisiaj myślą, że tylko do spowiedzi idąc
powinni zrobić rachunek sumienia! W ielkito błąd. To też
wielu kapłanów żyje w wielkiem opuszczeniu się duchownem
i różnią się od ludzi świeckich tylko charakterem i suknią.
T y zaś, mój bracie, trzymaj się tego zbawiennego zwy

*) Dehaut, L'Evangile expliqué etc. t. I, p. 319.
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czaju i tak się go trzymaj, jakobyś był do niego się przysięgą
zobowiązał.
Zob. we Wzorowym Kapłanie rozd. O rachunku su
mienia, który odczytaj sobie z wielką pilnością.

XV.— Odwiedzanie Najświętszego Sakramentu.
Kapłan, który nie ma zwyczaju odwiedzać Najświętsze
go Sakramentu, znajduje się na drodze mniejszego lub wię
kszego rozwolnienia i oziębłości. Jedno z pierwszych na
tchnień, jakie Pan Jezus kapłanow i'św iętobliw em u nasuwa,
jest natchnienie, aby Go, utajonego w Sakramencie ołtarza,
czyli w Sakramencie miłości, codzień odwiedzał. Jeżelibyś
uczuł w sobie pewien Wstręt do praktykow ania tego zwyczaju
zbawiennego, to jużby dowodem było, że nie masz pobożno
ści żarliwej.
Pewien poważny kapłan tak powiedział razu jednego:
„Modlitwa, pojedynkowy rachunek sumienia, odwiedzanie
Sanctissimi i czytanie duchowne, sprowadzają do mego serca
pociechę i najsilniejszej dodawają mi podpory. Są to cztery
koła wozu, na którym kapłan do nieba jedzie. Jeśliby mi
jednego z tych kół zabrakło, to kulejąc szedłbym do Boga,
i dopóty nie odzyskałbym sił w nogach moich, dópókibym
do dawnej praktyki nie wrócil.“
Znam jednę wielką parafiję, w której księża wikaryusze, za przykładem swego zacnego proboszcza, wszyscy ra
zem co wieczór i o jednej godzinie odwiedzają Sanctissimum.
Gdy kiedy którego z nich brakuje, to ten jest niezawodnie
jaką ważną i niecierpiącą zwłoki czynnością, zajęty. Przedziwnyto i wielce budujący przykład dla całej parafii. Skoro
tak mogą czynić kapłani jednej parafii, dla czegożby nie mo
gli tak samo czynić wszędzie?
Jakkolw iek będzie, to jednakże ty, mój bracie, nigdy
takich odwiedzin nie zaniedbaj; jeżeli będziesz tego pobożne
go zwyczaju wiernie się trzymał, wielkich także doznasz po
żytków duchownych, pozyskasz sobie najniezawodniej imię
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kapłana świętobliwego, i za twoim przykładem wiele dusz
pobożnych tak ą samę praktykę przyjmie.
Odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie rozd. o Od
wiedzaniu Najświętszego Sakramentu oraz w tomie V dzieła
X. Chaignoii’a Rozmyślanie 85. 0 potrzebie i sposobie na
wiedzania Najśw. Sakramentu.

XVI.— Czytanie duchowne czyli ascetyczne.
Oto jeszcze jedno ćwiczenie, które będzie wskazówką
stopnia świętobliwości twojej. Im żarliwszym będziesz ten»
ci duchowne czytanie przyjemniejszem się stanie: będziesz
do niego się kwapi} jakoby do modlitwy. W tym celu obie
rzesz sobie książkę jednę z najpobożniejszych i najodpowie
dniejszych do zjednoczenia ciebie z Bogiem- Zamykać się
z nią będziesz w swojem mieszkaniu jako z najserdeczniejszym
przyjacielem swoim; pilnie przygotujesz się do ja k najwię
kszego korzystania z przestawania z nim; chętnie przyjmiesz,
i zgłębisz co ci powie, ucałujesz go gdy cię wzruszy, żal
ci będzie rozstawać się z nim i dla tego powiesz: do zo
baczenia się, a nie zaś żegnam cię na zawsze; a potem dla po
cieszenia się z powodu nieobecności jego, będziesz przypo
minał sobie tó, co ci powiedział i zbawienny z tego użytek
zrobisz.
Ale gdy żarliwym być przestaniesz, to się wszystko
zmieni. W tenczas lubo twój przyjaciel zawsze obecnym bę
dzie, jednakże ty z nim rozmawiać nie zechcesz; pozo
stawisz go w kącie jako gościa nudnego i nieznośnego, a na
wet wyrządzisz mu zniewagę wybierając na jego miejsce przy
jaciela lekkomyślnego; a jeżeli kiedy wspomniawszy sobie na
wyświadczoną ci dawniej przysługę spróbujesz niekiedy sta
rą z nim przyjaźń odnowić, to natychmiast ją zerwiesz po
pierwszem słowie jakie ci powie, i za próżnemi pogonisz
przyjemnościami.
Jakżeto wielka prawda! Złyto i smutny prognostyk
kiedy człowiekowi zdrowemu napozór, dobre i zdrowe po
karmy smakować przestają: znakto blizkiej, ciężkiej a może
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i bardzo niebezpiecznej choroby. T ak podobnie zlyto i bardzo
zły znak, kiedy alumnowi a tembardziej kapłanowi niesmakuje duchowne czytanie; gdy woli bawić się, spacerować,
próżnować, cygaro ćmić, w karty po całych nocach grywać,
aniżeli co pobożnego czytać! Kapłan tedy bez duchownego
i codziennego czytania jest złym, a przynajmniej oziębłym
księdzem. A więc nie bez potrzeby powiedziano: Pilnuj czy
tania i nauki, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych którzy
cię słuchają (1 Tym. 4).
Jeżeli kiedy uczujesz niechęć do duchownego czytania,
to wtedy zbadaj siebie dobrze, zapytując się: co za przyczyna
takiej zmiany w tobie? Niepodobna żebyś wtedy w sercu
swojem niedostrzegł nieprawości jakiej.
Ach! mój młody i drogi przyjacielu, zaklinam cię na
miłość Boga! tak żyj, abyś duchowne czytanie zawsze lubiał;
a gdybyś kiedy zaprzestał je lubić, to wtenczas zaprzestań
opuszczenia się swego, abyś je na nowo polubił.
Nie czytaj pism niepożytecznych, bo takie czytanie ubli
ża godności kapłańskiej. Takie pisma vanas generant cogita
tiones, mówi S. Bonawentura, eatinguunt mentis devotionem et
non aedificant mentem sed potius injiciunt.
Przeciwnie, kochaj się w czytaniu pobożnem, ponieważ
takie czytanie jest pobudką i podtrzymaniem modlitwy, a ra
czej oliwą ożywiającą lampę modlitwy, według zdania S. Fran
ciszka Salezego. „Ach! przydaje O. Valuy, ileżto codzień ga
śnie lamp dla braku oliwy!"
Odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie rozd. O czyta
niu duchownem.

XVII.—Różaniec.— Nabożeństwo do Najświętszej
Maryi: Panny.
Czy jesteś do Maryi nabożnym? — Bezwątpienia że tak
jest; bo i któryż katolik, choćby się rzadko spowiadał, niema
nabożeństwa do Najśw. Maryi Panny? Ale pamiętaj, ze twoje
do Najśw. M. P. nabożeństwo nie ma być tylko zwyczajriem
i pospolitem: ma onO' w kapłanie być daleko większem i wy-
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bitnem; potrzeba żeby lud słuchający cię co mówisz, i wi
dząc cię co robisz dla rozszerzenia czci ku Matce Boskiej,
żeby Ją poznano, pokochano i wielbiono, mówił pomiędzy
sobą: Jakże on ma wielką miłość ku Maryi! A więc two
je nabożeństwo ma być znakomite, nie dla szukania sobie
chluby u ludzi, lecz dla budowania i skłonienia ich do czcze
nia i wielbienia Najświętszej Maryi Panny. Ożywiaj to na
bożeństwo w duszy swojej ćodziennem odmawianiem Różań
ca, do którego przywiązane są wielkie odpusty, i który dla
odmawiających go codzień pobożnie, jest jakoby zadatkiem
zbawienia.
Ach! mój drogi bracie, ty nie znasz jak wiele niebez
pieczeństw grozi zawodowi twemu, który dopiero rozpoczy
nasz. Otóż będąc pewnym tych niebezpieczeństw, znając swo
je niedoświadczenie i słabość swoją, oddaj się pod opiekę
Maryi; obierz Ją sobie ' za przewodniczkę przez wielki las
jak i do przebycia masz, a dla zjednania sobie tej łaski, m o
cno postanów sobie, jednakże bez ślubowania, codzień jednę
część Różańca odmawiać. •
Odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie rozd. Nabożeń
stwo do Najświętszej Panny , oraz w i tomie dzieła X. Chai
gnon’a, Rozmyślanie 2 3.

XVIII.—S p o w i e d ź .
Otóż dotykamy tu rzeczy nader ważnej. Czytałem czy
też słyszałem pewnego razu następujące słowa, które mnie
mocno zasmuciły: „Nie ma kapłana znajdującego się w ja 
kimkolwiek stanie, któryby nie znalazł dla siebie spowiedni
k a gotowego do rozgrzeszenia." Jeżeli to prawda, to się po
kazuje, że jest wiele spowiedników, którzy obowiązek swój
źle sprawują, ponieważ są, niestety! księża nie zasługujący
na rozgrzeszenie.—Ale trzeba i drugą, nie mniej smutną pra
wdę dodać, że źli i oziębli księża nie spowiadają się wcale.
A jeżeli się kiedy spowiadają, to tylko u podobnych sobie.
A więc w tym razie tak ważnym powinieneś roztropny
uczynić wybór. Nie obieraj sobie spowiednika ' na ślepo: spra
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wa to bowiem zbyt ważna, przeto nie godzi się . powierzyć
ją trafowi.
Obierz sobie spowiednika uczonego, dos'wiadczonego,
stałego w zdaniu, miłującego porządek w życiu i gorliwego
0 duchowny swoich penitentów postęp, a z pomiędzy po
wyższe posiadających przymioty, wybierz najświętobliwszego.
Także uważaj aby nie. zbyt daleko mieszkał, bo brała
by cię pokusa do odkładania spowiedzi.
Bez ważnej przyczyny nie porzucaj spowiednika swego;
ale odmień go bez wahania się, gdy spostrzeżesz: że błędy
twoje uniewinnia, pozostawia ciebie tobie samemu, nie tro 
szczy się o twoją doskonałość, nie domaga się ścisłegó za
chowywania reguły; gdy, jednem słowem, znajdziesz go zu
pełnie inakszym, aniżeliś tego się spodziewał.
Trzeba jednakże wyznać, że często takiemi nasi spo
wiednicy bywają, jakiemi chcemy aby byli. Gdy bowiem wi
dzą żeśmy obojętni na to wszystko co należy do doskona
łości, to wtedy obchodzą się z nami jak o z kapłanam i zwyczajnemi, i upominają tylko żebyśmy się strzegli grzechu śmier
telnego. Dla uniknienia więc tak wypaczonego dla duszy tw o
jej przewodnictwa, ty sam ukształć sobie spowiednika, żeby
potem on ciebie kształcił. Spowiadając się zatem u niego
poraź pierwszy, tak przemów: „Mój- Ojcze! jestem młodym
kapłanem z chęciami wprawdzie dobremi, lecz pełen ró
żnych wad; opuszczając seminaryum przyobiecałem B o
gu prowadzić życie świętobliwe: błagam cię tedy, abyś ra 
czył mi dopomódz do urzeczywistnienia tego przedsięwzięcia.
Przepisałem sobie porządek życia, który mój spbwiednik seminaryjski potwierdził i zobowiązał mię do zachowywania go
przez całe życie. Oto właśnie ten porządek; proszę przeczy
tać go w chwili wolnej i potem wymagać odemnie abym się
jego wiernie trzymał. Proszę mi nié pobłażać w hiczem
1 tak mnie egzaminować z tego, jakoby z przykazań Bożych.
Jeżeli dostrzeżesz w czem opuszczenie się moje, to codzien
ne zachowywanie jego naznacz mi za pokutę. Mojemi głównemi wadami są: pycha, obraźliwość, mało chęci do nau
ki itp. Nà każdej spowiedzi badaj mnie szczegółowo z grze

chów wynikających z tychże wad, ostro grom za nie, za
co 'wdzięcznym c i ; będę; będzie to dowodem że się mną
troskliwie zajmujesz. Jeżeli kiedy zacznę rzadziej spowiadać
się, to i o to racz mnie przestrzegać. Pragnę zostać kapła
nem świętobliwym, przeto nie zaniechaj przypominać mi to
i zmuszać mię do tego.“
Ileżbyto młodych kapłanów uniknęło rozwolnienia du-,
cha i utrzymało się w gorliwości, gdyby się takiej reguły
trzymali! Ty zaś trzymaj się jej wiernie, a zobaczysz jakieto
ona w tobie cuda zdziała.
Trzymaj się takichże samych zasad i względem innych
kapłanów, których w czasie późniejszym spowiednikiem
będziesz.
Jeszcze jedno słowo: Spowiadaj się często. Kapłani
świętobliwi spowiadają się co tydzień; kapłani dobrzy nie
przeciągają dwóch tygodni: spowiadać się rzadziej, jestto
oczywisty znak rozwolnienia i oziębłości.
Uważnie odczytaj sobie we Wzorowym Kapłanie rozd.
Kapłan u spowiedzi.

XIX.—Ogólne uwagi nad świętym urzędem kapłana.
Przypatrzyliśmy się twemu przybyciu do parafii, twoim
stosunkom z proboszczem, pierwszym u niektórych parafijan
wizytom i twemu pierwszemu w kościele wystąpieniu; naresz
cie pod różnemi względami przypatrywaliśmy się także za
chowywaniu twojej reguły, jakąś przepisał sobie. Teraz mu
simy jeszcze udzielić ci kilka ważnych, a tyczących się świę
tego urzędowania, przestróg.
Powiedzieliśmy że obowiązki jakie niezadługo objąć
masz, były w seminaryum przedmiotem twoich rozmyślań
i powodem do obawy; a dzisiaj kiedy do dzieła zabrać się
masz, twój kłopot i obawa jeszcze bardziej rosną. Słuszna two
ja, mój bracie, obawa; ale posłuchaj: Jeżeli jesteś kapłanem
świętobliwym, i jeżeli, że tak powiem, przysiągłeś takim po
zostać; to zamiast' niepokojenia się i trwożenia co do przy
szłych obowiązków twoich, powinieneś przeciwnie, gotować
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się do nich z radością. Tylko źli i oziębli kapłani powinniby
truchleć na myśl o zbliżających się obowiązkach: ponieważ
Bóg z nimi nie jest: a kto dzieło Boże rozpoczyna f>ez pomocy
Boga wykonywać, ten niezadługo strasznych dopuszcza się
nieprawości. Ale gdy kto ma szczerą intencyę; gdy nie ufa
jąc sobie, głównie na pomoc Boga rachuje; gdy kto gotów
jest za jakąbądź cenę pracować na -swoje' i blźinich zba
wienie: to dla czego ten m a się trwożyć? Czyż taki nie
może z Apostołem powiedzieć: S i Deus pro nobis, quis con
tra nos?
Gdy kapłan żyje tak ja k żyć powinien, to nietylko sam
wysoko się uświętobliwia, lecz i bliźnich, których istotnie ja->
koby drugim zbawicielem jest. Jakżeto świętobliwe życie te
go kapłana, który nieustannie albo się modli, albo zajmuje
się nauką, albo obcuje z bliźnim dla pozyskania go Bogu!
Przypatrzno się jakto kapłan świętobliwy przepędza każdy
dzień od rana do wieczora i powiedz: cóż w nim widzisz
trwożliwego? cóż w nim nie dowodzi wewnętrznego raczej
zadowolenia i ufności?
Powiesz zapewne, że wielka na kapłanie cięży odpo
wiedzialność za kierownictwo dusz. Praw da że trzeba wielkiej
przezorności, aby nie upaść pod ciężarem tak wielkim. Ale
gdy wszelkich używa ostrożności; gdy według swojej mo
żności tak się do nauki przykłada, iż może powiedzieć, że
nie znajduje się w niewiadomości grzesznej; gdy w przypad
kach trudnych i wątpliwych zasięga rady; gdy nie znajdując
w sobie światła potrzebnego, szuka go u Boga przez gorącą
modlitwę: to dla czego miałby się trwożyć?
Przypatrz się kapłanowi świętobliwemu: Jakiżto w nim
spokój! jak a pogoda na obliczu jego! jakże słodka żarliwość!
Można śmiało powiedzieć, iż jest najszczęśliwszym z ludzi.
Nawet przykrości i utrapienia jakiem i jest często napawany,
zamiast umniejszenia, dodają mu pociechy tak dalece, że
może z Pawłem Świętym powiedzieć: Superabundo gaudio
in omni tribulatione nostra. Jakże pięknie pewien Jezuita, któ
ry całe życie swoje przepędził na nawracaniu dusz, niektó
rym z tegoż Zakonu Ojcom powtarzającym, że ufając Bogu
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nie powinien zapominać o sprawiedliwości Jego, odpowie
dział: „Jakto! albożto ja Mahometowi służyłem? Bogu wier
nemu i za dobre wynagradzającemu służyłem! dla czegóż te
dy mam go się obawiać?"
Bądź tedy, mój bracie, spokojnym. Bądź kapłanem świę
tym, żyj jako święty, a potem zabierz się do przeznaczonych
ci obowiązków z pokorą i ufnością w pomoc Bożą, a wszy
stko ci wybornie się powiedzie.

XX.— Administrowanie Sakramentu Pokuty.
Otóż przystępujemy do tego, co właśnie cię najbardziej
zatrważa. Sama myśl o słuchaniu spowiedzi przejmuje cię
trwogą; najdrobniejsze okoliczności, jakie niektórym grze
chom towarzyszą, sprawiają ci kłopot: jakże przemówić do
pierwszego penitenta, gdy przystąpi? jakże go przyjąć? o co
go się zapytać? Bądź spokojnym, wszystkiemu się zaradzi, po
nieważ wejdziemy tu w szczegóły najdrobniejsze.
Przypuszczamy że masz naukę przynajmniej dostateczną,
że dobrze umiesz teologiją moralną, że nanowo odczytałeś
sobie traktat o przykazaniach boskich i grzechach głównych.
Dalej przypuszczamy żeś przynajmniej czytał, a może nawet
opracował jaki długi rachunek sumienia, i żeś dobrze zacho
wał w pamięci ważniejsze pytania z każdego przykazania
Bożego. W końcu przypuszczamy, że nieomylnie umiesz nà
pamięć formułę-absolucyi, i żeś ją nawet przepisał sobie na
przypadek jakiego omylenia się, co początkującym nie rzadko
się zdarza, abyś ją w razie potrzeby odczytać mógł.
Po takiem przygotowaniu się twojem, dają ci znać, że
penitenci czekają na cię przy konfesyonale. Na taką wia
domość powiedz sam do siebie : Niech Bogu będzie chwała!
Pójdę więc pracować nad zbawieniem grzeszników: T ak mow
do siebie zaw sze, ile razy do konfesyonału wezwany bę
dziesz,^ a to zapobiegnie niezadowoleniu, jakie w takich ra
zach objawiać się zwykło, z czego się obecni nie budują;
oprócz tego wzbudzi się takim sposobem intencya, której
Bóg błogosławić będzie.
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Ubrawszy się w komżę i stułę, idź przed Sanctissimum i tam
uklęknąwszy na gradusie, odmów modlitwę następującą: D a
mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam,, ut sciamjudicare populum tuum in justitia et pauperes tuos in judicio.
Fac me ita tractare claves regni coelorum, ut nulli aperiam, cui
claudendum sit; nulli claudam, cui aperiendum sit. Sit intentio
mea pura, zelus meus sincerus, caritas mea patiens, labor meus
fructuosus. Sit in me lenitas non remissa, asperitas non severa;
pauperem ne despiciam, diviti ne aduler. Fac me ad alliciendos
peccatores suavem, ad interrogandos prudentem, ad instruendos
peritum. D a ut valeam consolari afflictos, illustrare caecos, pa
care turbatos, timidos confortare, recidivos stabilire, tepidos ac
cendere, fragiles firmare, cuivis bene consulere, et quae ad salutem
sunt, persuadere.— Tribue, quaeso, ad retrahendos a malo soller
tiam, ad confirmandos in bono sedulitatem, ad promovendos ad
meliora industriam, in responsis maturitatem, in consiliis rectitu
dinem, in obscuris lumen, in implexis sagacitatem, in arduis vic
toriam ; inutilibus colloquiisne detinear, pravis ne contaminer; alios
salvem meipsum non perdam. Am em . (Indulg.).
Zresztą niekoniecznie o to idzie, 'podług jakiej formy
do słuchania spowiedzi przygotowywać się m asz; lecz o to,
abyś zawsze i z wielką pobożnością przygotowywał się tak
w sercu ja k i powierzchownie. Bardzo przykro patrzeć na
kapłanów, a naw et na dobrych kapłanów, gdy idą do konfesyonału bez przygotowania się żadnego, często naw et po
rozmowie i śmiechu w zakrystyi. Idą a raczej maszerują do
konfesyonału bez żadnego pomodlenia się, bez pomyślenia
o tem co czynić mają. Ty, mój bracie, nie czyń tak ; lecz
pobożnem gotowaniem się buduj swoich penitentów, ponie
waż oni pilnie uważają na ciebie. Tego zwyczaju nigdy nie
zaniedbasz, jeżeli zawsze głęboko przejętym będziesz w a
żnością obowiązku swego.
Udawaj się do konfesyonału bez pośpiechu, z oczyma
skromnie spuszczonemi, a nie rzucając niemi na wszystkie
strony, ani też machając rękami.
W chwili rozpoczęcia spowiedzi, kiedy cię penitent
prosi o błogosławieństwo, mówiąc: PpMogosław mnie, Ojcze,
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bom zgrzeszył, ty zmów wtenczas benedykcyę : Deus sit in
corda tuo, etc., i czekaj dopóki on nie zmówi pierwszej poło
wy Confiteor '). W tem miejscu spowiednicy początkujący
doznawają -pewnego kłopotu. Radzimy tedy naszym młodym
czytelnikom zawsze, dopóki będą słuchali spowiedzi, trzymać
się metody następującej.
Naszem zdaniem, spowiednik powinien pierwszy prze
mawiać do penitentów a); tym bowiem sposobem dobrze uspoł) Zwyczaj tak i u nas je s t nieznany, ponieważ od niepam iętnych
czasów lud nie znał i w wielu miejscach dotąd nie zna jeszcze wykładu
warunków dobrej spowiedzi. Smutno i straszno pomyśleć o niedbal
stwie takiem . Dopiero od niezbyt dawna, bo od 1851 r. datuje się u nas
rozpoczęcie niewypowiedzianie zbawiennego zwyczaju nauczania starych
i młodych dobrego sposobu spow iadania się, co dzięki Bogu upowszech
nia się coraz bardziej. Już dzisiaj bardzo wielu pasterzy pilnie i g ru n 
townie wykłada ludowi, a szczególniej dzieciom, warunki dobrej spo
wiedzi; jednak zdaje się, że większa ich połowa jeszcze ani m yśli za
brać się do tego koniecznego dusz pasterza obowiązku, bez którego do
pełnienia popełnia się wielkie mnóstwo świętokradztw i na wieki wiele
dusz ginie. Wszakże bywały, choć nieliczne od tego powszechnego nie
dbalstw a wyjątki, i może ich, w niektórych miejscach, nigdy nie bra
kowało. Śmiało powiadam, że dusz pasterz niedbały o gruntowny wa
runków dobrej spowiedzi w ykład, pozostaje w ciągłym grzechu śm ier
telnym , rozgrzeszenia niew art, i tak i w końcu w grzechu śmiertelnym
um iera. Chyba że swoją dobrą w iarą wytłómaczy się przed Bogiem z te
go niedbalstwa, jeżeli zaniedbanie i lekceważenie takiego obowiązku
może byó dobrą wiarą? Niepoczuwanie się do jednego z najważniejszych
obowiązków, jakim je s t dobre przygotowanie dzieci do pierwszej spo
wiedzi i kommunii św., należy do występków największych i najokrop
niejszych; a więc tłum aczenie się z niego dobrą wiarą, niewiadomością ni
gdy nie będzie miało miejsca ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. P a
sterz dobry wykłada ludowi warunki dobrej spowiedzi codzień, rokrocz
nie, przez cały czas wielkanocnej spowiedzi, i nikogo nie spowiada, kto na ta 
kiej nauce nie był. Zły pasterz przeciwnie, nie chce nawet słyszeć o ta 
kim wykładzie! Nazywa go nowością, niepokojeniem sumień i dla tego
odpycha i odrzuca go ze wzgardą! Po upływie czasu przeznaczonego
na spowiedź wielkanocną, już nikogo przez cały rok do spowiedzi nie
przyjmuje! Jakże to okropny takiego pasterza sąd będzie! P . T.
2) Rozumie się do penitentów nieumiejących spowiadać się, do
penitentów pierwszy raz do ciebie przybyłych i bojaźliwych. Przy wy
kładzie zaś warunków spowiedzi, trzeba pilnie i gruntownie nauczać
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sabia się peninent i ośmiela się, jeżeli bojaźliwym jest. Są
spowiednicy, którzy ani słowa nie przemawiają do peniten
tów, pozwalają im spowiadać się ja k mogą, jakby niedostrzegając ani się nawet domyślając ich trwożliwości i pomiesza
nia. Ty, mój bracie, nie czyń tak ; ale przemów do penitenta
swego łagodnie np. tak : „Być może iż spowiadając się u mnie
poraź pierwszy, doznajesz obawy i zakłopotania; nic to dzi
wnego; wszakże bądź, mój synu, spokojnym ! dopomogę ci
zapytywaniem, abyś "się dobrze wyspowiadał ; bądź zatem
dobrej myśli. Słuchać cię będę z największą miłością, cho
ciażbyś miał grzechy bardzo wielkie, i uspokoję sumienie
twoje. Nie przypuszczaj sobie do głowy, jakobyś miał w koń
cu usłyszeć odemnie jakieś połajanie albo nowe zawstydze
nie." Takie przezorne, szczególniej do nowych penitentów
przemówienie, jest wielce zbawiennem i ośmiela ich do wyja
wienia rzeczy najskrytszych i od dawna głęboko tajonych ').
i potem zawsze wymagać, żeby sig penitenci sam i spow iadali. W łaśnie
zaniedbanie wykładu warunków spowiedzi, je st u nas przyczyny wiel
kiej stra ty czasu przy spowiadaniu, oraz wielkiej m ordęgi d la spowie
dników. Gruntowny wykład warunków spowiedzi skraca czas do wię
kszej połowy i uwalnia spowiednika od zadawania m nóstwa pytań,
a więe niezm iernie ulżywa i nawet uprzyjem nia słuchanie spowiedzi. P . T.
*) W ypada tu nadm ienić, że nie należy penitentów tytułow ać
podczas spowiedzi Panem albo Panią, ponieważ przy konfesyonale są, ty l
ko grzesznicy, a nie panowie albo panie. Je st to ty tu ł światowy a więc
niezgodny z sercem skruszonem i upokorzonem, ponieważ rozprasza ską
pienie ducha i pobożność. Spraw ia naw et jakieś dziwne wrażenie w pe
nitentach nie nawykłych do usłyszenia takiego tytułu podczas spowiedzi.
Podług zdania mego, najw łaiciwiej do penitenta mówić: H i j bracie, mój
synu-, moja duszo, mój aniele, mój aniołki (do dzieci), moje dziecię. Takie ty 
tuły jednają zaufanie penitentów i ośm ielają ich do wyznania grzechów
najskrytszych i dotąd nigdy nie wyznanych.
Jeżeli pen iten t n ie um ie spowiadać sig, to trzeba wziąść go na
siebie, wypytywać się o wszystko co potrzeba, nauczyć i przykazać
mu jak nadal spowiadać się powinien. A jeżeli czytać limie, to wska
zać mu i zobowiązać go do przeczytania „D rogi do prawdziwego
spokoju sum ienia11 etc., a przynajm niej Popularnego przysposobienia dzieci
do pierwszej spowiedzi, a tym sposobem p raca wielce i skutecznie się u ła
twi. P . T.
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Po takim wstępie pytaj się penitenta: Jak się,daw no
spowiadał? czy otrzymał rozgrzeszenie? czy pokutę odprawił?
czy na dawnych spowiedziach nie zataił czego, albo czy nie
ma w sumieniu jakiego niepokoju? czy przy każdej spowiedzi
żałował za grzechy swoje? czy nie odprawił kiedy spowiedzi
z zamiarem wrócenia się po niej do grzechu jakiego, i czy
nareszcie pie miał albo nie ma zamiaru zataić grzech jaki
na spowiedzi dzisiejszej? ł).
Jeżeli penitent nie odpowiada na powyższe pytania
twierdząco i stanowczo, ale wymija odpowiedź, albo waha
się, milczy: to w takich razach tę tajemnicę należycie zba
daj i przemów do niego z wielką łagodnos'cią :
B ądź, mój bracie, dobrej myśli; odkryj przedemną
Wszystko, co cię niepokoi; ja k bowiem złe sumienie jest nièznQŚnem, tak dobre napełnia człowieka pociechą i radością.
O, jakże się uspokoisz7 i ucieszysz, gdy przedemną wyznasz
to, co cię niepokoi albo dręczy!
Jednakże napotykają się niekiedy penitenci tak lękliwi,
że żadnym sposobem nie dają się nakłonić do takiej otwar
tości, jak a jest konieczną. W takich razach trzeba nadzwy
czajnej łagodności i zręczności, jak ą prawdziwa gorliwość
podaje dla dopięcia tego celu. Zdarzają się penitenci tak
dalece przejęci wstydem i tak trudni dó wyznania wykro
czeń swoich, że upływa z pół godziny czasu nim trzy lub czte
ry grzechy wyznają. Tacy penitenci są utrapieniem dla spo
wiednika; a jednakże i w takich razach trzeba się pilnie wy
strzegać okazania im niecierpliwości, albo że to nudzi nas.
') T a wypadałoby także spytać się: Czy zawsze starał się grze
chy swoje obracbować co do liczby; lecz o tem zaraz przekonasz sig ze
sposobu wyznawania grzechów. Trzeba na nieszczęście powiedzieć, że
wielu ksigży nigdy od penitentów swoich nie wymaga liczby grze
chów, kun ten tuj ;jc się dodatkam i: czasami, często, nieraz, bywało i t. p.
i co jest jednym z głównych powodów, dla czego ta k wielu chrześcijan
nigdy z pewnych grzechów nie poprawia sig; owszem, są tacy, którzy
myślą,, że dopuścić sig grzechu jakiego raz albo sto razy, to wszystko je 
dno; albo że dosyć wyliczyć same tylko gatu n k i grzechów, mówiąc np.
klęło się, obmawiało się, źle się myślało i t. p-; albo zgrzeszyłem przeciwko
wszystkim przykazaniom boskim i t. p. P. T.
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W takich razach spowiednik zimny i obojętny nie przemawia
jąc ani słówka do penitenta i zostawiając jemu samemu całą trudnos'c do wyznania grzechów; naraża się na wielkie niebez
pieczeństwo popełnienia grzechu, ponieważ może stać się
i niejednokrotnie staje się powodem do zatajenia grzechów.
Po Otrzymaniu szczerego i dokładnego wyznania grze
chów, trzeba uw ażać: czy penitenta sumienie znajduje się
w tak dobrym stanie, że mu nie potrzeba spowiedzi gene
ralnej? Jeżeli tak je st, to trzeba go uspokoić i poprzestać
na jego wyspowiadaniu od ostatniego rozgrzeszenia.
Młodzi spowiednicy powinni się strzedz wymagania spo
wiedzi generalnej ' od każdego penitenta swego; albowiem
takim sposobem zadawaliby wielki a niekiedy bardzo szko
dliwy ciężar penitentom szczególniej bojaźliwego sumienia
i mającym wielki w stręt do nowego a niepotrzebnego swo
ich grzechów wyznania. Trzeba pamiętać, że, według zdania
teologów najlepszych, tylko wtenczas spowiedź generalna po
trzebną jest, kiedy ważne powody pokazują, iż dawne spowiedzie są źle albo niecałkowicie odprawione *).
W następujących razach trzeba spowiedzi generalnej
słuchać albo takow ą nakazywać.
1
-o Jeżeli penitent nie jest skrupulatem, o cżen\ trze
ba się najprzód przekonać, to słuchaj jego spowiedzi gene
ralnej, gdy takowej sam żąda. Nie ma potrzeby żebyś' sam
ód razu widział koniecznos'c spowiedzi generalnej; ale skoro
cię penitent prosi o nią, to widać że słuszny powód skłania
go do jej odprawienia, o czem przekonasz się dopiero w c ią 
gu spowiedzi 2).
*) Zob. Droga do prawdziwego spokoju sumienia eto. str. 40 i 160. P. T.
2) Są. spowiednicy, u których w ierni nie mogą, doprosić sig o wy
spowiadanie ich z całego życia. W ymawiają sig od tego obowiązku bra
kiem czasu, a istotnie tylko niechęcią podjęcia się tru d u takiego. Jest
to jaw ny b ra k miłości Boga i bliźniego, a więc ciężki grzech za to.
Drudzy bez żadnej słusznej przyczyny odsyłają takich penitentów do
innych, szczególniej do znanych z gorliwości spowiedników, a odsyłają,
dla tego jedynie, że im się nie chce dłużej w konfesyonale posiedzieć.

Przewodnik.
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2-o Słuchaj spowiedzi generalnej w tych zdarzeniach,
o jakich jest mowa w Drodze do prawdziwego spokoju sumie
nia i doskonałości moralnej, (z 1873 r.) na str. 3 78—383 ').
Spowiedź bywa albo zwyczajna, od ostatniego rozgrze
szenia; albo jest powtórzeniem spowiedzi dawniejszych z ro 
ku jednego, z lat kilku lub kilkunastu, przy czem trzeba
uważać czy nie zachodzi potrzeba spowiedzi generalnej z ca
łego życia; albo nareszcie- spowiedź generalna od samego
wstępu.
Gdy jest spowiedź zwyczajna a penitent os'wiecony i nielękliwy, to możesz mu powiedzieć, aby sam wyznawał grze
chy swoje popełnione po ostatniej spowiedzi. Gdy już wszy
stko powie co pamięta, wtedy uzupełniaj jego spowiedź za
dawaniem pytań stosownych do stanu jego. Jeżeli profesyi i sta
nu jego nie znasz, to się go o to zapytaj: jakiej jest profe
syi, czy żonaty, albo mężatka, czy ma dzieci, sługi itp. Po
skończeniu zadawania pytań, powiedz penitentowi aby dokoń
czył Spowiedź powszechną, po czem silnie ale zawsze z na
maszczeniem udziel mu krótkich, zwięzłych i gruntownych
przestróg. T e uwagi i napomnienia powinny być zastosowane
głównie do grzechów najcięższych, jakie wyznał na spowie
dzi. Niżej wrócimy się jeszcze do tych przestróg. To uczyni
wszy naznacz pokutę odpowiednią wielkości i ilości grze
chów, i udziel rozgrzeszenie albo błogosławieństwo, podług
potrzeby. W końcu nigdy nie zaniedbaj naznaczyć czas kie
dy penitent ma znowu pójść do spowiedzi.
Gdy natrafisz na nieważność i świętokradztwo spowie
dzi dawniejszych, to w takich razach, jeżeli nic nie nagli do
ich powtórzenia, wyznacz takiemu penitentowi czas, kiedy
ma przyjść dla poprawienia spowiedzi swoich, i naucz go jak
ma się do takiej spowiedzi przygotować.
Inni słuchając spowiedzi niecierpliw ią się, a więc zam iast uspokojenia
penitenta, nabaw iają go jeszcze większym niepokojem. Ty, mój młody
czytelniku, nigdy nic podobnego nie rób! P . T.
’) Musiałem w tem miejscu odstąpić od Autora, z powodu jego
rozwlekłości i niedostateczności co do spowiedzi generalnej, a czytelni
ka- odesłać do dzieła zacytowanego. P. T.
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Jeżeli zaś okoliczność jak a, np. obecność w kościele
męża, żony, ojca lub m atki itp. wymaga, żeby penitent przy
stąpił do komunii; to w takich i podobnych zdarzeniach słu
chaj zaraź spowiedzi od ostatniej ważnie odbytej. W tedy
egzaminując go z obouńązku wzglądem Boga, zapytaj się
o grzechy popełnione przeciwko trzem pierwszem przykaza
niom Boga i przeciwko wszystkim przykazaniom K ościo
ła; egzaminując z obouńązku wzglądem bliźniego, zapytaj się
o grzechy przeciwko czwartemu, siódmemu i ósmemu przy
kazaniu Boga; egzaminując z obowiązku względem siebie same
go, zapytaj się o grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu
Boga i z -grzechów głównych; a w końcu zapytaj się go
o grzechy popełnione przeciwko obowiązkom stanu sw-ego.
Takim sposobem w krótkim czasie można z lat wielu nawet
odbyć bardzo dokładny rachunek-sum ienia.
Gdy penitent sam obrachował grzechy swoje gotując
się do spowiedzi generalnej, to w takim razie, mówiąc w ogó
le, nie należy zmieniać obranego przez niego porządku.
A gdy wypadnie kom u nakazać spowiedź generalną, to
wtedy krótko, lecz z wielkiem namaszczeniem upomnij peni
tenta, a szczególniej penitentki, aby się szczerze do takiej
spowiedzi gotował i w końcu szczerze się spowiadał; ażeby
się tak spowiadał, jakoby po tej spowiedzi był pewnym, że
go, oprócz śmierci i sądu Bożego, nic więcej nie czeka, żeby
zatem mógł potem spokojnie umrzeć i z ufnością na sąd Bo
ga stanąć. A gdy potem przygotowawszy się przyjdzie do
ciebie do spowiedzi, to wtedy przemów do niego serdecznie:
żeby głównie żałował za grzechy swoje, nie lękając się ich
wyznać, chociażby one były bardzo wielkie i szpetne; zape
wnij go że im one są większe i szpetniejsze,1tem z większą
miłością słuchać będziesz.
T aka przezorność jest w ogóle nader pożyteczną, po
zyskuje penitenta zaufanie, ośmiela go i dodaje mu wiele od
wagi do szczerego wyznania grzechów. Trzeba takiej prze
zorności trzymać się nietylko przed generalną; lecz często jest
ona wielce pożyteczną i przed zwyczajną lękliwych peniten
tów spowiedzią. Jednakże pomiędzy kobietami trafiają się
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niekiedy tak dalece nie szczere, że nic im' nie pomaga, cho
ciażbyś do nich językiem anielskim przemawiał nietylko na
samym początku, lecz i przez cały ciąg spowiedzi. Takie nie
szczęśliwe istoty nawet zapytane przy końcu spowiedzi: Czy
teraz, jakby ci aniół oznamił, że dzisiaj wieczorem albo w no
cy umrzesz, mogłabyś po tej spowiedzi powiedzieć: Ach! dzię
ki ci Boże; żem się dobrze wyspowiadała! mogę teraz spo
kojnie umrzeć i spokojnie na Twój sąd stanąć? Odpowiada
na to iż mogłaby spokojnie umrzeć i spokojnie na sąd Boga
stanąć! Jakiż spowiednik po otrzymaniu takiego zapewnienia
mógłby jeszcze o nieszćzerości takiej penitentki powątpie
wać?—A jednakże, po czasie niejakim przekonywa się, że
byłoto grube i śmiałe kłamstwo, i że taka historya odbyła
się nie raz, ale i po drugi, trzeci, czwarty i piąty raz od
prawionej spowiedzi generalnej!!!
Ale czy taka przezorność przed rozpoczęciem spowie
dzi i po wysłuchaniu grzechów przyda się na co albo nie,
to jednakże- dla tego nigdy jej nie zaniechaj: nie nasza to
wina gdy kto z miłości naszej nie korzysta, a zachowując ją
nigdy nie damy powodu do nieszczerego odprawiania spowie
dzi przed nami.
Niektórzy penitenci, chcąc wyspowiadać się z życia ca
łego, dzielą je na pewne epoki, i z każdej epoki chcą oso
bno się spowiadać. Takim sposobem spowiedź przeciągnęła
by się bardzo długo; i zamiast jednej, wypadłoby słuchać ty
le spowiedzi generalnych, ileby było epok w życiu, a co do
całości spowiedzi nicby się nie zyskało. Trzymając się zaś
porządku zwyczajnego, można łatwo i prędko grzechy z ró
żnych życia peryodów obrachować a więc i spowiedzi do
brze wysłuchać.
Ponieważ grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu po
pełnione, zwykle najbardziej penitenta zawstydzają i przy
chodzi mu takowe z największą trudnością wyznać; dla tego
prawie zawsze najlepiej jest wysłuchać ich najprzód. A więc
na samym początku spowiedzi zaproponuj mu, aby się ich
najprzód pozbył, jako ciężaru największego, poczem reszta
spowiedzi generalnej pójdzie już łatwo.
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Jeżeli penitent ma grzechów bardzo wiele a przytem nic
go nie nagli do odbycia spowiedzi generalnej za jednem po
siedzeniem; to w takim razie można spowiedź jego rozłożyć
na kilka posiedzeń i dopiero go w końcu rozgrzeszyć.
Słuchając spowiedzi generalnej nie troszcz się zbyte
cznie o grzechy powszednie: bo ich wyznanie jest niekonie
czne a spowiedź generalna bardzoby się przedłużyła zpowodu ich wyszukiwania i obrachowania; samo wyznanie grze
chów śmiertelnych da ci dostateczne wyobrażenie, i o po
wszednich grzechach.
Jeżeli cię penitent będzie prosił na samym wstępie spo
wiedzi, abyś się go o wszystko pytał; to i owszem, zapytuj
się go z każdego przykazania; a nim przejdziesz do nastę
pnego, to go jeszcze raz zapytaj Czy sobie czego n ie 'p rzy 
pomina.
Gdy penitent sam wyznaje grzechy, to w takim razie
nie trudź go różnemi zapytaniami; jednakże pilnie Swoją
uwagę zwracaj na okoliczności i takowe dopiero zbadaj, gdy
skończy wyznanie grzechów przeciwko pewnemu przykaza
niu. Jeżelibyś jednak uważał, iż nie sprawisz mu żadnego za
mieszania, i jeżelibyś przytem się obawiał, abyś jakiej ważnej
okoliczności nie zapomniał przez odłożenie jej napóźniej; to
w takich razach zaraz potrzebnego domagaj się objaśnienia.
Nie wytrzymuj zbyt długo penitentów, bo to ich męczy,
i dla tego słabną niekiedy, a oczekujący na kolej swoją
przykrzą sobie *).
Poprzestawaj na rzeczach tylko koniecznych, szczegól
niej w materyi tyczącej się szóstego przykazania. Często
młodzi spowiednicy swoją zbyteczną w tej materyi troskliwo
ścią więcej szkody, aniżeli pożytku sprawiają. Materya ta jest
wprawdzie bardzo szeroką; jednakże można ją prędko wyczerpnąć ograniczając się zapytaniami koniecznemi tylko.
■) Najlepiej spowiedź generalną rozłożyć na kilka posiedzeń, je 
żeli nio nie nagli do odprawienia jej od razu, albo odłożyć j% n a czas
swobodny, na dzień powszedni, na czas popołudniowy : tym sposobem
i penitentowi dogadzasię, i nikomu żadnej przykrości nie spraw ia się. P .T .
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Odczytaj sobie to, co pod tym względem najznakomitsi teo
logowie mówią, a stosując się do ich nauki będziesz mógł
swoje pytania zmniejszyć niekiedy więcej niż do połowy.
Pilnie radź się roztropności, w zadawaniu pytań, gdy
spowiadając dzieci dostrzeżesz, że dopuściły się wykroczeń
przeciwko cnocie czystości, abyś kogo nie nauczył tego, cze
go nie zna jeszcze. Najprzód pytaj się: czy nie dopuściły się
jakiej nieskromności, nieprzyzwoitości, i niech same powie
dzą co to za nieskromność albo nieprzyzwoitość była? Jeżeli
potrzeba będzie, pytaj się najprzód czy nie miały jakich złych
myśli; a gdy dziecię powie że miewało złe myśli, wtenczas
niech ono samo powie, co to za złe myśli były, cóż ono ro
zumie przez te myśli złe? Często się przekonasz, że ono przez
myśli złe zupełnie co innego, a nie zaś grzech nieczysty, ro
zumie. Jednak zdarza się niekiedy spotykać dzieci, które po
wiadają że nie miały żadnych złych myśli, a które potem
przyznawaj ą się do czynów bardzo szpetnych: pochodzi to
ztąd, że one ńie rozumieją co to jest zła myśl. Spowiedź
dzieci, a szczególniej podrosłych dziewcząt, wymaga wielkiej
roztropności i oględności.
Gdy kto wyznaje grzechy bardzo szpetne, to wtedy ani
słdwem, ani jakiemś poruszeniem się, ani cichem westchnie
niem, niczem, jednem słowem, nie okazuj coby mogło peni
tentowi dać powód do myślenia, że takie grzechy jego dzi
wią cię i sprawiają ci obrzydliwość. A le i obojętnym, chło
dnym, zimnym w takim razie bądź; tembardziej, gdy dostrze
żesz że penitent jest wielkim wstydem przejęty i zakłopota
ny. W chodź w takich razach w kłopotliwe swego penitenta
położenie i serdecznie, po ojcowsku zachęcaj gó i dodawaj
mu odwagi. Przemów do niego tak np.: „Nie trap się, moje
dziecię, lub moja duszo; cierpliwie i z miłością wyspowiadam
cię; gdy bowiem człowiek zapomina o Bogu i przykazaniach
Jego, to wtedy nić dziwnego, że zostaje niewolnikiem 'n a
miętności swoich. Jeszcze to wielkie szczęście, żeś daleko
ciężej nie zgrzeszył. Przypomnij sobie słowa S. Augustyna,
który tak powiedział: Nie ma grzechu, któregoby kto inny do
puścić się nie mógł. < Bądź, mój bracie, przekonanym, że im
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kto ma cięższe grzechy do wyznania przedemną, tem się mo
cniej ' cieszę, iż chce z niemi się rozstać i że mężnie chwycił
się spowiedzi do obmycia się z nich. O, jakże wielkiego po
tej spowiedzi spokoju sumienia doznasz! Śmiało więc, moja
duszo, śmiało, a za kilka minut przepadnie cały twój ciężar
i swobodnie oddychać będziesz!!
Po wysłuchaniu spowiedzi generalnej, mocno penitento
wi zalecaj żeby nie za długo znowu przyszedł do spowiedzi.
Przedstaw mu gruntownie, że chociaż pojednał się z Bogiem,,
to jednak słabym być nie przestał, i że uczęszczanie do świę
tych Sakramentów jest jedynym środkiem do ugruntowania
się w-cnocie. T akie zalecenie je st wielkiej wagi. Spowiednicy
obojętni i zimni pozostawiają grzeszników sobie samym po
wysłuchaniu ich spowiedzi generalnej; nie obowiązują ich do
uczęszczania do spowiedzi. Toteż z powodu takiego ich opu
szczenia, wracają się do swoich grzechów nałogowych i dla
tego powrotne ich upadki częstokroć bywają gorszemi i zgubniejszemi od dawnych.
Musimy tu jeszcze na zakończenie tej ważnej m atęryi
powiedzieć o niektórych spowiednikach, którzy z obowiązku
swego bardzo źle się wywiązują.
Do takich należą najprzód zbyt pobłażliwi. Tacy swoją
słabość i oziębłość poczytują za łagodność i wyrozumiałość.
Podobni są do owych zaślepionych rodziców, którzy zam iast
karania dzieci swoich za ich przestępstwa, psują je swojem
występnem pobłażaniem. Łagodni i litościwi z natury, za wie
le takiem swojem usposobieniem powodują się, i dla tego
oszczędzają napomnień i zawsze znajdują dostateczne powo
dy do zmniejszenia wielkości grzechów wyznawanych. Prawie
nigdy nie mówią otwarcie: To ciężki grzech; albo że trzeba
z tego się koniecznie pograwić. Trzym ają się zasad najwol
niejszych, jakie Teologowie naw et najłagodniejsi za zbyt wol
ne poczytują. Niekiedy, przez dziwactwo trudne do zrozu
mienia, w teoryi a szczególniej na ambonie, są bardzo suro
wi; a w praktyce są pobłażliwi bez granic. Sądzą że takim
sposobem pociągną do siebie i nawrócą grzeszników, a tym
czasem bardzo często sami grzesznicy powiadają, że ich spo
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wiednicy są za łagodni, że ta zbyteczna łagodność przejmuje
ich obawą i źmniejsza ku nim zaufanie. Zamiast wydania
wojny grzechowi, wchodzą z nim w układy, i poczytują się
za dobrych spowiedników dla tego, że wszystko przepuszczają.
Jestto wielki i nader szkodliwy błąd dla zbawienia penitentów
i samychże ich spowiedników.
Trzymajmy się Teologów powszechnie przyjętych, lecz
od nich dalej nie posuwajmy się; także pamiętajmy, że w ogó
le nie. reguła, lecz suchy i szorstki sposób zastosowania jej
zraża penitentów. Pilnie strzeżmy się za surowego i za po
błażliwego obchodzenia się z penitentami. Trzymajmy się za
wsze tej zasady: Suaviter in modo, fortiter in re.
Inni spowiednicy są przeciwnego usposobienia, bo są
zbyt surowi: jestto druga przesada, której strasznych skutków
obrachować nie podobna. Ponieważ z natury surowi są, dla
tego zawsze powodują się porywczością. Wszystko ich dra
żni i gniewa. I tak: Zaraz ostro przemawiają i wyrzucają, gdy się
kto spowiada że wrócił do grzechu dawnego; ostro gromią,
gdy kto nieco niedokładnie grzechy wyznaje; mocno ich obu
rza prostactwo niektórych penitentów, a z któremi powinniby się z dobrocią obchodzić; szczególniej oburzają się na
twardość i uporczywość niektórych synów marnotrawnych,
których szorstko odprawiają, a których możeby nawrócili,
gdyby z nimi łagodnie się obchodzili. U takichto spowiedni
ków grzesznicy zrażają się do spowiedzi i na długo ją albo
i na zawsze opuszczają, a dusze nawet wielce pobożne nie
mają odwagi wyznać przed nimi grzechu ciężkiego popełnio
nego w chwili wielkiej pokusy, i z tego powodu dopuszcza
ją się potem mnóstwa świętokradztw, w których niekiedy
całą swego życia resztę przepędzają: okropnèto nieszczęście,
jakiego surowi spowiednicy nie domyślają się nawet! Takim
spowiednikom zdaje się, że ciężko przeniewierzyliby się
w obowiązku swoim, jeśliby we wszystkich sumienia przy
padkach nie trzymali się zasad najsurowszych. Tacy nie zna
jąc ani stanu sumienia, ani ciemnoty penitenta swego, szor
stko odpędzają go bez rozgrzeszenia, nie zbadawszy dobrze
tego, co nieoświecony penitent błędnie sobie za grzech po
czytuje. Mieszają grzechy powszednie ze śmiertelnemi, fałszują
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sumienie błędnemi decyzyami i bez litości odmawiają roz
grzeszenia duszom, które poczytując się potem za potępione,
wpadają w rozpacz i z tego powodu niekiedy na straszne
puszczają się grzechy. Strzeżmy się więc tej gromiącej i impetyc&nej gorliwości, która mnóstwo dusz nagubiła i gubi. Nie
chaj Jezus Chrystus będzie wzorem naszym. Albożto On do
siebie surowością pociągnął Zacheusza, Magdalenę, niewia
stę cudzołożną, Sam arytankę i tylu innych grzeszników ?
Czyż On takiemi cechami odmalował się w zachwycającej
0 synu marnotrawnym przypowieści? Ach! jakżebyśm y się
występnemi stali, jeślibyśmy w trybunale miłoąierdzia byli
sędziami nieugiętemi!
Są spowiednicy nieucy, rutyniści, i t. p. Tacy nie trzy
mają się żadnych reguł, żadnych zasad. Idąc za fałszywem
światłem jakiejś tam teologii zdrowego rozsądku, ja k oni mó
wią, sądzą, decydują i rozstrzygają kazusy z m ałą albo i bez
żadnej znajomości rzeczy. Jak dawniej i dotąd czynili, tak
teraz i tak samo nadal czynić będą. Ponieważ kiedyś trochę
się uczyli i trochę czegoś umieli, więc zdaje się im, że już
niczego dzisiaj uczyć się nie-potrzebują i że niczego nie za
pomnieli,— że nie potrzebują cudzego rozumu, ponieważ swój
własny m ają.— Błahej treści książek nie mogą się naczytać,
a dzieł teologicznych wcale nie-czytają i trzymają je scho
wane w najskrytszym kącie biblijoteki swojej. T ak są pewni
siebie, że w niczem nawet nie powątpiewają; więc też w niczem nigdy się nikogo nie radzą. Trudne i zawiłe kwestye
są dla nich kwestyami dziecinnemi; a jeżeli kiedy spotykają
swoich współbraci jakimś kazusem zakłopotanych, to w swo
jej duszy śmieją się z nich! A trzeba wyznać, że takie zaro
zumiałe nieuctwo napotyka się niekiedy w takich nawet,
którzy w świeckich naukach są dosyć, a nawet bardzo biegli.
Ale trzeba dobrze pamiętać, że wszelka biegłość w naukach
świeckich, bez gruntownej znajomości Teologii, jest niczem;
1 taki kapłan zdając się być mądrym, jest w rzeczy samej
głupim: Dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt (Rom. 1, 22),
i dla tego w konfesyonale mnóstwo błędów, mnóstwo niedo
rzeczności popełnia. Lękajmy się tedy i bardzo się lękajmy,
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żebyśmy nie byli podobni do uczonego lekarza bez znajo
mości medycyny; albo do sędziego mówiącego wieloma ję
zykami, a nie znającego prawa. Nieustannie czytajmy i uczmy
się Teologii moralnej; za każdem jej otworzeniem dowiemy
się czegoś nowego, przypomniemy sobie cośmy byli zapo
mnieli, albo ją w niejednem miejscu lepiej zrozumiemy. A cho
ciażbyś był i bardzo zdolnym, to i w takim razie możesz
bardzo grubo się mylić i błądzić w sztuce tak trudnej i tak
ważnej, jak ą jest kierownictwo duszami. Zaufanie we własne
zdolności grozi wielkiem niebezpieczeństwem : ponieważ
wtedy zdaje nam się, że wszystko wybornie znamy, a tym
czasem w wielu razach albo zupełnie, albo nie tak umiemy
ja k znać i umieć potrzeba: A rs artium est regimen animarum;
ut quaestuosissima omnium, ita longe difficillima, quam, qui ma
xime callere se credit, callet minime (S. Ignatius Lojola). Trzeba
zatem wiele, pilnie i uważnie czytać Teologiję. Im kto sła
bsze zdolności ma, tem więcej, tem pilniej i tem uważniej
czytać powinien. Nie zapominajmy, że żółw ustawicznie po
suwający się naprzód, dogania, wyprzedza i daleko.po za
sobą zostawia zająca śpiącego. Jałowa z natury, lecz dobrze
uprawiana ziemia, dobry i nawet piękny plon wydaje; gdy
tymczasem na tłustym, lecz zaniedbanym gruncie tylko bujny
chwast rośnie. Dla rozumnego- i bogobojnego dosyć tego:
Sapienti sat.
Są spowiednicy bez gorliwości, bez żadnej chęci do słu
chania spowiedzi. Tacy właśnie kapłani, tacy pasterze parafii,
mają wielki \ystręt do konfesyonału, i tam idą z konieczne
go tylko musu. Można sobie tylko wystawić, z jakim to oni
wstrętem słuchają spowiedzi. Ale za to ci s a m i. kapłani
z wielką ochotą spacerują, bawią się, nigdy się nie nudzą
przyjmowaniem i oddawaniem wizyt, grywając w karty przez
długie godziny a nierzadko przez większą część nócy! Pro
szących o spowiedź odstręczają swoją cierpkością, szorstko
ścią, i któżby temu dał w iarę?— wyraźnem oświadczeniem,
że częsta spowiedź jest niepotrzebną; że kiedy chcą się spo
wiadać, to niech idą na odpusty; że spowiedź częsta nie jest
lepszą od rzadkiej; a nawet że dosyć jest spowiadać się tylko
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na W ielkanoc *)! Takie wyznanie wiary jawnie dowodzi, że
mają wielki wstręt do konfesyonału. Biednato i nieszczęśliwa
parafija, której pasterz je st oziębły, do słuchania spowiedzi
leniwy, niechętny, a tembardziej, gdy jest przeciwny spowia
daniu się, nie mówię częstemu, lecz więcej, niż raz na rok!
Tam nałogowcy nie przestają grzeszyć, oziębli nie przestają
być oziębłemi, nawet żarliwi stygną i przestają do Sakramen
tów uczęszczać z obawy, żeby się nie narazić pasterzowi
swemu; tam o przygotowaniu dzieci do spowiedzi i do ko
munii świętej nie ma i być nie może nawet mowy! Jakże
smutny stan parafii takiej! Tam może wszystkie dzieci od
pierwszego razu przystępują do Sakramentów i nieważnie
i świętokradzko! O kropneto nieszczęście dla parafii, gdy m a
pasterza leniwego, oziębłego, złego. Ty zaś, mój bracie drogi,
bądź kapłanem świętobliwym. Miłuj samotność, unikaj świata,
zachowuj porządek w życiu, miłuj naukę i modlitwę, daj lu
dziom poznać że.konfesyonał jest dla ciebie miejscem po
ciechy; często rozmyślaj o wartości dusz, o pożytkach z pracy
w konfesyonale, z któ rą żadna inna równać się nie może,
a staniesz się spowiednikiem błogosławionym od Boga i ludzi.
Są spowiednicy, którzy niedbają o dzieciach, a które są
najprzedniejszą częścią trzody Chrystusowej 2). ^Jakżebym pragnął
w sercach kapłanów zapalić gorliwość o zbawienie tych ba ■
*) Niedawno pow iadał m i jeden zacny i ze wszech m iar wiarogodny k apłan, że pewien, żyjący proboszcz, gdy w ostatnim dniu czasu
przeznaczonego n a spowiedź wielkanocną ostatni z przybyłych do spo
wiedzi wyspowiadał się, natychm iast każe we wszystkie, w duże i w m a
łe dzwony uderzyć na zakończenie i wydzwonienie spowiedzi, i potem
przez cały rok już ani on' sam, ani jego w ikary, pikogo do spowiedzi
nie przyjmuje! Oto ja k i zacny pasterz!!! Widać ja k on to dobrze czytał
i wystudyował 3 i 34 rozdział Ezechiela proroka, jako też 10 rozdział
Jana Świętego! Rzecz n a tu ra ln a , że tak i pasterz i każdy inny jemu
podobny, nie będzie czytał żadnego dzieła X . Dubois, ponieważ nie po
trzebuje uczyé się od nikogo ani rozumu, ani sposobów gorliw ości. P. T.
2) Zalecam y tu wielkiej w artości dziełko X. Ody : Spowiednik
dzieci czyli sposób nauczania i spow iadania dzieci od czasu przyjścia ich
do rozumu aż do przyjęcia komunii świętej, spolszczone przez X . W ła
dysława Magnuskiego. W arszawa 1872. <
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ranków Zbawiciela naszego! W ielu pasterzy parafij może ni
czego ta k lekce nie-w ażą sobie, ja k dobre przysposobienie
dziatek do spowiedzi i komunii św. Dobrze wiedzą, że całe
życie człowieka zależy od poprowadzenia go w latach dzie
cinnych; a tymczasem dzieci w ich parafijach są zupełnie
opuszczone! Jakże sprzeczność tak ą wytłumaczyć? A słucha
ją c ich spowiedzi nic się nie troszczą, czy one są dostate
cznie przygotow ane, czy dobrze znają i rozumieją warunki
dobrej spowiedzi! A prawdopodobnie że ci szanowni pasterze
naw et sami nie wiedzą jak trzeba dzieci do spowiedzi i ko
munii św. przygotować: ponieważ całe ich przygotowanie za
czyna się i kończy na przesłuchaniu pacierza, albo jeszcze
lepiej na zapytaniu się matek czyli ich dzieci umieją pacierz,
i natychm iast bywają dopuszczone do spowiedzi i do komu
nii św.!!! A chociaż je przygotowują do pierwszej spowiedzi i ko
munii św., lecz potem o utrzymaniu ich w anielskiej niewinno
ści nie troszczą się, i dla tego nie jedno z nich na ciężkie
puszcza się grzechy, albo trwa w zaciągniętym już nałogu.
Ileżto ludzi dorosłych, z powodu nie przygotowania ich do
pierwszej spowiedzi i komunii św., spowiada się i komuni
kuje nie mając żadnego wyobrażenia o warunkach dobrej
spowiedzi i o komunii świętej! Nazywają się katolikami, a nie
wiedzą co to jest Pan Jezus, co komunija etc.! Co za smutny,
co za okropny stan tych biednych dziatek, które pierwszy
raz spowiadając się i komunikując, z niedbalstwa pasterza
lub pomocnika jego spowiadają się i komunikują nieważnie
albo świętokradzko!!! Parvuli petierunt panem et loco spiritua
lis alimoniae, obtinuerunt a suo patre horribilissimum scorpionem
sacrilegi!!! Takie dusz pasterzy obchodzenie się z dziećmi
dowodzi okropnego ich niedbalstwa i nieczułości, albo zaśle
pienia, albo niewiadomości, albo braku wiary, i dla tego
non sunt patres et pastores, sed spirituales parvulorum tyranni
et mactatores.
Ty zaś, mój bracie, nie czyń podobnie; pilnie zajmuj
się dziećmi będąc nawet wikaryuszem, a tembardziej gdy pro
boszczem zostaniesz; gorliwie przyspasabiaj je do pierwszej
spowiedzi i komunii świętej; wdrażaj w nie głęboko tę pradę, że żyją na świecie dla pozyskania sobie tylko nieba;
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że w tym celu m ają pilnie wystrzegać się głównie grzechu
śmiertelnego, zawsze pamiętać na obecność Pana Boga, zawsze
i wszystko dobrze robić i często się spowiadać. Pamiętaj,
mój bracie, że taki sam, a może nawet ściślejszy zdasz Bogu
rachunek za dzieci aniżeli za dorosłych.
Są nareszcie tacy spowiednicy, którzy swoim penitentom
nie przewodniczą, lecz pozostawiają ich samym sobie. Nie ma
wątpliwości, że wielu spowiednikom bardzo wiele brakuje
przymiotów do dyrektorstw a dusz. JDawaczy rozgrzeszenia
mamy podostatkiem; ale gorliwych i roztropnych przewodni
ków nie wiele się znajduje. Z tego właśnie powodu nie
rzadko dają się słyszeć sprawiedliwe żale wiernych. Nie
mówimy tu o utyskiwaniach dziwacznych skrupulatów, lecz
.o żalu osób światłych, rozumnych i pełnych dobrej chęci.
Wielu spowiednikom chodzi głównie o ilość, a nie o jakość
wysłuchań. Lecz ty, mój bracie, mocno postanów sobie
szczerze pracować nad uświętobliwieniem dusz, k^pre Boska
Opatrzność twemu powierzy przewodnictwu. Idź za przy
kładem dobrego ogrodnika, który zarówno o wszystkich sadu
swego drzewach ma wielkie staranie, a nie naśladuj owego,
który pozostawia drzewa samym sobie, nie troszczy się
0 obcinanie gałęzi uschłych lub niepotrzebnych, o ich prosto
wanie, podlewanie i okopywanie, według ^szczególnej każde
go z nich potrzeby. Czyli, innemi słowy: nie poprzestawaj na
wysłuchaniu penitenta grzechów i udzieleniu mu rozgrzeszenia;
nie poprzestawaj na udzieleniu mu uwag ogólnych, nie dotyka
jących żadnego szczegółu z życia jego: samo bowiem napo
mnienie ogólne mało albo nic nie skutkuje, pozostawia pe
nitenta w niewiadomości, w zaślepieniu, albo w niepewności,
co jest gorszem i niebezpieczniejszem od niewiadomości,
utwierdza w nałogach, które staną się zgubnemi, jeżeli takiemi nie są jeszcze. Za takie skutki złego przewodnictwa
spowiednik odpowiedzialnym będzie.
Żebyś tedy dusz, które zbawić masz, nie zgubił, obchodź
się z każdym penitentem ja k dobry lekarz z pacyentami swe
mi, a nie jako szarlatan, który na wszystkie choroby jedne
1 te same lekarstw a przepisuje. Twoi przyszli penitenci są

558
również choremi na duszy, ale ty masz ich uzdrowić. Badaj
zatem ich słabości gruntownie, wypytuj się ich, oświecaj,
przepisuj zaradcze ich upadkom środki, wskrzeszaj łazarzy,
pozyskuj synów marnotrawnych, pokrzepiaj słabych, nałogo
wym pokaż okropne ich słabości skutki, a mocnych utwier
dzaj i pewnym sposobem czyń ich nie dającemi się zranić.
Staraj się ich swoją gorliwością przekonać, że zbawienie ich
mocno cię interesuje, czem dodasz im nietylko odwagi i po
ciechy, lecz i zaufanie ich sobie pozyskasz. A gdy będziesz
dobrytn sumień dyrektorem, to wtedy niezmiernie wiele do
brego sprawisz. Reguły te nie są owocem naszego pomysłu,
lecz wysnute ze słów Pawła świętego, który tak mówi : Insta
opportune, importune, argue, obsecra, increpa, in omni patientia
et doctrina... vigila, in omnibus labora—., ministerium tuum imple.
Oto, mój bracie drogi, jak czyni dobry spowiednik, oto
ja k i ty czynić powinieneś, jeżeli chcesz chwałę Bogu po
większyć, swoją pracę upożytećznić, jak najwięcej dusz bli
źnich i siebie samego zbawić. Zaklinam cię tedy w Imię
Jezusa Chrystusa, który cię na swego apostoła powołuje,
trzymaj się zawsze tych reguł, jakie tu nakreślone masz;
a dla uzupełnienia wiadomości swoich i ukształcenia się na
dobrego spowiednika, pilni&'i uważnie czytaj: 1) Praæim Confessarii S. Ligorego; 2) Przewodnika dla Spowiedników przez
X. Gaume; 3) w Praktycznej Gorliwości Kapłana Przestrogi
dla Spowiedników', 4) w tomie III dzieła X. Chaignon’a Roz
myślanie 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78- Także czytaj
Auxilia Sacri Tribunalis, i różne dzieła dogmatyczne, moralne
i ascetyczne, jakie niżej wymienione znajdziesz.
Modlitwa po wysłuchaniu spowiedzi : Domine Deus, qui
non vis mortem peccatorum, sed magis ut convertantur et vivant;
ne despicias sacrificium spiritus contribulati, cordis contriti et hu
miliati, quod afferunt Tibi poenitentes, jurantes et statuentes cu
stodire omnia judicia justitiae Tuae; sed confirma hoc, quod ope
ratus es in nobis, solvens Tu ipse in coelis, quod in Nomine Tuo
solvi in terris, et perficiens magis ac magis in timore et amore
Tuo sanctificationem eorum, quos dudum errantes, Pastor sollicite,
quaesiisti et in humeris Tuis reduxisti, ne fiant novissima eorum,
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revertente diabolo illuc, unde exivit, pejora prioribus. Vide, Pater,
desolutionem cordis eorum; misericordia moveare super eos; cito
profer et indue illos stola prima, ut mereantur epulare et man
ducare Tecum. 0 qui gaudetis Angeli Dei in coelis, super his
peccatoribus poenitentiam agentibus, orate continuo pro ipsis, ut
in novitate vitae ambulent! Orate etiam pro me, ut defectus a me
commissi mihi remittantur, et u t auditis non maculer, sed consi
derans memetipsum, semper vigilem in orationibus, quoniam
et ipse circumdatus sum infirmitate. Amen.

XXI.— Kaznodziejstwo.

*

Kaznodziejstwo jest ńajchlubniejszą częścią urzędu na
szego. Biada temu, kto wstępuje na ambonę nie tyle dla po
żytku słuchaczy, ile dla zjednania pochwał dla siebie! Młodzi
kapłani zwykle bardzo lubią ambonę ; a jeżeli kiedy pod tym
względem żalą się, to najwięcej z tej przyczyny, że z kaza
niem nie dosyć często proszeni są. .D ałby to Bóg, aby ich
zapał taki, zawsze z gorliwości prawdziwej pochodził-.
W ysoko ceń kaznodziejstwo: albowiem słowo Boże
głoszone przez kapłana świętobliwego, cuda działa.
Jeżeli twój proboszcz będzie życzył sobie, abyś kazania
często miewał, to zabierz się do tej pracy z wielką ochotą;
każde kazanie czy naukę dobrze w ypracuj, naucz się go
potem na pam ięć gruntownie, co do słowa, a w końcu staraj
się je tak żarliwie powiedzieć, ja k tylko będziesz mógł, we
dług otrzymanych od Boga zdolności 1).
*) Nie każdemu łatwo ta k się nauczyć kazania, żeby je dobrze
powiedzieć mógł. Są. k apłani, którzy przy całej gorliwości swojej nie
mogą- z werwą, i energią, a więc zajmująco kazanie z pam ięci powie
dzieć. Słaba ich i leniwa pam ięć wymaga długiego czasu do-nauczenia
się kazania, przez co sig ich um ysł m ęczy i nuży, i w końcu wstępując
na ambonę jeszcze mocno się obawiają czyli wszystko sobie przypom ną,
czyli ustęp ja k i nie wyjdzie im z pamięci, a więc czy kazanie im się
nie urwie i czy dopłyną do końca. T ak będąc zakłopotani mówią bojaźliwie, ozięble i sucho, a więc nudnie i niepożytecznie. Rzecz oczywista
że tacy nie są zdolni do am bony, lubo nauki katechizmowe dobrze wy
kładają i w konfesyonale pożytecznie pracują. Moje tedy zdanie, żeby
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Jeżeli przeciwnie, rzadko ci kazania miewać pozwoli,
to nie utyskuj na to z goryczą, ale proś go tylko o pozwo
lenie do częstego miewania kazań, a proś o to grzecznie
i z prostotą serca, a resztę Bogu zostaw.
Zasięgaj rady od proboszcza swego co do materyi, o ja
kiej mówić zamierzasz; o sposobie mówienia o niej i co do
wyboru autorów, z których korzystać chcesz. Napisawszy
kazanie przeczytaj m u, proś go o wykazanie myśli lub wy
słowień niedokładnych albo błędnych, a potem popraw je
według porobionych ci uwag.
Jeżeli będziesz często z kazaniem na odpust proszony,
to nie zawsze podejmuj się tej przysługi, a nigdy nie podej
muj się bez wiedzy i zgody proboszcza twego.
Niechaj z twoich kazań i nauk zawsze przebija się pok aplan ze słabą i leniwą pamięcią miewał kazania z karty; z tym jednakze warunkiem, aby je tak czytał i tak oddawał, iżby riiewidzącym go słu
chaczom zdawało się, że z pamięci mówi. Kazanie bowiem gruntowne
i praktyczne dobrze na ambonie czytane, sprawia nierównie lepszy sku
tek, aniżeliby ono sprawiło, jeśliby było z pamięci źle powiedziane.
Oprócz wprawy w czytaniu i przejęcia się ważnością przedmiotu, powi
nien w duchu swoim korzyć się bardzo, że tak mało zdolnym jest do
ambony i przed każdem kazaniem gorąco modlić się, aby Pan Jezus
niezdolności jego pobłogosławić raczył. Bez takich przygotowań jest
tylko nudnym , ckliwym i niepożytecznym lektorem. Ale zbyt rażąco
wygląda gdy kaznodzieja, ja k to raz na wsi widziałem, po prostu z książ
ką idzie n a ambonę i naukę katechizmową czyta krzykliwie, jakoby unie
siony żarliwością, a czego jednakże wcale nie znać. Zimne wykrzyki
wanie na ambonie, je st tylko komedyą a nie żarliwością, a czytanie na
uki z książki, jest dowodem zbyt obrzydliwego lenistwa i oziębłości
ducha. Jest to haniebne lekceważenie ścisłego obowiązku nauczania,
i tem haniebniejsze, że na grywanie w karty nigdy czasu nie brakuje.
*
Dopóki się nie wprawisz w mówienie kazań z pamięci, to z po
czątku zawodu swego mawiaj krótko, np. przez kwadrans tylko, albo
najdłużej przez 20 m inut czâsu ; ale mawiaj za to jędrnie i żarliwie,
a nierównie więcej dobrego sprawisz, aniżeli mówiąc długo, szlamazarnie i wodniście. Niechaj twoje kazania płyną nie tyle z pamięci,
ja k raczej z głębokiego przekonania o ważności prawd głoszonych. Sta
raj się więcej z obfitości serca, aniżeli z obfitości pamięci mówić. Właśnie
ta k będziesz mawiał, jeżeli przedm iot kazania gruntownie opracujesz
i dobrze strawisz P. T.

*
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bożność. W tym celu naśladuj Świętych, coraz do wyższej
świętobliwości podążając; tak swoje kazania układaj, ja k oni
swoje układali— klęcząc u stóp krzyża, a więc i ty często
i z miłością całując krzyż w ciągu pracy sw ojej, błagaj Je
zusa Chrystusa, żeby serce twoje rozpłomienił świętym
ogniem swoim.
Ale zobaczmy teraz jakichto niebezpieczeństw kazno
dzieja chronić się powinien. Temiż niebezpieczeństwami są:
1) Niewiadomość czyli nieuctwo; 2) Zarozumiałość; 3) Próżna
chwała; 4) Zły wybór m ateryi jako. też i niewłaściwy sposób
traktowania jej; i 5) B rak pobożności.
1.
Niewiadomość czyli nieuctwo. Młodym kapłanom zdaje
się, że wszystko umieją i że nikt tak uczonym nie jest jak
oni, chociaż im daleko więcej rzeczy pozostaje do poznania
i nauczenia się, aniżeli takowych umieją.
Cóż to jest kaznodzieja? W znaczeniu literalnem jest tonauczyciel zasad W iary i M oralności, a słuchacze uczniami
jego. A więc teraz pytam się: Czy młodemu kapłanowi, jako
nauczycielowi rzeczy ta k ważnych, nie brakuje wiadomości
gruntowniejszej, niż ta ja k ą dopiero Co wyszedłszy ze semi
naryum posiada? Jemu się zdaje, że kazanie to pewien ro 
dzaj wyznaczonej na tem at rozprawy, albo że gdy wiele
z różnych kazań powyrywanych ustępów poklei i pozeszywa
razem, żeby taka robota na jakie pół godziny a chociażby
na dłużej do recytowania w ystarczyła, to już dziełem arcypięknem będzie. A tymczasem powinienby wiedzieć, że k a 
zanie czy też prosta nauka, powinny być gruntownie wypra
cowane, i że mają się składać nie ze samych gładkich fraze
sów, z poetycznych w yrażeń, lecz z prawd jasnych i grun
townych, i z Teologii wywiedzionych. Ale że nie zna ani
Pisma Świętego ani Teologii, więc i kazania jego są tylko
czczą i zawiłą gadaniną, której nikt nie rozumie, a niekiedy
nawet on sam nie wie czego chce, a raczej nie wypowiada
co chce powiedzieć. Pismo Sw. i Teologija, a mianowicie
Summa S. Tomasza, są to dwa wielkie materyały .do kazań
i nauk: ale który z młodych kapłanów jest z niemi obezna
Frzswodnik.
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ny? My zaś bez wahania się powiadamy : że kto z tych
źródeł nie czerpie, ten nic gruntownego i nauczającego nie
powie. Nic nie ma tak pustégo i nudnego,'jak początkowe
młodych kapłanów kazania. Nawet lud prosty dostrzega to.
A dawane młodemu kaznodziei pochwały do czego się dają
zredukować? Czy mówią że dobrze każe? Bynajmniej; ale
że jest zdolnym, i że kiedyś, dopiero gdy się obczyta, bę
dzie dobrym kaznodzieją. A największa część słuchaczy
uw aża tylko na jego wysłowienie, na wymowę, na gęsta, na
śmiałość i pewność siebie.
Ucz się tedy, mój młody przyjacielu, i bardzo wiele się
u cz, jeżeli chcesz swoich słuchaczy dobrą o tobie wróżbę
urzeczywistnić. W jakiejkolwiek materyi mówić zechcesz,
bądź zawsze z góry przekonanym, że brakuje ci do niej
m ateryału, i że trzeba go tam szukać, gdzie on się znaj
duje; to jest : w Piśmie św. i w Teologii '). A go się tyczy
moralności, której nie znasz i której znać jeszcze nie mo
żesz; staraj się z nią obeznać z dobrych moralistów i asce
tów, dopóki własnem doświadczeniem swoich pod tym wzglę
dem wiadomości nie uzupełnisz.
2.
Zarozumiałość. Młodzi kaznodzieje, gdy się im jak
tako wiedzie, zwyle się za mówców znakomitych poczytują.
9 Zwykle młodym kapłanom, zwłaszcza u n a s, nawet myśl przez
głowę nie przechodzi, że trzeba ciągle czytać Pismo św. i Teologijg, że
by dobrym kaznodzieją zostać. Właśnie dla tego tak mało jest dobrych
kaznodziejów, że nadzwyczajnie mało jest kapłanów zamiłowanych w czy
tan iu Fism a Świętego i w studyowaniu Teologii dogmatycznej. Czytanie
Teologii dogmatycznej je st u nas pomiędzy kapłanami w ogóle najzu
pełniej zaniedbane, a o czytaniu dzieł Ojców Ś. nawet mowy być nie
może; dla tego ich kazania i nauki są w ogóle czcze i płytkie. Kazno
dzieja je s t posłem Bożym, a więc obowiązany językiem Bożym przema
wiać do ludu: a zkądże tego języka Bożego ma nabrać, jeżeli nie z Pi
sma Ś.? Apostołowie tylko to mówili do ludów, co im Duch ś. dykto
wał, i co w części w pism ach swoich nam zostawili i dla tego tak
wiele ich nawrócili. A zkądże ma naczerpać gruntowności, jeżeli nie
z Teologii i nie z dzieł Ojców Świętych? Zkąd ma być czerpane na
maszczenie i trafność do serc słuchaczy, jeżeli nie z modlitwy i roz
myślania? — Nic podobnego nie daje lenistwo, próżnowanie, czytywanie
samych tylko gazet ii powieści, oraz grywanie w karty. P. T;
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Gdybyśmy mogli wiedzieć co oni wtenczas myślą o sobie,
tobyśmy się do rozpuku naśmieli.
T ą zarozumiałość zaślepia ich i utrzymuje w niewiado
mości czyli w nieuctwie, o czem dopiero cośmy mówili, i do
prowadza ich do takiego zaufania w sobie, że poczytaliby
za ubliżenie sobie, gdyby się mieli radzić albo proboszcza
swego, albo jakiego innego kapłana światłego i doświadczo
nego co do wyboru m ateryi, albo co do sposobu jej tra 
ktowania.
Z równą pogardą odrzucają dzieła napisane przez- mę
żów doświadczonych w celu ukształcenia młodych kapłanów
na dobrych kaznodziejów. Ich zarozumiałość każe im wie
rzyć, że w głowie swojej mają daleko lepsze wiadomości,
aniżeli te jakie znajdują się w zaleconych im dziełach, i że
byłoby niodorzecznie tego szukać gdzieindziej, co obficie
sami posiadają.
T akże zarozumiałość szepcze im, że mogą miewać k a 
zania zawsze, ile razy o to są proszeni, o czem wyżej mó
wiliśmy. Ponieważ nigdzie nie brakuje proboszczów, w k tó 
rych kaznodziejski zapał dawno wystygł; przeto cieszą się
gdy w pośród nich zjawił się młody i zarozumiały kaznodzie
ja, którego nie trzeba dwa razy e kazanie prosić. Ten wi
dząc się ta k bardzo pożądanym i poszukiwanym, coraz to
większego nabiera przekonania o wielkości talentu swego,
i prawdopodobnie mówi w sercu swojem: W rzeczy samej
jestem kaznodzieją na całą okolicę. Jakże tedy brać się do
pracy, do nauki, do mozolnego- szperania po dziełach, jakże
zasięgać rady od współbraci sw oich, gdy zarozumiałość po
wiada m u, że, sam sobie w ystarcza, że w całem znaczeniu
i jakoby cudem otrzymał talent kaznodziejski?
Oprócz tego ta zarozumiałość jego objawia się zupeł
nym brakiem skromności, tak śmiałą i prawie zuchwałą pe
wnością siebie, ja k a nie przystoi ni ety Iko młodym, lecz nawet
i starym kaznodziejom. Daje się bowiem widzieć, że nie ma
roku jeszcze od przyjęcia Kapłaństwa, a już niektórzy z gło
wą zadartą i ze ściśniętemi pięściami tak zuchwale na am
bonie wykrzykują, że słuchaczy uszy obraża.
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Zarozumiałość to szepcze mu, że skoro tak łatwo mó
wić może, to się może Obejść i bez pisania kazań, i bez na
uczenia się ich na pamięć. Nie jestże to wielka zarozumia
łość a raczej głupota, gdy młody kapłan, dopiero co po
wyjściu ze sem inaryum , puszcza się na improwizowanie ka
zań, na wzór starych misyonarzy? Kto tak czyni, ten jest
albo zarozumiałym, albo leniuchem, albo płytkiego rozumu.
I w rzeczy sam ej, nie chodzi mu o nauczenie czegoś, lecz
głównie o możność pochwalenia się potem : Otóż bez zacię
cia się mówiłem przez pół godziny, więc pokazuje się, że
mogę improwizować; a zatem odtąd ani myślę o pisaniu ka
zań i uczeniu się ich na pamięć; odtąd będę mówił z obfito
ści głowy mojej, ex abrupto.
I w rzeczy sam ej, gdy młody zarozumialec tak daleko
0 sobie się uprzedzi, to już go z tej drogi nic nie sprowa
dzi. Nic nie pomogą mu najzdrowsze uwagi jego proboszcza,
jego kolegów, Zwierzchnika dyecezyi, nawet najserdeczniej
szych jego przyjaciół świeckich; napróżno mówią albo dają
mu do zrozumienia, że tylko on sam podziwia kazania swoje,
że wszyscy, oprócz pochlebców jego, znajdują w nich tylko
czczość, niedbalstwo, brak gruntowności, pełno powtarzań,
zbyteczne jednej i tej samej rzeczy rozwałkowanie, i że więcej
nudzą i odstręczają, aniżeli pociągają: wszystko to nic mu nie
pomaga, nic go nie porusza, na wszystko szyderczym odpowia
da uśmiechem, jakoby chciał powiedzieć: To wszystko innych
się tyczy, którzy nie mają takiego, jak ja, daru improwizowanią.
On jeszcze dalej się posuwa: ponieważ jego zarozumia
łość łudzi go i zaślepia, wystawia sobie zatem: że kto się
kaznodziejstwem zajm uje, ten już wiele dobrego sprawia
1 wszystkim innym obowiązkom wyrównywa a przynajmniej
takowe zastępuje; a że on uważa się zà kaznodzieję wybor
nego, więc tylko kaznodziejstwo ceni, a resztę obowiązków
kapłańskich zaniedbuje. Zwykle pełen wielkiego a nawet prze
sadnego o swoim kaznodziejskim talencie wyobrażenia, nanabiera zamiarów ambitnych i co chwila wygląda rychłoli
jego władza zawezwie go na jakąś wyższą a przez niego
upragnioną posadę. Imaginacya jego temi błędnemi złudzę-
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niami zajęta, pozbawia go pobożności zupełnie. Miewa k a 
zania ciągle, lecz nie jak Święci, którzy kazaniami swemi
cudowne skutki sprawiali, ponieważ mieli wielką pokorę i nie
ufali sobie, i całą swoję ufność w Bogu pokładali.
Ty zaś, młody i kochany czytelniku, nie naśladuj tego
biednego zarozumialca; nie łudź się wysokiem mniemaniem
0 swojem talencie kaznodziejskim; gardź pochlebnemi po
chwałami jakie nierozsądni dla ośmielenia twoich pierwszych
wystąpień dawać ci będą; uprawiaj swój talent bez chęci
popisywania się nim; pozbywaj się zarozumiałości przez
ćwiczenie się w pokorze, a staraj się mówić jasno, grunto
wnie, skromnie, prawdziwie po apostolsku i jako mąż Boży.
3.
Próżna chwała. Od zarozumiałości do pragnienia pró
żnej chwały jest stopień tylko jeden, który młodzi9k azno•
dzieje przestępują bardzo łatwo. Ale cóż to za przeciwień
stwo opowiadać siebie samego zamiast opowiadania Boga
1 Jego nauki! Cóż to za zaślepienie wstępować na ambonę
jako poseł Jezusa Chrystusa, przemawiać do dusz odkupio
nych krwią Jego, opowiadać Ewangeliję w obecności Jezusa
Chrystusa w ołtarzu przebywającego i w tejże sprawie Bożej
szukać chwały tylko własnej i nie zważać na te groźne sło
wa: Gloriam meam altéri non dabo! Cóż to za profanacya
i miejsca świętego i Słowa Bożego! O, gdybyśmy podobnie
myśleli ja k Święci myśleli, jakże drżelibyśmy rozważaj ąc'S w.
W incentego a Paulo słowa: „Czegóż ten się dopuszcza jeżeli
nie świętokradztwa, kto głosi Słowo Boże dla zjednania so
bie pochwały, szacunku i sławy? Czyż to nie świętokractwo
nadużywać Słowa Bożego dla nabycia honorów i ludzkich
względów?"
Strzeż się, młody czytelniku, strzeż się takiego zuchwal
stwa! w kaznodziei bowiem próżna chwała ze Słowa Bożego,
jest strasznym w oczach wiary występkiem, a oprócz tego
zwodzi ona, upaja i delikatnie łechce najsłabszą stronę
człowieka.
Oh! ileż to z próżnej chwały, jako z głównego źródła,
haniebnych wylęgło się upadków! Nic bardziej nas nie prze
raża, ja k kiedy młody kapłan ma prawdziwe czy fałszywe
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powodzenie. Gdy w zawodzie tak świętym płynie pełnemi
żaglami pychy, to potem nic dziwnego, że do smutnych historyj dopływa.
Jeżeli kiedy Bóg raczy kogo przez kazania jego na
wrócić, jak dobremu rzemieślnikowi trafia się niekiedy złem
narzędziem jak ą piękną robotę wykonać; to się dopiero chlu
bi, podziwia, unosi nad swoją wymową, ponieważ jej to na
wrócenie przypisuje! Ach! jakże dalekoby lepiej postąpił, gdy
by się nad następującemi pięknemi O. Colombièr’a słowami
zastanowił! „Gdy się pomyśli, mówi on, co to jest zbawić
duszę, i czemto my w istocie jesteśmy; to natychmiast prze
konywamy się, że my sami przez się niczem jesteśmy. Cóżto więc za głupota pomyśleć nawet, że za pomocą kilku
słów mimochodem powiedzianych, można to sprawić, co Je
zusa Chrystusa tyle trudów i boleści kosztowało! Ty mówisz,
i oto dusza się nawraca; to tak samo jak w grze maryonetek: sługa rozkazuje lalce tańczyć, ale mistrz wprawia ją
w ruch za pomocą sprężyn; a więc tu rozkaz nic nie znaczy.
E x i a me, quia homo peccator sum, Domine: oto jakie ma
być usposobienie duszy, w której albo przez którą Bóg
coś nadzwyczajnego działa!"
Im większe będziesz miał powodzenie w kaznodziej
stwie, tem się głębiej upokarzaj i tem mniej sobie zasługi
przyznawaj. Miej intencyę zawsze czystą; korz się, gdy Bóg
powoła cię do u rz ę d u / któregoś niegodzien; zamykaj usta
pochlebcom a nadstawiaj uszy na krytykę; przed wstąpieniem
na ambonę wzbudź w sobie akt- pokory i to samo czyń po
zejściu ż niej; a gdy zacznie łechtać cię chęć próżnej chwa
ły, wtenczas pokornie powtarzaj słowa Dawida: Non nobis,
Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.
4.
Z ły wybór materyi i niewłaściwy sposób jej traktowa
nia. Chceszli kazania miewać dla zjednania sobie próżnej
chwały, czy dla nauczania wiernych? Chceszli aby głowy pły
tkie powtarzały o tobie źeś mówca, żeś uczony, głęboki; albo.
żeby ludzie rozumni i światli mówili że znasz Pismo Ś., dzie
ła Ojców ŚŚ. i Teologiję, że Prawo Boże jasno wykładasz
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i że swoich słuchaczy zniewalasz do zamiłowania jego? Co
sobie z tego dwojga obierasz?
Jeżeli tobie chodzi o zjednanie pochwał u ludzi mają
cych sfałszowany umysł i sumienie; jeżeli chcesz w ich oczach
uchodzić za wielkiego kaznodzieję, za mądrego mówcę: to
przypraw sobie szczudła, wyrażaj się szumno - górno, dobie
raj słów miłobrzmiących, rzucaj swoim słuchaczom kwiateczki,
głaskaj ich uszy, zaokrąglaj peryody, napuszaj styl, deklamuj
przesadnie, przybieraj postawę pełną wdzięku, przemień am
bonę na trybunę albo teatr, gub się po manowcach kw iata
mi usłanych, albo też bujaj p o obłokach metafizyki, a słu
chacze nic ciebie nie rozumiejąc uznają kazania twoje za
wielką górność i głębokość nauki. Oto właśnie sposób mó
wienia żeby nic nie powiedzieć, żeby tylko olśniewać za
miast oświecić, perorow ać zamiast nauczać dla zjednania
sobie głupich pochwał i zasłużenia na przekleństwo Boga za
zbezecnienie słowa Jego. Mówię głupich pochwał: bo możesz
być pewnym, że nikt z ludzi światłych nie pochwali twego
sposobu mówienia.
Ale jeżeli chcesz pożytecznie mówić, nauczać ludzi pra
wa Bożego, nakłonić ich do jego zamiłowania i wykonywa
nia, wyrywać ich z drogi do piekła a prowadzić do nieba:
to miewaj kazania ja k je Święci mawiali; mawiaj je tak ja k
ci żarliwi misyonarze, którzy w przeciągu jednej trzytygo
dniowej misyi lepiej nauczają i poprawiają parafiję, aniżeli
wielu proboszczy w ciągu lat 15, 20, 30 albo i 40 pasterzo
wania swego; nareszcie tak 'mawiaj kazania ja k je mawiał
Jezus Chrystus, ten doskonały wzór kaznodziejów, ja k ma
wiali Apostołowie i wszyscy Mężowie Apostolscy. Kiedyżeś
słyszał, że Boski Zbawiciel w naukach swoich używał stylu
napuszonego? Gdzieżeś widział Go ubiegającego się o ludzkie
pochwały przez używanie jakiegoś krasomówstwa? Mógł On
bezwątpienia być bardzo wymownym i górnym, mógł być
tysiąc razy górniejszym i wymowniejszym od ciebie i od
wszystkich innych kaznodziejów: ale czyż tak czynił i chciał
tak czynić? Bynajmniej. Czytaj kazania Jego, posłuchaj po
równań Jego i przypowieści, jakich używał: cóżto w nich za
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jasność! co za siła i prostota! co za trafność zastosowań do
pojęcia słuchaczy! A jednakże głębokie tajemnice, wielkie
prawdy teologiczne głosił! Jest On wszakże wzniosłym, co
Mu nawet bezbożność przyznaje; ale wzniosłym po Bożemu,
w czem Go i my naśladować powinniśmy: ma być tedy wznio
słość w rzeczach, a prostota w ich wykładzie. I dla tegoto
naukę Jego każdy zrozumiał, każdego ona poruszała, za
chwycała i nawrócenie świata jest właśnie skutkiem wznio
słej i razem prostej nauki Jego! -Otóż prawdziwy wzór dla
kaznodziei! Biada więc temu kapłanowi, który Go za taki
wzór nie uznaje i nie naśladuje!
Ty zaś, młody i kochany przyjacielu, naśladuj Go. Niech
zarozumiałe pustaki bezecnią ambonę szołomiąc swoich słu
chaczy słowy próżnemi. Ty przeciwnie, staraj się być poży
tecznym lękając się błyszczenia.
W chwilach wolnych od innych obowiązków, zajmuj
się systematycznem przygotowaniem zupełnego kursu grun
townych, jasnych, prostych i prawdziwie pasterskich nauk
z Religii chrześcijańskiej. Najpierw gruntownie opracuj wy
kład Składu Apostolskiego, Dekalogu, przykazań Kościoła, Sa
kramentów i Modlitwy Pańskiej, a dopiero będziesz mógł za
brać się do kazań. Inaczej postępując niedopełnisz jednego
z .najważniejszych obowiązków twoich i zmarnujesz drogi
czas na pisanie i klecenie kazań bez gruntownej treści, bez
związku i bez pożytku.
A co się tyczy sposobu mówienia, to ten zawsze do
brym będzie, jeżeli będziesz chciał zawsze pożytecznym być.
W tedy będziesz mówił poprostu, jasno, zwięźle, pożytecznie
i zrozumiale dla wszystkich.
5.
B rak pobożności. Nie znamy bardziej rażącego bł
du, jak kiedy kaznodzieja nie popiera nauk swoich przykła
dem życia swego. W takim razie chce on to dawać drugim,
czego sam nie ma. Jakżeby to śmiesznie wyglądało, kiedyby
bryła lodu usiłowała rozpalić i skruszyć kamień! S. Franci
szek Ksawery nawrócił pięćdziesiąt dwa królestwa nie wy
mową, ale świętością życia swego. Mnóstwo współczesnych
mu kapłanów, jeżeli nie przewyższało go, to przynajmniej
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wyrównywało mu wymową; ale że się nie odznaczali podo
bną świętością życia, dla tego nikt nie wie 0 ich nawróce
niach, gdy tymczasem nawrócenia Franciszka Świętego uwiel
bia świat cały. Bądź tedy sam świętym, jeżeli pragniesz bli
źnich swoich uświętobliwić nauczaniem swojem. W przódy na
uczaj prywatnie świętością życia swego', przykładaniem się
do nauki i modlitwą, a dopiero będziesz mógł w kościele
głośno i skutecznie nauczać. Pierwej nauczaj swoją pokorą,
łagodnością, czynami miłosiernemi i wszystkiemi chrześcijańskiemi i kapłańskiem i cnotami, a dopiero zacznij słuchaczy
swoich publicznie do tych cnót nakłaniać; inaczej bowiem bę
dą oni po cichu powtarzali: Medice, cura teipsum. Gdy tak
będziesz postępował, to lud zacznie ći wprzódy wierzyć nim
cię z ambony mówiącego usłyszy; a gdy się tam pokażesz,
to każde słowo twoje z serca miłością przejętego pochodzą
ce rozpali słuchaczy, choćby oni najzimniejsi byli. Bądź
przekonanym, że się wcale nie opierają, a przynajmniej nie
długo się opierają wymowie tego kaznodziei, którego nigdy
słuchać nie mogą bez powtarzania sobie: Oto mąż Boży! oto
kapłan święty!
Dobrze rozważ następujące wyborne pewnego pobo
żnego kapłana rady dla kaznodziejów. „Jeżeli kaznodzieja,
mówi on, nie jest miłośnikiem modlitwy, to nigdy pożytku
wielkiego nie sprawi, ponieważ kazania jego będą pełne mnó
stwa przynajmniej drobnych błędów co do formy, -oddawania
myśli, stylu i gestów, oraz intencyi i względów ludzkich.“
„Pożytek słuchaczy zależy głównie od cnoty kaznodziei
i od jego zjednoczenia się z Bogiem, który w ciągu jednego
kwadransa może mu nasunąć więcej i daleko trafniejszych
myśli do poruszenia serc, aniżeli całoroczne czytanie i przy
kładanie się do nauki.“
„Pilnie przykładamy się do napisania kazań, a jednakże
one zwykle mało pożytku sprawiają: a dla czego? (dla tego
że kaznodziejstwo jest czynnością podobnie nadnaturalną jak
zbawienie dusz, co jest właśnie celem kaznodziejstwa; a więc
potrzeba żeby narzędzie zawsze temuż celowi odpowiadało.
Lecz ani nauka, ani wymowa, ani też inne talenta nie czy
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nią nas narzędziami do zbawienia dusz. W iększa część ka
znodziejów ma dosyć nauki, lecz im brakuje należytej pobo
żności i świętości życia.“
„Prawdziwy sposób do nabycia nauki Świętych i zebra
nia materyału do nauk i kazań oraz do rozmów duchwnych,
nie tyle polega na czytaniu książek, ile raczej na pokorze
i czystości serca, na skupieniu ducha i na modlitwie. Takich
właśnie sposobów używali wszyscy kaznodzieje święci...."
„Kaznodzieja obowiązany wyraźnie i donośnie oraz do
brym stylem mówić. Tego wymaga należne Słowu Boże
mu uszanowanie.... Nic więcej, oprócz Jezusa Chrystusa
i co do Niego należy, nie powinien ani kochać, ani cenić,
ani chwalić, ani też chcieć być kochanym, cenionym i chwa
lonym, ale ma pragnąć tylko, aby wszystkich doprowadził
do poznania i pokochania Zbawiciela i służenia Mu."
„I w rzeczy samej, dziwnie wygląda (i na te słowa uwa
żajmy dobrze) gdy patrzymy na ludzi wezwanych do życia
apostolskiego, a powodujących się duchem ambicyi i próżno
ści w opowiadaniu słowa Bożego! Cóż tacy kaznodzieje mo
gą dobrego sprawić? Niekiedy wprawdzie zyskują sobie sła
wę próżną, o którą się ubiegają; lecz do niej dochodzą przez
mnóstwo niedoskonałości i grzechów. Jakieżto życie! Jakieżto zjednoczenie się z Bogiem! i jakimże sposobem tacy lu
dzie mogą być Jego narzędziami?"
Jakże, te słowa są pełne prawdy, mądrości i pobożności!
Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana,
w części drugiej, na str. 334. Przestrogi dla Kaznodziejów,
a w tomie I II dzieła X. Chaignon’a Rozmyślanie 60, 61,
62, 63 i 64.

XXII.—K a t e c h i z m .
W iemy bardzo dobrze, że nie tu miejsce dać definicyę
Katechizmu; jednakże mamy bardzo ważny powód do powie
dzenia, że Katechizm jestto krótki zbiór i systematyczny układ
oraz treściwy i jąsny wykład zasadniczych, przez Boga objawio
nych a przez Kościół Jego podawanych prawd Wiary i Moralno-
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śei

Innemi słowy: Jestto krótki i żywotny Kodeks artykułów
i postępowania moralnego; albo tak jeszcze: Jestto
najważniejszy organiczny Statut dla Społeczeństwa Chrześci
jańskiego, jedynie dobra Konstytucya dla wszystkich krajów i lu
dów, i dla każdego człowieka w szczególności. Cobyto było za
szczęście na ziemi, gdyby wszyscy ludzie podług zasad tej
Konstytucyi żyli! Jest on zatem prawem najściślej obowiązującem każdego chrześcijanina, a więc jest najściślejszy obo
wiązek znać go dobrze, tak dalece, że kto go nie zna, ten
będzie nie znanym: Si quis autem ignorat, ignorabitur (I Cor.
14, 38). Teologija Dogmatyczna i Moralna, jest obszernym
wykładem tylko Katechizmu a niczem więcej.A tymczasem mu
simy z wielkim smutkiem powiedzieć, że u nas Katechizm
po parafijach jest w ogóle, i to od bardzo dawnych czasów,
zupełnie zaniedbany i lekceważony!!! I dla tegoto w nader
wielu parafijach lud nie m a żadnego w yobrażenia o w arun
kach do dobrej spowiedzi, ani nawet co to jest Komunija
święta, co to Pan Jezus!!! A zkądże wierni m ogą wiedzieć,
kiedy nigdy, nawet przed swoją pierwszą w życiu spowiedzią
i Komuniją świętą od nikogo nie słyszeli o tem ani słowa?!
Parvuli petierunt panem, et nemo est qui frangeret eis! To
też mnóstwo tam spowiedzi nieważnych i świętokradzkich,
0 czem szanowni pasterze przekonają się dopiero, gdy na sąd
Boga staną.
Jeżeli więc trafisz do proboszcza niedbałego pod tym
względem, to grzecznością swoją staraj się go skłonić do
tego, aby ci pozwolił wyładać katechizm dla ludu, a szczegól
niej dla dzieci przed ich pierwszą spowiedzią i Komuniją św.
A gdy na to zezwolenie jego otrzymasz, oddaj się tej pracy
z całym zapałem, błagając Boga o błogosławieństwo dla niej
1 ofiarując Mu, przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny,
tak swoją pracę ja k i małe dziatki, które będziesz nauczał,
oraz proś Boga o potrzebne ci przymioty do godnego w y
wiązania się z tego posłannictwa świętego.
Z całą gorliwością powiedz sobie: Ponieważ mam uczyć
młode pokolenie, tę najpiękniejszą część owczarni, więc do
pełnię tej czynności ja k najlepiej.
Wiary
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A gdy po takiem postanowieniu dopuścisz się kiedy
niedbalstwa jakiego, chociażby tylko drobnego, to nie zanie
chaj obwinić się z niego na spowiedzi i zasięgnąć zbawiennej
w tym tak ważnym względzie rady od spowiednika.
Pilnie i gruntownie przygotowuj się do wykładu kate
chizmu.’ Mając kazanie mówisz do ludzi dojrzałych, którzy
mogą cię łatwo zrozumieć; ale dzieciom wykładając katechizm,
mówisz do słuchaczy, których rozum jeszcze nierozwinięty,
którym trzeba jasno i dobitnie każde słowo tłumaczyć, bo
inaczej niczego nie zrozumieją i niczego się nie nauczą; a więc
trzeba z całą pilnością przygotowywać się do wykładania ka
techizmu. Przekonasz się własnem doświadczeniem, że dzieci
daleko trudniej aniżeli się zdaje, wykładem zająć i czegoś je
pożytecznego nauczyć.
Postaraj się o dobre dzieła katechizmowe, czytaj je
pilnie i obmyślaj sposoby, jakiemibyś mógł być najzrożumialszym dla młodych słuchaczy swoich.
Przygotuj sobie wielki zapas porównań, przypowieści
i przykładów historycznych, z Żywotów Świętych, dla uniknienia suchości w wykładzie, urozmaicenia go, ożywienia
uwagi dzieci i mocniejszego w ich pamięć wdrożenia prawd
wiary i moralności.
Nie rozwódź się zbyt szeroko; lecz to co powiesz, nie
chaj dzieci dobrze zrozumieją. Gdy katecheta jest wielkim
gadułą, to go dzieci nie rozumieją, a więc i niepożytecznym
jest. Po krótkiem i jasnem wyłożeniu pytania, przekonywaj
się czy dzieci zrozumiały je albo nie; a więc w tym celu
zapytuj się ich i każ im. powtarzać raz i drugi, prostując to
czego nie pojęły dobrze. T ak zmieniaj zapytania żeby odpo
wiadając na nie były same zmuszone do uznania błędu po
pełnionego przez swoją pierwszą odpowiedź. Błędne odpowiedzie prostuj razem z dziećmi. Jeżeli katecheta wraca
z lekcyi zmęczony, zadyszany i spocony jakby po jakiem
długiem kazaniu, to można do niego śmiało powiedzieć: Przy
jacielu. źleś katechizow ał, chociażem cię nie słuchał.
Z zamiłowaniem wykładaj katechizm: albowiem poży
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tek z katechizmu jest zawsze odpowiedni gorliwości, z ja k ą
kto wykłada go.
Ale trzeba i dzieci kochać. Nigdy nie będziesz dobrym
katechetą, jeżeli nie będziesz miał miłości u dzieci. Ileżto
trudów podejmujemy dla tych, których kochamy! Jakże tro
skliwie wychowuje dzieci swoje matka, kiedy je kocha! Jak
zawsze tak i tu idź za przykładem Jezusa: jakże On czule
kochał dzieci! Inspice et fa c secundum exemplar.
Bądź łagodnym, cierpliwym i wyrozumiałym dla swojej
młodej trzody; a będziesz takim niezawodnie, jeżeli ją k o 
chać będziesz. Surowości używaj rzadko i z konieczności
tylko oczywistej; lecz i w takich razach ułagodź ją na wzór
słońca, które skrywszy się na chwilę za chmurami, znowu
świeci i grzeje.
Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana Prze
strogi dla Katechetów, jakoteż dziełko: Fundamenta artis calecheticae. S. Aurelii liber de catechizandis rudibus una cum
Joannis Gersonii tractatu de parvulis trahendis ad Christum,
cura Dr. Laur. Max. Roth, Prof, theol. past. in univer.
Bonnonnensi etc.'1 865 in 8° 1 marka, u F . Kirchheima
w Moguncyi; także w tomie III- dzieła X. Chaignon’a Roz
myślanie 7 5.

XXIII.—Troskliwość o chorych.
Daje się często spostrzegać, że lud najbardziej chwali
tego kapłana, który troskliwym jest o chorych. Lecz na taką
pochwałę zasługuje kapłan tylko świętobliwy; wszyscy zaś
inni pozostawiają mniej lub więcej do życzenia.
Są tacy, którzy szemrzą gdy są wezwani do chorego;
mówią wtedy o mnóstwie swych interesów, albo że ich zawsze
niepokoją tylko tacy chorzy, którzy nie bardzo chorują^ wy
pytują się o rodzaj choroby i potem posłańcom perswadują,
że nie ma tam nic niebezpiecznego; dopiero udają się do
chorego, gdy już bardzo późno, i dla tego niekiedy w drodze
spotykają posłańca, który z płaczem oznajmia, że już nie
potrzeba, bo chory skonał już!... Ale ci sami kapłani, którym
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ciężko wybrać się do chorego, bardzo chętnie jadą gdy są
zaproszeni na obiad lub na zabawę jaką.
Ty zaś, mój bracie, nie rób tak; ale naśladuj kapłana
świętobliwego. Na każde wezwanie pospieszaj natychmiast
do chorego. Spowiadając go nietyle dbaj o m ateryalną ca
łość spowiedzi, ile o pobudzenie go do żalu szczerëgo. Po
udzieleniu mu Sakramentów Świętych przemawiaj do niego
pocieszająco, zachęcaj go do cierpliwości w boleściach, do
przyjęcia tychże boleści jako pokuty za grzechy i do pod
dania się woli Boga. Zalecaj otaczającym chorego aby się
modlili za niego, mówili mu o Bogu i odmawiali z nim albo
przy nim niekiedy akty wiary, nadziei, miłości i żalu za
grzechy. Jeżeli ci łatwość pozwoli, to go potem sam odwiedź,
a szczególniej staraj się abyś był przy skonaniu chorego,
jężeli temu odległość miejsca lub inne obowiązkowe zatru
dnienia nie przeszkodzą, abyś mógł potem do Boga powie
dzieć: Opus consumavi, quod dedisti mihi ut feidam. T ak czyni
kapłan który jest według serca Jezusa, tak i ty czyń, jeżeli
chcesz takim być. .
Odfizytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana rozd.
O pieczy około chorych str. 25 7, i w tomie III dzieła X.
ń Chaignon’a Rozmyślanie 76, 7 7 i 78.

XXIV.— Pieczołowitość około biednych i ubogich.
Troskliwość o chorych buduje ludzi mających wiarę;
ale dawanie jałmużny buduje wszystkich. Najskuteczniejszem
a niekiedy jedynem kazaniem do bezbożników, którzy nigdy
albo prawie nigdy w kościele nie bywają, jest świętobliwość
życia naszego i miłosierdzie względem biednych. Gdy nas
mają za interesownych albo chciwych, wtedy gardzą nami
i coraz dalej brną w przepaść grzechów; ale gdy uchodzimy
za dobroczynnych, to nas podziwiają i poważają, i z tego
powodu niekiedy, ;!w ostatniej godzinie, przywołują nas do
siebie. W całem tedy znaczeniu bądźmy przyjaciółmi i oj
cami ubogich i biednych.
Niech tedy, mój bracie, miłosierdzie dla ubogich i bie
dnych będzie fundamentem urzędowania twego. Dobroczyn
ność bowiem otwiera, a chciwość zamyka i zatwardza serca.
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Brzydź się zatem zbieraniem pieniędzy i poczytuj sobie za
obowiązek nigdy ich na rzeczy niepotrzebne nie wydawać,
abyś takim sposobem mógł więcej ich mieć na wsparcie bie
dnych. Beatus qui intelligit super egenum et •pawperem; in die
mala liberabit eum Dominus. Miłosierni usłyszą na sądzie Boga
te pełne pociechy słowa: Quamdiu fecistis uni ex his fratribus
meis minimis, mihi fecistis.

XXV.—Stosunki ze światem.
T ak żyj abyś dla świata wielce pożądanym byf; ale
strzeż się dogodzenia wszystkim pożądaniom jego. Nie bywaj
zbyt często pomiędzy ludźmi, tam nawet, gdzie tobie są zawsze
radzi, trzymając się tej rady Pisma Świętego: Powściągnij
nogę twoją z domu bliźniego twego, by kiedy będąc syt twego
przychodzenia w czas i w nie czas, nie m iał cię w nienawiści,
(Prov. 25, 17). Gdy kto zbyt często, i według własnego upo
dobania bywa gdzie, to niepodobieństwo żeby także często
nie stawał się tam mniej lub więcej niedogodnym, a w końcu
i nienawistnym gościem. Niech ludzie żalą się raczej na
rzadkość twoich bywań u nich, aniżeli na zbytne natręctwo
twoje. Kapłan bywając u bogaczy lub możnych tego świata,
dla własnego zadowolenia, nigdy ztam tąd nie w raca nie śtawszy
się mniejszym. Atmosfera pałaców bogaczy i potentatów jest
szkodliwą dla kapłana świętobliwego. Jedynemi miejscami,
do których kapłan zawsze bezpiecznie uczęszczać może, są:
dom Boży, oraz m ieszkania ubóstwa i łez: a jeżelibyś w tych
trzech miejscach nie lubiał bywać,' to rzecz oczywista, że nie
byłbyś Homo Dei, jakim właśnie być powinieneś.
Jednakże pełniąc obowiązki parafijalne, nie możesz po
zostać w zupełnem odosobnieniu od świata. Z tego więc po
wodu trzymaj się reguł następujących:
W ogóle u wielkich i możnych bywaj tylko z konie
czności rzeczywistej, albo z powodu słusznej grzeczności;
nigdy zaś dla własnego zadowolenia. T akże nie bywaj tam
zwykle sam jeden, ale z proboszczem. A jeżeliby on tam
zanadto się po światowemu bawił, i chciał abyś i ty go na-
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śladowa}; to w takim razie, nie obrażając go, staraj się usu
nąć od tych częstych i próżnych wizyta
Mając być u zamożnych, powiedz do siebie: Potrzeba
żebym był zbudowaniem dla nich; ale co mam w tym celu
uczynić? Na to głos wewnętrzny odpowie ci: Zachowuj skro
mność w postawie, w oczach, w mowie, strzeż się słów pró
żnych a mów rzeczy tylko pożyteczne. Słuchaj tego głosu,
a po twojem wyjściu powiedzą o tobie: Jakże ten młody
ksiądz jest miły! jakże świętobliwy!
Uczęszczanie do domów średniej i niższej klasy jest
niebezpieczniejszem jeszcze dla kapłana młodego, aniżeli by
wanie w wyższych towarzystwach. Gdy który z kapłanów
polubił towarzystwo z ludźmi tej klasy; gdy tam przesiaduje
dla przepędzenia czasu na pustych żartach i śmiechach; gdy
się posuwa do pewnej prostackiej rubaszności; gdy chętnie
słucha różnych plotek i takowe sam przynosi; gdy nareszcie
tak często tam przebywa, że w razie potrzeby tam go szukać
muszą: to. można śmiało powiedzieć, że już utracił nazwę
kapłana świętobliwego i że na drodze rozwolnienia daleko
zaszedł.
Ty, mój bracie, strzeż się tej drogi, bo ona wiedzie do
przepaści. W zględem wspomnionych tu klas trzymaj się re
guł wyżej wskazanych, bo tylko one zachowają cię od tysią
cznych niebezpieczeństw, jakie zgubiły i codzień gubią wielkie
mnóstwo kapłanów *).
Odczytaj sobie w Praktycznej Gorliwości Kapłana rozd.
0 postępowaniu proboszcza z grzesznikami w celu ich nawró
cenia str. 2 2 7.
') Bądź grzecznym i według możności twojej usłużnym dla wszy
stkich ludzi; ale z nikim ze świeckich nie wchodź w ścisłą przyjaźń:
Omnibus esto amicus, nulli aut«m familiaris, mówi Święty Ignacy -T.ojola,
ho ta zabierze ci potem wiele czasu niepożytecznie, często stanie się
wielką przeszkodą w twoich najważniejszych czynnościach, niekiedy du
szę twoję wielką goryczą napełni i nie raz postawi cig w nader przykrem położeniu. Zachowuj się w zupełnej niezależności w każdej, cho
ciażby najdrobniejszej rzeczy. Mieszkanie twoje niechaj nigdy nie bę
dzie miejscem do schadzek n a próżne pogawędki, na poćmienie cygara,
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XXVI.—Stosunki z konfratrami.
Przestawanie z kapłanam i oziębłemi prowadzi do ozię
błości i w takowej potem utrzymuje. Unikaj zatem sidła
takiego. Z proboszczem swoim bądź w najlepszych stosun
kach, za co będzie ci wielce wdzięcznym i odpłaci się do
brocią. Jeżeli będziesz miał drugiego kolegę, to i z'nim
zachowuj serdeczne stosunki, a wasz proboszcz niech będzie
tej przyjaźni punktem środkowym, węzłem tego przymierza,
z czego niezmiernie wiele dla parafii dobrego wyniknie. Gdy
dwóch wikaryuszów przy jednej i tejże samej parafii zostają
cych prawie nigdy razem nie widać, i z których każdy po
za domem szuka sobie towarzystwa, to znak że się nie ko
chają i nie lubią, albo że może naw et się nienawidzą... T a
kie ich rozstrzelanie się w różne strony jest wielce szkodliwem dla parafii.
a tem mniej n a pogranie w k a rty . Nigdy nikogo nie zapraszaj do sie
bie dla próżnej rozryw ki, albo d la niepotrzebnego podejmowania i częBtowania, na co wiele m arnuje si§ pieniędzy i dla tego niem a ich potem
na kupienie dobrych i potrzebnych książek. Niechaj twoim najmilszym
towarzyszem będzie książka, odpoczynkiem m odlitwa, a rozrywką czy
tanie Pism a Świętego. Żaden k aptan świętobliwy nie może żadnym
sposobem znaleźć czasu na próżne pogawędki, wizyty i częstowanie
gości. Strzeż się zaprzyjaźnienia z takiem i ludźm i, którzy nie wiedzą
co z długim czasem robić, ja k i im po dopełnienia pewnych obowiązków
pozostaje do dowolnego rozporządzenia; tacy bowiem m ając znajomość
z kapłanam i, zbyt często nachodzą ich w różnych porach dla przepę
dzenia tylko czasu i próżnej pogaw ędki. Często przychodzą oni i trap ią
cię właśnie w takiej chwili, kiedy ty nie masz ani m inuty do stracenia,
albo kiedy sam a n atu ra gw ałtem upom ina się o chwilkę swobodną, albo
o nieodzowny ci odpoczynek. T acy przyjaciele staw ają się swojem n a
tręctwem istną plagą dla kapłanów pracowitych. Tacy panowie niezbyt
rzadko zawczasu oczekują na ciebie, "rychłoli wyjdziesz z konfesyonału
zmęczony, albo wrócisz od innej jakiejbądź czynności obowiązkowej,
ponieważ im bardzo pilno do rozryw ki u ciebie, której rezultatem je st
zabranie ci czasu do Brew iarza, lub do załatw ienia jakiejbądź innej
czynności obowiązkowej. Omnibus esto amicus, nulli familiaris. Szczególniej
z kobietam i, chociażby świętemi; nigdy nie zawieraj ścisłej przyjaźni.
Jeżeli nie posłuchasz tych przestróg, to prędzej czy później będziesz
tego bardzo i bardzo żałował, ale będzie to już za późno. P . T.

Przewodnik.

“
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Jeżeli jednakże masz jakie słuszne powody do zaw ią
zania stosunków przyjacielskich z jakim kapłanem sąsiednim,
to możesz uczynić to, ale pod trzema warunkami: 1° Żeby
ten konfrater w dobrych z proboszczem swoim stosunkach
zostawał : w razie bowiem przeciwnym , mógłby ten ostatni
bardzo łatwo przypuścić, że go wcale w pogawędkach swo
ich nieoszczędzacie. 2° Żeby nie był za daleko od ciebie:
bo w takim razie bywając u niego często, wielebyś czasu
zmarnował. 3° Niechże ten kapłan będzie świętobliwym, albo
przynajmniej najlepszym z pomiędzy dobrych w tej okolicy.
O ile się tylko d a , zawrzyj przyjaźń z kapłanem świętobliwszym od ciebie, abyś i ty w coraz większej świętobliwości
zasmakował.
Co się tyczy rozmów z przyjacielem, to pamiętaj że óne
takiemi być powinny, aby miały na celu jaki pożytek du
chowny. Przyjaźń, która ogranicza się na okazywaniu tylko
przywiązania, jest czysto, ludzką, i nie ma błogosławieństwa
Bożego. Miejcie do siebie takie zaufanie, abyście mogli
•otwarcie rozmawiać o pobożności, udzielić sobie wzajemnie
rad, przestróg i wiadomości o tem co ludzie mówią o waszem
postępowaniu, o sprawowaniu waszych obowiązków, rozma
wiajcie o sposobach do skutecznego pracowania około zba
w ienia dusz i uświętobliwienia się własnego. Oto jak a przy
jaźń powinna kapłanów łączyć: wszelka zaś inna jest niepożyteczną albo i niebezpieczną.

XXVII.— Wypadki, w których niebezpieczno iść za
przykładem niektórych kapłanów dobrych.
Nie we wszystkiem kapłanów dobrych naśladować mo
żna; przeto postępuj ja k pszczoła, która z każdego kwiatu
wybiera to tylko, co jej potrzeba. W ślepem naśladowaniu
kryje się pewne sidło, do którego wielu wpadło.
Życie kapłanów złych albo widocznie oziębłych, oburza
kapłana młodego, chcącego świętobliwie żyć; ale pewna
u niektórych kapłanów swoboda wydaje się mu godziwą
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z tego jedynie powodu,, że takowej pozwalając sobie, w ogóle
powszechnem cieszą się poważaniem.
Są np. kapłani dobrzy, a przynajmniej za takich uwa
żani, a którzy prawie codzień przez parę godzin w karty
grywają, nie wymawiają się od żadnych zaprosin, dosyć
śmiało wykrywają cudze błędy, nie odznaczają się w niczem
gorliwością nadzwyczajną, nigdy nie odwiedzają Sanctissimum
a po Mszy bardzo krótko się m odlą, i t. p. i t. p. W tem
wszystkiem postępują oni z fałszywym spokojem sumienia;
ale że oprócz tego żyją przykładnie, więc kapłani młodzi
łatwo z tego wnioskują, że i oni mogą podobnie postępować.
Ale niestety! późno, niekiedy nawet bardzo późno spostrze
gają się, że zaszli dalej na drodze rozwolnienia, aniżeli na
to pozwalał przykład, na jaki się zapatrywali. Ileżto k ap ła
nów młodych roznamiętniło się do gry w karty jedynie przez
zapatrywanie się na um iarkow aną grę kapłanów dobrych *)!
') Gdy kapłan raz do k a rt zapali gig i roznam iętni, to już mato
albo nic nie zważa naw et n a silne swego sum ienia przestrogi i w koń
cu zupełnie lekceważy najważniejsze obowiązki swoje. Można o nim
mówić, że w domu znajduje się tylko d la wyspania się i posilenia po
karmem. — Już tylko kw adrans do północy, a karciany zapaleniec je 
szcze Nieszporów nie mówił! Pilniej mu gry dokończyć, aniżeli zawcza
su kompletę zmówićl Nareszcie zaledwo n a k ilka m inut przed północą
wstaje od gry i czemprędzej, rozpalony, chwyta za diurnalik i śpiesząc
co tchu starczy, niby dopełnia obowiązku Bwegol Ale jakież to jego do
pełnienie, kiedy więcej myśli dla czego przegrał, aniżeli o tem co do
Boga mówi! — Nazajutrz trzeba mieć mszę świętą; lecz jakże pójść do
ołtarza z ciężkim sumienia wyrzutem z powodu -opuszczenia Brewiarza?
Idzie tedy do spowiedzi, ponieważ m a sumienie jeszcze nie zupełnie
przygłuszone, i zapewne szczerze za swój błąd żałuje i poprawi się nie
zaw odnie?... Takby sądzić wypadało; ale tymczasem zaledwo zdążył
mszę św. odprawić, i znowu do k a rt zasiadł! Co sądzić o takiego księdza-szulera żalu i spowiedzi, i o jego podczas mszy św. pobożności?...
Dotąd jeszcze spowiadał się zawsze, ile razy pacierze przez k arty opu
ścił; ale odtąd już wcale nie dba o nie, Brewiarz sprzedał czy darował
komu i bez spowiedzi spokojnie grywa sobie dalej !
Cq tydzień jednę, dwie lub trzy noce przepędzać na grze w k a r
ty, to u księży-szulerów je s t rzeczą zwyczajną — prawie .koniecznością,.
S tarsi a więc i wytrawniejsi grywają codzień aż do późnej nocy, nierzad
ko przez całą noc, naw et aż do* chwili, kiedy trzeba już iść do kościoła
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Przyjmuj więc od kapłanów dobrych to tylko, co rzeczywi
ście w nich dobrego widzisz, a resztę odrzucaj. Jeżeli takiej
różnicy nie zrobisz, to padniesz ofiarą nieroztropności swojej.
dla odprawienia sumy i powiedzenia kazania do ludu!!! Każdy może
sobie łatwo wystawić, z jaką, to uwagą ta k i kapłan, tak i godny i' zacny
minister Jezusa Chrystusa mszę świętą odprawia i z jakim pożytkiem
przem aw ia do ludu, zapewne o marnotrawstwie czasu, o konieczności -wypeł
nienia obowiązków, ó potrzebie pobożności, o pamiętaniu o śmierci??... Przy
spokojnym umyśle często dosyć trudno utrzym ać uwagę skupioną: a cóż
dopiero m usi dziać się w głowie rozpalonej przy kartach! Czyż nie ka
żdemu wiadomo, że cały umysł, naw et pomimo woli naszej, zatapia się
w tem , co go niedawno mocno zajęło, zaniepokoiło, rozpaliło, roznamiętniło? To też jeden z takich nieszczęśliwych kapłanów przed śmier
cią swoją ta k się do gości swoich odezwał: ,,0! gdyby to jeszcze m o
żna było zaśpiewać: Vere dignum et justum est, z jakąż by to człowiek
pobożnością śpiewał!“
— „A przecież pobożnie żyłeś, odrzekł na to jeden z obecnych
gości, więc zapewne i śpiewałeś pobożnie."
— „Ach! bodajby ta k było! Lecz niestety! działo się właśnie in a 
czej zupełnie! Grywało się bowiem w k arty codzień do późnej nocy,
i dla tego potem kiedym odprawiał mszę świętą, to wtedy snuły m i się
po głowie tylko różne plany gry! W łaśnie wtedy myślałem: Czemużto
ja nie zadałem kieru, albo karo, albo asa i t. p., a byłbym w ygrał nie
zawodnie.*
Smutne to wyznanie! A czyż to jeden ksiądz-karciarz stracił
zdrowie, dostał praw ie suchot’ przez ślęczenie po nocach nad kartami?
K sięża-karciarze nie znają granic dla nam iętności swojej, i dla tego
grywają w k a rty nawet podczas swoich rekollekcyj, zapewne dla pozbycia
się ckliwości, jakiej doznali przed chwilą na medytacyi, prawdopodobnie:
0 końcu ezłowieka, o śmierci, o sądzie Boga, o niebie i piekle, albo może dla
lepszego przygotowania się do żalu za grzechy i do spowiedzi ?
Grywanie w k a rty nie sprawia zaszczytu naw et świeckim lu
dziom ; chyba że grywają dla chwilowej tylko rozrywki.-oinaczej bowiem
1 oni są pogardliwie szulerami nazywani. Ale ksiądz-szuler, to coś ob
rzydliwego, to szpetna karykatura apostoła Jezusa Chrystusa. Eażdy
kapłan szczerze oddający się obowiązkom powołania swego i pracy oko
ło własnego uświętobliwienia, nie może ani jednej chwili czasu znaleźć
na granie w karty . Kiedyż to i który z Apostołów, ze świętych kapła
nów, albo który ze świętych z pomiędzy świeckich ludzi gryw ał . albo
przynajmniej m iał czas do gryw ania w karty???... A więc z całą siłą
mej duszy powiadam: że kapfan-szuler jest hańbą stanu duchownego,
a zgorszeniem dla świeckich, nawet najgorszych ludzi. Ty więc, mój
bracie, nigdy w k arty nie grywaj! A gdy życie swoje urządzisz według
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XXVin.—Towarzystwa podejrzane i niebezpieczne.
Jakże światowe towarzystwa są niebezpieczne dla du
chownych! Jakże wielkie zgorszenie, gdy młodzi kapłani za
raz po wyświęceniu szukają takowych! Zajrzyj do tajnych
biskupich archiwów którejbądź dyecezyi, a przekonasz się
jak tam są smutne i szerokie historye kapłanów nieroztopnych, o jakich tu mówimy!
Oto jest naprzykład młoda nauczycielka w parafii : p ro 
boszcz roztropny rzadko kiedy i tylko przy świadkach bywa
u niej ; lecz młody i zarozumiały wikary, śmiało uczęszcza
do niej nic dla siebie niebezpiecznego nie upatrując, udziela
jej różnych rad, uzupełnia jej wychowanie, chwali jej uczen
nice, obdziela je małemi podarkam i, i takim sposobem
przywiązuje do siebie tak nauczycielkę jako i dzieci. _ W ie
rzymy że on to wszystko z dobrą intencyą robi ; ale świat,
który złem okiem patrzy na takie wizyty, domyśla się przez
nie zupełnie czegoś innego, a kapłańskiej gorliwości nie przy
puszcza nawet. Zaczyna o nich mówić, i coraz bardziej
mówij, i tym sposobem powstaje o księdzu wikarym opinija
zła i jak najgorsza. Przyjaciele ostrzegają go o tem; lecz on
ich nie słucha, wierzga przeciw ościeniowi, tłumaczy się do
brą intencyą, gardzi niebezpieczeństwem i w końcu staje się
smutną swego zuchwalstwa ofiarą.
Oprócz nauczycielki znajduje się w parafii inny dom
zamieszkały przez m łode' i lekkomyślne kobiety. Diabeł,
który zawsze po świecie krąży, robi się apostołem; podsuwa
tedy młodemu kapłanowi pobudki gorliwości, miłości i grze
czności, a ten pochwycony tą wędką zdradliwą, zagląda
plant), ja k i niżej znajdziesz, to się wtedy sam przekonasz, że niepodobna
przybrać się do ta k nikczemnego marnowania czasu, którego nigdy n ie
mamy dosyć na rzeczy nawet pożyteczne. Ach! jakże strasznie wygląda
owczarnia pasterza-szulera, jakże tam są niedbale i żle wykonywane
wszystkie obowiązki ta k przez pasterza samego ja k i przez owieczki
jego !

Więcej o tej m ateryi znajdziesz
P. T.

w rozd. X V str. 324 n. 6.

w Praktyczny' Gorliwości Kapłana

582
a potem uczęszcza do tego do m u , staje się tam zażyłym,
a parafiijanie gorszą się z tego. Horyzont zachmurza się,
grzmoty huczą, a nareszcie i piorun trzaska i gruchocze
śm iałka, który dopiero oczy otw iera, gdy już powalonym
i powalanym jest.
Inni wprawdzie; wstrzymują się od wizytowania podo
bnych osób, ale za to zapraszają je do siebie. To też one
przychodzą do nich jużto po jak ąś rad ę, objaśnienie, jużto
dla pożyczenia jakiej książki do czytania, a nawet poprostu
dla pogawędki i przepędzenia czasu. Pierwszy raz ani w ple
banii, ani po za plebaniją nikt o tem nic nie mówi; może
także nikt jeszcze i drugi raz nie zwróci na to uwagi, a mało
co ktoś powie za trzecim razem. Ale gdy się takie odwie
dziny zamieniają w zwyczaj, to wtedy świat zaczyna z nich
drwinkować, szydzić i gorszyć się w k o ń c u , i odtąd ksiądz
wikary już nie ma ani szacunku, ani zaufania; przepadł naj
piękniejszy kamień z jego korony kapłańskiej, i już on tam
w blasku przynajmniej pierwotnym, nigdy nie zajaśnieje.
Rozważ to, mój bracie drogi! W prawdzie nie lubimy
skrupulatów; ale co się tyczy tej m ateryi, o której tu mowa,
pozwalamy ci, owszem prosjmy cię, abyś był skrupulatnym.
Proś proboszcza swego, proś kolegów swoich., proś tych
wszystkich^, którzy kochają cię, aby ci natychmiast powie
dzieli, jeżeli o tobie co złego usłyszą; a ty się dowiedzia
wszy o tem , zerwij natychm iast/wszelkie stosunki z takiemi
osobami, zaprzestań ich odwiedzań i przyjmowań, abyś ta
kim sposobem zapobiegł złym gadaninom i odzyskał publi
czny szacunek, na którego blizką utratę swoją naraziłeś się
nieroztropnością.

XXIX.— Pewne cechy ostygłości ducha w kapłanie.
Nie będzie bez pożytku, na zakończenie tego dzieła,
wykazać symptomaty i chakterystyczne cechy ostygłości du
cha w kapłanie. W krótkości powtórzymy to, o czemeśmy
w ciągu całego dzieła mówili, dla przestrzeżenia młodych
kapłanów : co ich na niebezpieczną drogę oziębłości prowadzi,
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aby się takowej pilnie strzegli i na niebezpieczeństwo zguby
nie narazili.
Pewne tedy znaki ostygłości ducha w kapłanie są, we*
dług nas, następujące.
1.— Gdy się mu przykrzy porządek życia, jaki sobie
przepisał przed opuszczeniem seminaryum czy akademii du
chownej, albo gdy zaprzestał praktykow ać niektóre punkty
jego, a praktykow ane jeszcze zaniedbuje często bez słusznej
przyczyny; gdy przepędza dnie bez żadnego porządku co do
modlitwy, przykładania się do nauki i sprawowania obowiąz
ków, oddawając się tym różnym czynnościom według chwi
lowego własnej woli upodobania.
2.— Gdy znacznie skraca modlitwę swoją i niedba ani
0 bliższe ani o dalsze przygotowanie się do niej ; gdy z medytacyi nie odnosi żadnego pożytku, odpraw ia j ą bez żadne
go szczególnego celu i dla tego tylko, żeby mógł sobie po
wiedzieć, że przecież m edytował; gdy ją niekiedy opuszcza
bez słusznej przyczyny; albo, co gorsza, zaniedbuje zupełnie.
3.— Gdy z lenistwa albo też bez ważnej przyczyny
wstrzymuje się od odprawienia Mszy świętej i żadnego, z tego
powodu, żalu nie doznaje; gdy z chwalebnej powolności, z jaką
Mszę św. dawniej odprawiał, do znacznego przyszedł pośpie
chu; gdy zmuszonym jest wyznać przed sobą, że ten po
śpiech stał się nałogow ą rutyną i że pochodzi z chęci odpra
wienia tej czynności jak najprędzej ; gdy opuszcza ceremonije, inklinacye, robi znaki krzyża do niczego niepodobne
1 t. p.; gdy się ubiera do Mszy z małem albo i bez żadnego
przygotowania się, idzie do ołtarza bez żadnej powagi —
mało nie kłusem biegnie jakby studencik jaki — a po Mszy
świętej opuszcza dziękczynienie dla jakiejś drobnej przyczy
ny i rozpoczyna zaraz próżną rozmowę, co dowodzi że czyn
ność najświętsza, którą dopiero co skończył, jest dla niego
zupełnie obojętną, i k tó rą może tylko dla stypendyum od
prawił; gdy, żeby nie zostać uważanym za skrupulata, przy
stępuje do ołtarza ze sumieniem zakłopotanem a nawet bar
dzo wątpliwem, a po Mszy św. jest zwykle spokojnym ; gdy
długo przetrzymuje Msze św. za przyjęte stypendya; gdy nie
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utrzymuje kontroli Mszy odprawionych i pozostałych do od
prawienia, co jawnie dowodzi, że i w wielu innych lubo mniej
ważnych rzeczach, jest również nieporządnym.
4.— Gdy pacierze mechanicznie i bez wzbudzenia w so
bie intencyi odmawia; gdy je bez stosownego przygotowa
nia się rozpoczyna, odmawia zbyt pośpiesznie, oddychając
i .wiele słów niedomawiając, jakoby je. połykając, nie pamię
tając na obecność Pana Boga; gdy odmawia je w miejscu
sprawiającym raztargnięnie, kiedyby mógł znaleźć do tego
miejsce spokojne; odmawia oparty bez konieczności, siedząc
niedbale, nawet w łóżku; gdy odmówienie mniejszych godzin
a nawet jutrzni odkłada, bez słusznych powodów, do połu
dnia a nawet do wieczora, i naraża się tym sposobem na
odmawianie pośpieszne, ze znużeniem i z większem roztar
gnieniem ; gdy nareszcie odbywa to wszystko, o czem tu mó
wimy, nałogowo, bez żadnego wyrzutu sumienia, z czego się
nawet nie spowiada, a jeżeli się spowiada, to bez żadnego
zamiaru poprawy.
5. — Gdy prawie nigdy nie wchodzi w siebie, nie robi
rachunku sumienia, a co dawniej, będąc żarliwym, codzień
odbywał.
6. — Gdy ascetycznych dzieł nie czyta, albo rzadko, nie
chętnie i przez kilka zaledwo minut.
7. — Gdy odwiedzając Sanctissimum zbyt krótko i ozię
ble tam się modli, nie wie o co się tam modlić, gdy rzadko
albo nigdy Go nie odwiedza.
8 .— Gdy z niedbalstwa spowiada się z grzechów po
wszednich zaledwo raz na miesiąc albo rzadziej jeszcze; gdy
z małych rzeczy spowiada się bez żalu a ważniejsze pomija
z powodu nieczuwania nad sobą i niedbałego rachunku su
mienia; gdy nigdy nie dochodzi źródła złego, a z drobnych
uchybień spowiada się bez szczerej chęci poprawy; gdy po
rzuca spowiednika jakoby zbyt surowego że ten wymaga
poprawy, większej ścisłości życia, a obiera sobie spowiedni
k a rutynistę, nie troszczącego się o duchowny postęp swoich
penitentów, i którem u pilno tylko posłuchać grzechów i co
rychlej absolwować.
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9.— Gdy tak administruje Sakram enta Święte, jakoby
one nie były najświętszemi rzeczami w Kościele; gdy do ich
administrowania przystępuje bez żadnego prawie przygoto
wania się; gdy przepisane w Rytuale modlitwy odmawia bez
powagi i pobożności, i ja k najśpieszniej.
10.— Gdy przykrzy sobie konfesyonał, w 'k tó ry m da
wniej z wielką ochotą przesiadywał ; gdy szemrze zostawszy
wezwany do słuchania spawiedzi ; gdy z penitentami obchodzi
się ozięble, dając im niejako uczuć, że spowiadają się ża
często; gdy zamiast Oświecenia i dobrego pokierowania dewo
tów, naśmiewa się, z nich i krytykuje ich pobożność; gdy za
wsze ma jakąś przyczynę do wymówienia się od słuchania
spowiedzi, lubo sumienie przeciwnie świadczy; gdy spowiada
pospiesznie, pomija zapytania, sucho przerywa mowę peni
tentom, przez co daje im do zrozumienia że ta praca nudzi
go, co się w parafii w krótce rozgłasza i opóźnia nawrócenie
się grzeszników, a którzy chętnie udaliby się do pasterza
swego dla wyspowiadania się, gdyby im wiadomo było, że
się mu nietylko nie narażą, lecz że owszem, sprawią mu przy
jemność i że za odniesione nad sobą zwycięztwo zostaną
z miłością przyjęci; gdy nareszcie kapłan zniewolonym jest
wyznać przed sobą, że czas tak zbawiennej czynności ujęty,
został grzesznie zmarnowany.
11.— Gdy lekkomyślnie zachowuje się w kościele i nie
okazuje po sobie prawie żadnego znaku pobożności prawdziwej; gdy tam obowiązki sprawuje pospiesznie, bez powagi,
bez skupienia ducha, jako niedbały najemnik, któremu chodzi
tylko o ladajakie wykonanie roboty, a nie jako minister Je
zusa Chrystusa.
12.— Gdy nigdy w kościele niedostrzega brudu żadnego,
a który wszystkim w oczy bije, i gdy go nic nie obcho4zi
że puryfikaterze, korporały, ręczniczki, alby, kielichy i t. p.
rzeczy są brudne albo podarte, gdy w zakrystyi jest wszystko
w nieładzie. W ew nętrzny stan kościoła, bielizny, szat i kieli
chów, jest dowodem żarliwości albo też braku wiary' w k a
płanie— proboszczu.
13.— Gdy niczego nie robi dla przypodobania się Bogu,
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a wszystkie swoje obowiązki wykonywa niedbale, ozięble
i tylko machinalnie; gdy nigdy ani jednego aktu strzelistego
nie przesyła do Pana Boga.
14.— Gdy o bliźnim lekkomyślnie mówi; gdy błędy jego
wyjawia a nawet powiększa, i to w obec ludzi świeckich,
którzy takiej mowy nigdyby sobie nie pozwolili.
15___Gdy chowa urazę do tych, od których przykrości
doznał, unika ich spotkania i trwa w takiej niechęci bez ża
dnego wyrzutu sumienia.
16.— Gdy co moment to tych, to tamtych obraża swoją
cierpkością, ostrem gromieniem, spieraniem się i ubliżaniem,
przez co drażni, oburza i zgorszenie sprawia.
17.— Gdy krytykuje swoją Zwierzchność i jej rozporzą
dzenia, nie ma dla niej uszanowania, nie zachowuje przepi
sów dyecezalnych i w takim swoim sposobie myślenia nic na
gannego nie widzi.
18.-—Gdy grzeszników pozostawia samym sobie, nic nie
robiąc dla ich nawrócenia i zbawienia; gdy przyjmuje ich
obojętnie, ozięble, bez okazywania im radości z ich nawró
cenia się do Boga.
19.— Gdy sobie spokojnie żyje, nie troszcząc się o po
godzenie parafijan między sobą poróżnionych, do czego może
sam dał powód; gdy coraz bardziej tych od siebie odstręcza,
których obraził słowem nieroztropnem lub ostrem.
20.— Gdy przez czas długi zaniedbuję kazań i nauk;
gdy parafijan pozostawia w niewiadomości rzeczy koniecznych
do zbawienia i do godnego przyjmowania Sakramentów; gdy
nie wykłada im nauki chrześcijańskiej systematycznie i przy
stępnie.
21.— Gdy przez zazdrość przywiązuje swoich penitëntôw
do konfesyonału swego, dając im do zrozumienia, że byłoby
mu przykro, gdyby się u kogo innego spowiadali; gdy się od
innych kapłanów domaga, żeby jego penitentów nie przyjmo
wali. Jestto wielkie dziwactwo i wielka zarozumiałość.
22. — Gdy zaniedbuje chorych, niechętnie do nich się
udaje i ułatwia się z niemi jaknajśpieszniej, nie z obawy za
rażenia się, lecz dla pozbycia się ciężaru nieznośnego, i gdy

587
po udzieleniu im ostatnich Sakramentów, mogąc łatwo, nie
odwiedza ich, za co familije chorych i sami chorzy mają słu
szny żal do niego.
2 3. — Gdy na ambonę wstępuje bez przygotowania się,
albo używa tam wyrażeń gminnych, cierpkich, obrażających,
tchnących osobistością, przez co słuchaczy tylko raczej znie
chęca do siebie i oburza, aniżeli buduje.
24. — Gdy prawie żadnego w gospodarstwie domowem
ładu nie zachowuje; gdy się ruinuje wydatkami zbytkownemi
i marnotrawstwem; gdy swoim nieładem naraża innych na
stratę, gdy się zapożycza nie m ając źródeł do zaspokojenia
długów i wystawia się na niebezpieczeństwo pozostawienia
po sobie tychże niezaspokojonych.
25. — Gdy ludowi zły daje przykład jawnie i nałogowo
popełnianemi wadami, jakoto: częstem wydalaniem się z do
mu i parafii, grywaniem w karty, .uczęszczaniem na sute obia
dy, niepotrzebnemi odwiedzinami i bywaniem w towarzystwach
niestosownych; jednem słowem: życiem więcej światowem ani
żeli duchownem.
26. — Gdy z powodu rozproszenia ducha nie czuwa nad
sobą i grzechy powszednie za nic poczytuje, dopuszcza się
ich lekkomyślnie, nałogowo, dla zabawienia innych, bez ża
dnego przy tem wyrzutu sumienia.
2 7 . — Gdy gardzi weWnętrznemi natchnieniami, zbawiennemi przestrogami i wyrzutami sumienia. Nie korzystając
z tych łask Boga przychodzi w. końcu do stanu oziębłości,
którego zmienić już nic nie może. •
2 8 .— Gdy nawet nie chce odmiany takiego stanu dla
tego, że jest w ygodnym , przyjem nym , wolnym od trosk
i kłopotów, i dla tego, że zdaje się mu, iż nie jest ón ciężko
występnym w oczach Boga, lubo już w łasce Jego nie jest.
29. — Gdy mniema że z wątpliwem sumieniem mówić
co lub robić to grzech tylko powszedni, i dla tego gdy co
z takiem sumieniem powiedział albo zrobił, to już więcej
o tem nigdy nie myśli i spokojnym jest.
30.— Gdy rekollekcye uważa za rzecz nudną i niepo-
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żyteczną, a więc odprawia je tylko ze względu na Zwierz
chność i dla tego beż pożytku, a cieszy się gdy m a ja k i
pozór do uwolnienia się od nich.
31.— Gdy marnowanie czasu poczytuje za rzecz małą,
i dla tego często długie godziny i całe dnie przepędza na
niczem, na rzeczy marne, nie poczuwając się do grzechu cię-'
żkiego.
32.— Gdy przez całe miesiące nie zagląda do Teologii
ani do Pisma Świętego, a tymczasem pilnie czytuje gazety,
opisy podróży, historye, powieści, poezye, albo innemi różne
mi fraszkami się zajmuje.
33. — Gdy mając wiele przywar nic nie czyni dla popra
wienia się z nich, a nawet się oburza na zbawienne swych
przyjaciół Uwagi, nie przyznaje im słuszności i utwierdza się
w zatwardziałości ducha swego.
34 — Gdy co moment grzeszy pychą wszystko sobie
przypisując, i w czynnościach nawet najświętszych tylko wła
snej chwały szuka.
35. — Gdy jest lubownikiem stołu wykwintnego i wszyskiegó co zmysłom dogadza; gdy przy stole wiele czasu m ar
nuje, przekracza granice umiarkowania w pokarmach i na
pojach, lubo bez posuwania się do jawnego zbytku i zgorszenia.
36.— Gdy się ubiega za światem, lubi jego towarzystwo,
w którem czas jest mu zawsze za krótki; gdy się tam dopu
szcza rozmów nie zupełnie skromnych i żartów prostackich;
gdy się popisuje dowcipem, różnemi wiadomościami i do
światowych stosuje się zwyczajów.
37. — Gdy się oddaje zatrudnieniom ubliżającym stanowi
duchownemu, ja k np. polowaniu, handlarstwu, lichwiarstwu,
rolnictwu i t. p.
38.— Gdy miłuje i zbiera pieniądze dla samych pienię
dzy, a nie zaś jako środek do czynów dobrych; gdy ze ską
pstwa żałuje ich nawet sobie; gdy nic nie wydaje na przy
ozdobienie domu Bożego, dla utrzymania go w porządku na
leżytym.
39. — Gdy gardzi publiczną opiniją, która przygania mu
za uczęszczanie do pewnych towarzystw, jakichby unikać po-
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winien; gdy się naraża na utratę szacunku w parafii przez
wizytowanie i zapraszanie do siebie osób powszechnie ze
złej opinii znanych.
Takieto są, według naszego zdania, zwyczajne znaki,
po których poznaje się oziębłos'ć ducha kapłańskiego. Przy
dajemy tu jeszcze niektóre cechy tyczące się szczególnie mło
dych kapłanów.
40. — Gdy z proboszczem swoim jest niezgodny od
chwili nastania do niego; gdy jest dla niego oziębłym, gardzi
jego uwagami i przestrogam i, i wyraźnie opiera się żądaniom
jego; gdy go nareszcie martwi swojem postępowaniem, jakiego
po młodym kapłanie wcale się nie spodziewał.
41.—Gdy zawczasu nie lubi książki a więc i w domu
przesiadywać; gdy szuka rozryw ek po domach świeckich,
przy grze w karty; gdy się wydala z domu dókąd daleko
bez wiedzy i wbrew woli proboszcza; gdy zawiera przyjaźń
z jakim kapłanem niepobożnym.
42. —Gdy swoją regułę i cały porządek życia zaledwo
po kilku tygodniach zarzuca i nadal żyje bez ładu, >w domu
być nie lubi, do kościoła idzie tylko z konieczności i bez
doznania wyrzutów sumienia opuszcza wiele praktyk pobo
żnych, co właśnie miał codzień dokładnie zachowywać.
43.—Gdy jest częstym gościem u tych parafijan, którzygo zapraszają i chwalą; gdy proboszcza swego obraża wizy
towaniem tych domów, których unikać powinien lub gdzie
proboszcz nielubionym jest.
44. — Gdy z próżności ubiega się o wielką liczbę peni
tentów; gdy się chełpi z tego że ma liczną klijentelę; gdy
łatwo przyjmuje wszystkich penitentów, jacy się do niego
zgłaszają, bez wybadania powodów do zmiany spowiednika.
45.— Gdy się chwali z talentu kaznodziejskiego; gdy się
oddaje głównie kaznodziejstwu a zaniedbuje innych obowią
zków; gdy się podejmuje kazań na każdy odpust w okolicy,
bez poprzedniego porozumienia się z proboszczem swoim,
z czego wynika obraza ostatniego; gdy się uważa za zdolne
go do mówiania kazań i wykładu katechizmu bez przygoto-
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wania się, z czego ani chwały dla Boga, ani pożytku dla
słuchaczy nie ma.
46.—Gdy w końcu nie czyta Teologii i nie lubi dzieł tre
ści religijnej; gdy Sakram ent Pokuty administruje niedbale,
a przypadki sumienia rozwiązuje według swego zdrowego ro
zumu, ale sprzecznie z zasadami Teologii; gdy w zdarzeniach
ważnych nawet proboszcza swego nie radzi się jak postąpić ma.
Oto właśnie znaki oziębłości oczywistej, której skutki
straszne bywają.
Zdaje nam się żeśmy dosyć powiedzieli dla przestrogi
naszych młodych Czytelników.
Jeślibyś kiedy, mój bracie drogi, czego nie daj Boże,
zajrzawszy do tego zwierciadła poznał siebie, to na zbawie
nie duszy twojej, na świętość urzędu kapłańskiego zaklinam
cię, abyś od samego początku złemu zapobiegł: doświadcze
nie bowiem wszystkich czasów i miejsc potwierdza, że gdy
raz kapłan stał się nałogowo oziębłym, to już prawie nigdy
do żarliwości pierwiastkowej nie powraca.
Zresztą dobrze pamiętajmy, że nie ma potrzebz zebra
nia się w nas wszystkich znaków oziębłości, abyśmy się ozię
błemi stali. Jakże wielu kapłanów jest oziębłych, a w k tó 
rych się znajdują tylko niektóre cechy oziębłości!
Sądzimy że czytanie tego rozdziału przed spowiedzią,
może być wielce pożytecznem, ponieważ jest on nierównie
lepszym rachunkiem sumienia, aniżeli ten, jaki kapłan ozię
bły robi ze sobą w celu przygotowania się do spowiedzi.

ZAKOŃCZENIE.
Teraz, kochani czytelnicy, zatrzymajmy się i w obec
Boga zapytajmy siebie: Jaki z czytania dzieła tego mamy
odnieść pożytek? Nie jest ono wprawdzie doskonałem, ale
przy szczerem zastanowieniu się nad każdą częścią, nad każ
dym jego ustępem, jest niepodobieństwo słabości naszych-nie
poznać i do leczenia się z nich mężnie i wytrwale nie za
brać. Ale czy natchnienie takie uznajecie za głos Boga, któ
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ry się dla tego w duszach waszych odzywa, żeby was oświe
cić, zachęcić, uświętobliwić i godnemi uczynić tego stanu,
który przyjąć chcecie i który jest najwyższym i więcej niż
anielskim, bo w całem znaczeniu Boskim: Deifica professio,
według zdania Świętych?
Czytając to dzieło rozważnie, przekonaliście się, a przy
najmniej powinniście byli przekonać się, iż jesteście alumna
mi albo ziemi, albo ozięblemi, albo zwyczajnie dobremi, albo
źarliwemi i pełnemi zapału żeby doskonałemi zostać.
Również poznaliście, a przynajmniej powinniście byli
poznać wady i przywary swoje, jakim podlegacie: ponieważ
opisaliśmy ich cechy i skutki, oraz podaliśmy środki do ich
się pozbycia.
W końcu podaliśmy wam reguły jakich macie trzymać
się od samego początku Kapłaństwa, jeżeli chcecie być k a 
płanami świętemi i zbawić tysiące dusz nie tracąc przytem
swojej własnej.
A więc teraz, kochani bracia, macie z tych nauk roz
maitych wyciągnąć dla siebie Maksymy następujące—jako
owoc waszej rozwagi—i napisać je wielkiemi literami, a na
stępnie w celach swoich umieścić nad biurkami swemi
a przynajmniej w książkach, których najczęściej używacie.
I Maksyma.— Nigdy nie dojdę do takiej świętości, jakiej
potrzeba do godnego sprawowania świętych Kapłaństwa obo
wiązków.
II Maksyma.— Chwała Boga, chluba Kościoła, budowa
nie bliźnich, nawracanie grzeszników, uświętobliwienie spra
wiedliwych, wszystko, jednem słowem, pójdzie bezwątpienia
w równej mierze ze stopniem żarliwości i świętobliwości mojej.
III Maksyma.— W ielu dusz zbawienie zależy od dosko
nałości mojej: Bóg albowiem ma zamiar wiele przezemnie
dusz zbawić, jeżeli im swoją świętobliwością do nieba prze
wodniczyć będę; a przeciwnie, zostaną one potępione, jeżeli
nie szukając ich żarliwie, jak przystoi na kapłana świętobli
wego, pozostawię je własnej ich słabości.
' IV Maksyma.— Jeżeli będąc w seminaryum nie nabywam
znacznej i gruntownej doskonałości, to zostawszy kapłanem

takowej już nigdy nie nabędę. W tenczas zamiast posuwania
się do świętobliwości coraz wyższej, będę się stawał codzień
ozięblejszym a więc i skłonniejszym do różnych ciężkich
wykroczeń, o czem samo wspomnienie przeraża mnie.
V Maksyma.— Kapłani, którzy z wiekiem postępują w do
skonałości, są właśnie ci, którzy będąc alumnami jeszcze, byli
już na drodze doskonałości. Ci zaś, którzy wówczas nie we
szli, na tę drogę, dzielą się dzisiaj na dwie klasy: jedni z nich
pozostali na miejscu—w niedoskonałości swojej, i takich jest
bardzo mało; wszyscy zaś inni rozwolnili się i zostali albo
oziębłemi, albo ziemi kapłanami.
VI Maksyma.—Jeżeli jakiejkolwiek, chociaż drobnej wa
dzie ulegam dobrowolnie, to już tem samem cofam się od
drogi doskonałości; jeżeli tedy z nałogowego lenistwa nie
ćwiczę się w cnocie jakiej, albo nie słucham dobrych, poży
tecznych i zbawiennych natchnień, to już tem samem- wy
rzekam się i doskonałości ł).
VII Maksyma.— Jeżeli, zostawszy kapłanem zgnuśnieję
i rozwolnię się, to z tego stanu już nie powstanę; a jeżeli na
jakiś czas powstanę, to tylko dla tego, żebym znowu i je
szcze głębiej upadł, a nie zaś dla tego, żebym do doskona
łości dążył.
Czyż te maksymy, których wiarogodność ciągłem i niezmiennem doświadczeniem stwierdzoną jest, nie powinny was,
moi młodzi przyjaciele, zachęcić i zapalić do gorliwego ka
płańskiej świętobliwości nabywania i co Bóg tak mocno wam
zaleca?
') Każdy np. mebel, każdy instrum ent, każde narzędzie, każdy
ubiór, każdy posąg i każdy obraz, wszystko, jednem słowem, wyrabia
się i udoskonala w końcn powolnem, częściowem i ciągłem obrabianiem,
doskonaleniem tych rzeczy: żaden rzem ieślnik i żaden artysta nie może
niczego zrobić patrzeniem tylko na m ateryat. Tak samo zupełnie nie
można żadnej cnoty nabyć, żadnej wady lub przywary pozbyć się bez
pracy, a często bez wielkiego mozołu. Lenistwo tedy do cnoty i do pra
cy, jest m oralną i obrzydliwą zgnilizną w oczach Boga. Azatem kleryk
a tem bardziej kapłan zgnuśniały, są istotam i przynoszącemi hańbę Sta
nowi Duchownemu. P. T.
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W tym celu rozmyślajcie następujące a nader ważne
jednego wielce pobożnego/kapłana słowa *): „Mamy wielki
obowiązek, mówi on, dążyć do doskonałości, ponieważ nie
doskonałość kapłana, który jest opowiadaczem cnoty, więcej
złego, aniżeli jego cnota dobrego sprawia: albowiem niedo
skonałość jego staje się powo'dem do mniemania, że praw
dziwej w ludziach świętobliwości nie ma; że doskonałość jest
rzeczą niemożebną i że więc jest ona tylko pozorem i obłu
dą. I dla tegoto ludzie oziębli zapatrując się na kapłana peł
nego różnych wad a uchodzącego przy tem za świętobliwe
go, nabierają przekonania, jakoby można było i swoim na
miętnościom folgować i jednocześnie świętym być.“
Pamiętajmy, bracia moi, że my nie należymy do tego
świata; a więc tylko wieczność i to co do niej się odnosi,
ma zajmować nas i naszemi czynnościami kierować. Z tego
powodu jeszcze tego samego kapłana słów dalszych posłu
chajmy.
„Gdy rozmyślam o wieczności, mówi on, wtedy w yobra
żam ją sobie jako tw ardą na brzegu rzeki skałę, z której
Bóg patrzy na wszystkie stworzenia obok niej bezpowrotnie
płynące, gdy tymczasem ona sama nieporuszoną pozostaje.
Wszyscy ludzie w iążący się do stworzeń, w ydają mi się podobnemi- do ty c h ,, którzy będąc porw ani od prądu rzeki,
chwytają się dla ocalenia to deski, to pnia, to kupki piany.
Wszystko potok wieczności unosi: i przyjaciele um ierają,
i zdrowie niszczeje, i życie upływa; wszyscy ludzie dążą do
wieczności, jakoby do m orza wielkiego, na którego brzegu
zatrzymać się nie podobna, lecz trzeba tam wejść i zginąć.
Wtedyto spostrzegają jak wielki błąd popełnili nie czepiając
się skały; chcieliby się zwrócić aapowrót, lecz już nie pora
potemu: bo prąd rzeki za daleko ich uniósł; więc już i ra 
tunku nie ma. Ale gdy się kto do Boga przywiązuje, ten nie
bezpieczeństwu i zgubie wszystkich innych przypatruje się
bez obawy. Cokolwiek mu się zdarzy, jakiekolw iek burze
i) p . de la Colombière dans sa Retraite spirituelle.
Przewodnik.
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powstają, zawsze na skale swojej bezpiecznym >się widzi,
i dopiero poznaje że uczynił dobry wybór. Kto raz Boga za
miłował, tego już nic od Niego oderwać nie potrafi: ani
śmierć jego rodziców, krew nych, przyjaciół i dobroczyńców,
ani oddalenie się od familii, ani zmiana obowiązków lub
miejsca, ani wiek, ani choroba, ani śmierć nawet. Jest za
wsze jednostajnie zadowolonym i w sercu swojem powtarza:
Mihi adhaerere Deo botvum est, •ponere in Domino spem meam.
.U w aga ta głęboko mnie przejmuje; zdaje mi się żem
z łaski Boga pojął tę prawdę i tak dalece gruntownie prze
konałem się o niej, że nabrałem wielkiej odwagi do oder
w ania się od wszystkiego a szukania tylko Boga przez całe
życie moje, nie powodując się żadną skłonnością ani wstrę
tem, ślepo przyjmując wszystko, do czego mnie zwierzchność
przeznacza; a jeżeli kiedy co będzie dano mi do wyboru, to
Ci, Boże mój, przy pomocy łaski Twojej przyrzekam, że za
wsze to sobie obiorę, do czego największy wstręt uczuję,
albo gdzie będę się spodziewał, że cierpień według woli
Twojej doznam najwięcej. Ty, mój słodki Jezu, sam dałeś
mi tego przykład, a więc i ja, według sił moich, chcę za T o 
bą postępować i Twojej nauki trzymać się, bo, tylko ona
może mnie z głębokiej niewiadomości i z błędów wydobyć
i w końcu do Ciebie dopowadzić.“
•
T akto mówi i czyni Mąż Boży: Homo Dei, tójest, k
płan świętobliwy. Wy, młodzieńcy sèminaryjscy, jesteście na
dzieją Kościoła: a więc biada wam, biada, jeżeli oziębłemi
i pełnemi różnych wad i przywar, oraz na wszystko, co się
w tem dziele dla waszego udoskonalenia, pobudzenia was do
żarliwości i do wytrwania w niej powiedziało, głuchemi po
zostaniecie!
Lecz nie przypuszczamy, żebyście chcieli ściągnąć na
siebie karę za nadużycie łask. Jakiekolwiekbyście wady mie
li, to wszelako przy Boga pomocy możecie pokonać je i zni
weczyć. Możecie zostać alumnami żarliwemi, żebyście pó
źniej kapłanami świętobliwemi zostać mogli. Spodziewamy
się tedy: że i Bóg uwielbionym będzie, i Jezus Chrystus tyle
razy przytuli was czule do serca swego, ile razy Go pod
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czas Mszy świętej przyjmiecie,—że i Kościół napełni się ra
dością, i takie mnóstwo grzeszników nawrócicie iż piekło ze
złości i wściekłości zaryczy, i że pozyskane dla tylu dusz
niebo będzie wieczną w końcu nagrodą waszą.
Ale żeby się tak, bracia, moi, stało, iżby niczego do
szczęścia waszego nie zabrakło, ut gaudiam vestrum sit ple
num, to jeszcze raz powtarzam: bądźcie świętemi: Sancti esto
te; wszelkiego starania dokładajcie, abyście świętemi zostać
mogli: Qui non- bajulat crucem suam, et venit post me, non p o 
test meus esse discipulus; żadnej cnoty lekce nie ważcie; nawet
filozofija podaje zasady moralności: Bonum ex integra causa;
z żadną wadą swoją nie zawierajcie przymierza: Malum ex
quocunque defectu; nie naśladujcie luźnego sumienia kapłanów,
którzy chętnie powtarzają: Zgadzamy się na to; lecz my
owego i tamtego odstąpić nie możemy; idziemy aż dotąd,
ale nie dalej. Zaślepieni! któż nie widzi, że tacy do szczytu
doskonałości nigdy nie dojdą. Ale że Pan Jezus wzywa k a
płanów do najwyższej doskonałości, mówiąc: Estote ergo vos
perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus est, przeto
mężnie powinni Mu oświadczyć: Magister, sequar Te quocun
que ieris.
Śmiało tedy, kochani bracia, śmiało! Euge! Euge! W iek
wasz jest wiekiem zapału i entuzyazmu: bo kiedyż, pytam,
staniecie się żarliwemi, a żarliwemi aż do świętego entuzya
zmu, co kapłanów świętemi czyni, jeżeli nie teraz dopóki
pozostajecie w seminaryum? Niech tedy ustąpią z tego św ię
tego ustronia nietylko dusze oziębłe i zgnuśniałe, ale i te du
sze pobożne,

które nie m ają odw agi

oddawać się pracy ka

Bracia moi! powiedzcie:
Cóż Jezus Chrystus zachow ał dla siebie? Czyż On dla zbawie
nia dusz nie w szystką krew wylał aż do kropli ostatniej???
Czy żołnierz przebijając włócznią serce Jego—źródło świętej
krwi Jego—nie pokazał światu, że i tam nic jej nie pozo
stało??? Voluntas Dei est, Christo nihil praeponere, quia nec
płańskiej bez żadnego ograniczenia!

Ipse nobis quidquam praeposuit.
Jak,
w tem

brcia moi,

świętem żyć

można być w seminaryum,
ustroniu

a niebieskiem

jak m ożna

nie rozpalić się
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ogniem?! Nie ma na całym świecie miejsca tak świętego jak
seminaryum. Jedynie wieczernik, gdzie Chrystus Pan zgro
madził uczniów swoich w wigiliją śmierci swojej, daje nam
obraz seminaryum. Czemże bowiem ten wieczernik był, je
żeli nie semińaryum, gdzie alumnami byli apostołowie a ich
przełożonym Jezus Chrystus? W łaśnie ten wieczernik był
świętem seminaryum, gdzie rosły drogie nasiona, które ca
ły świat zapładniać miały! W tem świętem seminaryum
znajdował się tylko jeden zły alumn—Jadasz. Ale wkrótce
ten nieszczęśliwy nędznik poczuł że, się nie na swojem znaj
duje miejscu, i dla tego ustąpił ztamtąd dla dokonania ha
niebnej zdrady i haniebnego samobójstwa. Ale jakiemiżto
byli inni alumni! Jakażto ich była żarliwość! jakież poświęce
nie się dla zbawienia dusz! jakaż miłość! Wprawdzie przez
czas niejaki słabemi byli, a szczególniej Piotr i Tomasz; lecz
to wam odwagi dodać powinno, jeżeli jeszcze cnoty boha
terami nie jesteście. Lecz jakże później tę słabość swoją so
wicie wynagrodzili! Ileżto dla jej zmycia łez wyleli! Jakiżto
w nich zapał był do pokutowania, do opowiadania Ewan
gelii, do wykonywania czynów dobrych, do pracy około zba
wienia dusz, a w końcu i do poniesienia męczeństwa!
Oto wasze,' moi bracia, wzory! W y także do apostol
stwa powołani jesteście; może więc i z was nie jednemu wy
padnie kiedyś wyznanie W iary także męczeństwem stwier
dzić. Zapalcie się tedy taką żarliwością, jaka tworzy Aposto
łów; i uzbrójcie się takim męztwem, jakie czyni męczenników.

Amen! Amen! Amen!
Laudetur Jesus Christus in aeternum!
-i Amen!

K O N I E C .
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PO R Z Ą D E K ŻYCIA.
W całej naturze doskonały zachowuje się porządek,
a tylko ludzie w życiu swojem zwykle żadnego porządku
nie lubią! Porządkiem w ich życiu moralnem jest właśnie naj
zupełniejszy nieład ! Ale któż lubi np. zegar chociażby z naj
cenniejszego m ateryału, lecz nie trzymającego się żądnego
porządku wskazywaniu godzin? Jak więc taki zegar jest bez
wartości praktycznej, tak podobnie i każdy człowiek, a tem
bardziej każdy kapłan żyjący bez reguły, mało albo żadnej
w oczach Boga wartości nie ma. A zatem bardzo sprawie
dliwie powiedziano : Qui secundum regulam vivit, Deo vivit.
A więc każdy człowiek, a tembardziej każdy kapłan
jest obowiązany przepisać sobie Regułą życia odpowiednio
do swego pow ołania, rodzaju obowiązków, stanu zdrowia
oraz różnych— czasowych i m iejscow ych-1-okoliczności.
Tylko ogólny podajemy tu porządek życia, podług któ
rego może każdy podobną i właściwą sobie przepisać regułę.

Porządek dzienny.
O godzinie 5 wstanie ze snu.
Od godziny 5 */2 do 6% Modlitwy poranne i Rozmyśla
nie czyli Medytacya.
Od godz. 6 '/4 do 7 Godziny kanoniczne i przygotowanie
się do Mszy świętej.
O
godzinie 7 Msza św ięta, po której przez kwadrans
czasu Gratiarum actio, według podanej przez X. Chaignon’a
metody w tomie 2 na str. 233.
Po śniadaniu czytanie jednego lub dwóch rozdziałów Sta
rego Testam entu.— W pierwszych latach kapłaństw a można
pomijać Księgi: Cantica Canticorum i Proroków, oprócz D a
niela i Jonasas oraz 3, 18 i 33 rozdziału Ezechiela.
Reszta czasu do godziny 12 w południe ma być używa
na na przygotowanie się do nauki lub kazania na niedzielę
lub święto następujące, załatwienie spraw bieżących i czy
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tywanie przedmiotów naukow ych, według porządku niżej
wskazanego.
O godzinie 12 Angelus Domini i obiad.
Po obiedzie aż do godziny 2 przechadzka, rozrywka,
czytanie pism peryodycznych, a w końcu odwiedzenie San
ctissimi.
, Od godziny 2 do 4 */2 załatwienie spraw bieżących, czy
tanie 1 lub 2 rozdziałów Nowego Testamentu, oraz dzieł
naukowych, albo gotowanie się do nauk lub kazań.
Miejsca ważniejsze Pisma Świętego trzeba po kilka razy
a naw et przez parę dni odczytywać i dobrze nad niemi me
dytować, a takim sposobem nabędziesz wielkiej jego znajo
mości i języka prawdziwie Bożego do nauk i kazań.
Od godziny 4*|2 do 6 Brewiarz i Różaniec. Kto nie
może rano odprawić Medytacyi, ten powinien ją odprawić od
godziny 4 do 4*/2, a potem zabrać się do Brewiarza.
O
godzinie 6 wieczerza, a potem do godziny 7‘/2
■rozrywki i czytanie pism peryodycznych.
Od godziny 7'/2 do 8 czytanie książki ascetycznej.
O godzinie 8 rachunek sumienia, modlitwy wieczorne
i odwiedzenie Sanctisśimi, jeżeli w tem nie zachodzi trudność
ja k a — mianowicie pora zimowa,lubjakabądź inna okoliczność.
Po pacierzach wieczornych iaż do godziny 9% jest do
bra pora do czytania : albo Pisma Świętego, albo książki asce
tycznej, albo Żywotów Świętych.
O
godzinie 93/4, a dla wątłego zdrowia o godz. 9 c
udania się na nocny spoczynek.
Miej nad łóżkiem — w nogach-— zawieszony krucyfiks,
na który zaraz po przebudzeniu się rano zwracaj oczy swoje,
a nawet ocknąwszy się w nocy zwracaj tam oczy duszy swojej.
Na wsi w niedzielę i święto, najpóźniej o godzinie 7
obowiązanyś usiąść do konfesyonału, chociażby do spowie
dzi nikogo nie było, i siedzieć tam aż do godziny 10. Gdy
cię parafijanie będą widzieli raz i drugi czekającego na nich,
wtedy zacznie ich do spowiedzi tyle przybywać, że w końcu
nie zdołasz ich wszystkich do Sumy wyspowiadać.
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O
godzinie 10ł/2 Asperya, procesya, Suma i po Credo
kazanie.
O
godzinie 3 Nieszpory, a po nich nauka do ludu lub
czytanie jakiej książki dobrej.
Przez cały czas wielkanocnej spowiedzi jako też pod
czas większych uroczystos'ci, zwanych odpustami, trzeba
o godzinie 6 siadać do konfesyonału.
W czasie Adwentu na wsi już o godzinie 4 rano są lu
dzie do spowiedzi— trzeba wtedy już w konfesyonale być.
W mieście w niedzielę i święto, jako też podczas wiel
kanocnej spowiedzi, trzeba najpóźniej o godzinie 6 być już
w konfesyonale.
Zepsuta natura zżyma się na takie i podobne skrępo
wanie swobody, ponieważ nie lubi i nie cierpi żadnego ładu
przymusowego; ale kapłani pracowici i świętobliwi nie poj
mują, jak bez żadnego porządku żyć można? Nigdy oni nie
znają co to są nudy, czas jm zawsze za krótki i dla tego
radziby, jak Jozue, bieg słońca zatrzymać.
Tylko tacy kapłani nudzą się i nie wiedzą co z drogim
czasem robić, którzy oprócz Brewiarza, Mszy świętej, admi
nistrowania Sakramentów i ladajakiego przygotowania się do
nauki lub kazania, nic więpej nie robią i nie wiedzą co
mają robić.
A jeżeli tobie, młody czytelniku, taki ani podobny po
rządek życia nie przypada do sm aku, i nie jesteś zdecydo
wany zastosować się do njego; to ńieskończenie lepiej i ro zumniej postąpisz, gdy opuścisz seminarym. Niechaj żaden
z czytelników nie zapomina następujących i strasznemi przy
kładami od dawna stwierdzonych prawd: Multam malitiam
docet otiositas.— Iniquitas Sodomae... otium ipsius .et filiarum
ejus.— Qui sectatur otium, stultissimus est.— Zły tedy kapłan jest
stultissimus et iniquistimus hominum: Si enim non est Angelus,
diabolus est : Unus ex vobis diabolus est. — Optimi pessima
corruptio.
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Porządek tygodniowy.
Czytanie Pisma Świętego codzień, jak wyżej,
w Poniedziałek czytanie Teologii dogmatycznej od 5 do 10 kart.
we W torek
—
—
Moralnej od 5 do 10.—
we Środę
Pasterskiej od 5 do 10. _
we Czwartek
—
Prawa Kanonicznego od 5 do 10. ._
w Piątek
. — ' Żywotów Świętych od 5 do 10 —
w Sobotę
—
Znakomitych Kaznodziejów, a- miano
wicie Ojców Świętych od 5 do 1'0 kart.
A gdy przez lat kilka z powyższemi przedmiotami grun
townie się obeznasz, wtedy zabierz się do podobnego czyta
nia: historyi Kościoła, kraju swego i powszechnej, oraz Pa
trologii, Filozofii, Literatury, Fizyki etc.
Ażebyś taki porządek miał zawsze przed oczyma, to
w tym celu dobrzeby było mieć pułkę nad biurldem z sie
dmioma. przedziałami i z napisami dni tygodnia, i dla umie
szczenia tam obranych przedmiotowych dzieł do czytania.
W tedy samo spojrzenie na napis nad przedziałem przypomi
nałoby co którego dnia czytać trzeba.
Codzień z każdego przedmiotu czytając od 5 do 10 kart
w ciągu roku jednego przeczytałbyś od 1500 do 3000 kart,
czyli od 3 do 6 grubych tomów, bo po 1000 stronnic mają
cych! Czytając tak przez lat 10 do 20, przeczytasz od 30
do 120 tomów z różnych przedmiotów teologicznych, a więc
z naukami duchownemi gruntownie się obeznasz.
A ponieważ tylko wtedy • z wielką pilnością i uwagą
czytamy, gdy się kto domaga od nas rozwiązania jakiej wa
żnej kw estyi; przeto przy każdem zabieraniu się do czyta
nia w jakiejkolw iek gałęzi nauk teologicznych, wystaw sobie
że właśnie jesteś mocno napartym albo zainteresowanym do
dania komuś rychłej i gruntownej odpowiedzi w tejże samej
materyi, w której czytać masz. Z takiem usposobieniem umy
słu, z wielką uwagą będziesz czytał i odczytywał każdą dzieła
stronnicę i każdy ustęp na niej, i jeżeli nie wszystko, to
przynajmniej wielka z rzeczy czytanych część w twojej pa
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mięci pozostanie. Któż może nie widzieć, że takim spobem
nawet mierna głowa, możę z czasem wiele i gruntownej nauki
nabyć? E t multa vigilia attuli doctrinam in spatio temporis.
Proleg. Eccli.
Im mniejsze zdolności masz, tem pilniej, tem uważniej,
tem więcej i tem interesowniej czytaj. W jednej i tejże samej
materyi czytaj jedno i drugie dzieło : ponieważ Mille oculi
plus certe vident, quam quidem duo: atque is insanam, de se opi
nionem fovere merito creditur, qui tot ipsemet veritates reperire,
quot mille eruditorum jam reperere, sperat. (Nomenclator L itte
rarius, t. I. p,. 1, nota 2).
Im twoje obowiązkowe czynności będą liczniejsze, tem
ci mniej czasu do czytania pozostanie: a więc w takim razie
tem pilniej korzystaj z każdego kw adransa, z każdych pięciu
minut wolnych.
Zdarzają się niekiedy tak głupówate usposobienia, któ
re dla tego nie biorą się do czytania, że nie mogą od razu
całego tomu a przynajmniej jego połowy przeczytać. W ie
cznie wyczekują na długie godziny i dnie wolne do czytania,
a tymczasem co tydzień wiele kwadransów czasu upływa
niepożytecznie!
A chociażbyś z potrzebnych ci przedmiotów codzień po
jednej tylko karcie przeczytał, to i tak w przeciągu 300 tylko
wolniejszych dni w roku, przeczytałbyś 1 tom o 600 str.
w ciągu jednego roku, a 10 takich tomów w przeciągu lat
10. Czyż więc mało obeznałbyś się z naukami duchownemi
po uważnem tylu z nich tomów przeczytaniu?
A zatem nie mając czasu na przeczytanie codzień po
5 kart, czytaj po jednej karcie, a to z czasem uczyni i spra
wi pożytku bardzo wiele.
Znajduje się w ciągu roku, mianowicie od Adwentu aż
do Oktawy Bożego Ciała, wiele dni i tygodni, W których
kapłan przy wielkiej parafii ledwo mpże swoim koniecznym
obowiązkom zadosyćuczynić; wtedy o czytaniu książek na
wet pomyśleć nie m oże: ale czyż nie znajdzie na to dosyć
wiele chwil swobodnych podczas długich dni letnich, dla
powetowania straty zimowej?...
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Czytanie rozpocznij od tra ktatów najważniejszych zTeo
logii Moralnej.
Gruntowna znajomość Teologii Moralnej jest konieczną
w konfesyonale, a Dogmatycznej wszędzie; trzeba więc jednę
i drugą studyować pilnie, szeroko i gruntownie. Dobrze pa
miętajmy, że D ogm at— to drzewo; a Moralność— to owoc
tegoż drzewa. Jaka tedy znajomość Dogmatów czyli Zasad
W iary, tak a te ż , praktyka Moralności. W kim jest grunto
wna znajomość Dogmatów i głębokie przejęcie .się niemi,
w tym jest też piękna moralność. Chcieć dobrej moralności
bez gruntownej znajomości dogmatów, jestto chcieć owocu
bez drzewa, a wody bez 'źródła.
A zatem przykładać się do Teologii Moralnej a zanie
chać Dogmatyki, jestto bardzo a bardzo grubo błądzić.
Gdziekolwiek lub w kimkolwiek nie ma znajomości Do
gmatów a więc i wiary w nié, albo jest ich rozmyślna i zło
śliwa pogarda; to tam o zaprowadzeniu dobrej, lub o podniesiniu upadłej moralności tak w pojedynczych ludziach jak
i w całem społeczeństwie, nawet mowy być nie może. Jak
w miarę opuszczania się słońca pod horyzont, tuż nastaje
zm rok i w końcu noc ; tak samo zupełnie w miarę niknienia
znajomości dogmatów i wiary w nie, tuż idzie coraz większa
bezbożnoć, rozpusta, nihilizm i ateizm, komunizm, socyalizm—
jednem słowem: szatanizm. Gruntowna tedy znajomość Dogma
tów i umiejętne ich ogłaszanie, jest rzecźą niezmiernie ważną
i konieczną: Pretiosi spiritus vir eruditus (Prov. 17, 27); —
Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti;
et qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas
aeternitates (Dan. 12, 3).
W ieczorem zdawaj sobie sprawę z tego wszystkiego,
coś w ciągu dnia czytał, zapytując^siebie: Czyli i jak wiele
z czego spamiętałeś?
T ak się obeznaj z językiem łacińskim, który jest i ko
ścielnym, i najpiękniejszym ze wszystkich innych, i w któ
rym są prawdziwe skarby mądrości prawdziwej, i bez zna
jomości którego jest, można śm iało ‘powiedzieć, sultus om
nis doctus.
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Z Języków żyjących najpotrzebniejsze są dla nas francuzki i niemiecki, ponieważ w tych językach są i ciągle wy
chodzą piękne dzieła. Dzisiaj metody: Toussain-Langenscheidt'a
i Ollendorffa nadzwyczajnie ułatwiają nauczenie się tych ję 
zyków. T e obie metody są w W arszaw ie drukowane. Ale
nie zabierać s ię ' do jakiego języka dla tego, że nie można
się go nauczyć w ciągu jednego tygodnia, ani miesiąca na
wet, jest znakiem wielkiej małości ducha i również wielkie
go lenistwk. Kupcy i kupczyki, żydzi naw et uczą się i do
brze znają te języki dla handlu, daleko więcej uczy się
tychże języków dla czytania w nich i tłumaczenia z nich rze
czy bezbożnych i brudnych: a dla czegóż my kapłani nie
mielibyśmy tych się języków nauczyć dla korzystania z dobrych
i pięknych dzieł w tychże językach pisanych, i dla wysłu
chania kogo spowiedzi w razie potrzeby???...
Co tydzień czytaj, coś głośno w tych językach, jakich
się chętnie i pilnie w szkołach uczyłeś, bo przez długie nie
używanie zapomniesz ich prawie zupełnie, i dawna praca
twoja zmarnuje się z daremnym żalem twoim i z niepoweto
waną dla bliźnich szkodą. Korzystaj z tej uwagi, jaką ci
moje własne i smutne doświadczenie podaje. Znajomość
obcych języków jest rzeczą piękną i pożyteczną, a chlubną
dla kapłana i Kościoła.
Jeżeli, m ając piękne zdolności i dosyć czasu wolnego,
poduczysz się języka włoskiego i angielskiego, to ci także
nic nie zaszkodzi.
A zresztą, cóż, młody kapłanie, m asz w chwilach wol
nych robić, jeżeli się nie uczyć i w naukach doskonalić?

A ponieważ wiadomo każdemu, że nescienti nulla cupido
bonos acquirendi libros, i że każdy Haurit aquam cribro, qui
discere vut sine libro, dla tego dołączamy tu

KATALOG
dzieł najznakomitszych, najważniejszych, najpiękniejszych, oraz
najkonieczniejszych dla każdego, a szczególniej dla młodego
kapłana zajmującego się obowiązkami parafijalnemi.

Dzieła niżej wymienione sprowadzi każdy znaczniejszy księ
garz; a mianowicie w Warszawie: P P . Oebethmr i Wolff, Maurycy
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Orgelbrand, A. B. Bogucki i Gustaw Sennewald; w Wilnie Za
wadzki, w Krakowié Gebethner, a w Poznaniu Żupański.
Nie chodzi tu o to, abyś te wszystkie dzieła kupił, jakich tu
niżej tytuły wypiszemy: bo to rzecz niemożebna, ponieważ anibyś
miał tyle pieniędzy, ani miejsca do ich złożenia; ale będzie dobrze
wiedzieć gdzie czego szukać i że kupując którekolwiek z tychże
dzieł, pieniędzy darmo nie wydasz. Te wszystkie dziełfc możnaby
nabyć siłami tylko wspólnemi i powoli, do biblioteki dekanalnej.
Praw ie przy każdym, dawno erygowanym kościele, znajduje
sig mniejszy lub większy księgozbiór zawierający niekiedy dzieła
wielkiej wartości, a które spoczywają pod grubą, bo może więcej
aniżeli wiekową warstwą kurzu. Są one niezaprzeczalnym dowodem
że dawniej, ale to chyba już bardzo dawno, nie żałowali kapłani
grubych nawet pieniędzy na książki, w których są nawet ślady, że
były czytywane, ale które dzisiaj— ba! może przeszło już od wieku,
uważane są za niepożyteczne — jako po łacinie pisane — i dla tego
pozostają one skarbem nieznanyjn i w pyle zakopanym! Wielkato
i niepowetowana szkoda, że dla dzisiejszego pokolenia kapłanów nie
ma łacina powabu! A jednakże jest i pozostanie prawdą, że bez ła
ciny jest stultus omnis doctus et doctor *).

I. Książki do nabożeństwa.
Orate, tit non intretis in tentationem. Mat. 2 6, 41.
Oportet temper orare et non defieere. Luc. 18. 1.

Horae Sacrae'
ditans, auct.

vitae Sacerdotalis, seu Sacerdos Orans et meK. Eggert, Cum 2 fig. aeneis. 12 maj. i Thlr. Ra-

tisbonnae apud G. J . Manz.
Manuale Clericorum in quo habentur instructiones asceticae,
liturgicaeque ac variarum precum formulae ad usum eorum qui in
Seminariis Clericorum ad presbyteratus ordinem instituuntur. Coi-

Ï) Czytaj: Commentationem de latinitate ecclesiastica studiose colenda, au
ctore C. Z eli. In 4-to (IV et 94 p.) 1 fr. 15 apud H erder F riburgi—Brisgoviae 1875.
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Legit, disposuit et edidit P. Josephus Schneider S. J. Ratisbonae,
sumptibus, Chartis et Typis F riderici P ustet, 186 8.

Paradisus animae
fr. 2, 50. Mechliniae.

opera

Jacobi Merlo Dorstii. E ditio nova

Manuale Sacerdotum in quo ii quibus cura animarum com
missa est, ad manum habent tum quae in privata devotione, tum
quae in Missaer celebratione, Sacramentorum adm inistratione, ad
quorundara aliorum sui muneris officiorum exsecutione' usui esse
possunt. Collegit etc. 1*. Josephus Schuaider S. J. Editio 5ta Co
loniae 186 8, sumptibus et typis Joannis P etri Bachemii.
Tiator Christianus

in Patriam tendens per motus anagogi

cos. Cracoviae 169 3.

Coeleste Palmetum ad ubertatem et sacras delicias excultum,
ornatum, emunitum, opera Wilhelmi Nakateni S. J. Plurimis novis
iisque lectissimis Sanctorum Patrum et Venerabilis viri L. Blosii
orsitum floribus pietatis. Editio 4ta Mechliniae. H. Dessain 1 8 59 .
Wyd. dwojakie: z pięknemi stąlorytami i bez stalorytów.
Manuale Devotionis ad usum Ecclesiasticorum editum. Varsaviae. Typis et sumptibus Congregationis Missionis 1859.
Annus Marianus, seu pietas quotidiana erga B. V. M ariam.
In 32. 380 p. 1 fr. apud H. Casterman.
Liber Precum, in quo variae et multae egregiae preces ex
operibus SS. Patrum desumptae continentur, ad usum Cleri tum
regularis tum secularis. 2 vol. in 8Ü Rsr. 3. Lutetiae, apud Ludovicum Vives, 185 7.
'Treni Sacerdotales, seu pii Sacerdotis ad Christum anhe
lantis gemitus ac suspiria. Auctore A. D. e Clero Bisuntino sacer
dote. Apud J. B. Pelagaud et Socios, Lugduni et Parisiis 1858
kop. 6 7 */2.
Thesaurus precum ac Meditationum, atque variarum Instructio
num Exercitationum que spiritualium. Opera PP. Soc. Jesu, Nova
editio. 2 vol. 1845 18° Ratisbonae apud Pustet. Cena zmniejszona
2 Mar. 10 pf.

Manuale Sacerdotum, seu Libellus libellorum, complectens
preces, pias exercitationes, et innum era ad vitam vere Sacerdotalem
subsidia, quorum pio et quotidiano usu sancta semper sancte per
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tractentur. Editio altera. Mechliniae. Typis E. F. Van Velsen. 1852.
Kop. 45.

Passio Domini Nostri Jesa Christi in quatnordecim sacrae
Crucis viae stationibus duodecies expensa, seu P raxis duodenaria
obeundi sacram Crucis viam, Parochis ceterisque sacerdotibus accom
modata. Campoduni, ex typographia J. Koeseliana. 1873. Kop. 85 .

II. Ascetyka.
Beatus vir, qui — in lege Domini — meditabitur die ac nocte,
P s. 1, 1, 2.

Nihil in hoc saeculo excellentius Sacerdotibus, nihil sublimius
reperitur, sicut nihil miserabilius, si de sancta vita periclitetur. S. Ambr.
de dignitate Sacerd.
Złyto i bardzo zły znak, kiedy kto książek ascetycznych czy
tać nie chce; znakto źe nie chce poznać siebie, nie chce udoskona
lić się, albo że ma sumienie w wielkiem nieładzie i że tegoż nie
ładu usunąć nie chce. Taki penitent czy penitentka są obłudni,
fałszywi. Jeżeli więc kiedy penitentowi albo penitentce potrzebne
czytanie jakiej książki ascetycznej np. Óuiiczeń duchownych Ś. Iąnacego, O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa i t. p. a takowych nie
chcą czytać i otwarcie powiadają, że im takie książki z rąk wypa
dają; to rzecz oczywista, że takich nie można spowiadać: bo tacy
chcą dopiąć celu bez użycia środków odpowiednich.
Ale nierównie smutniej jest kiedy kapłan lekceważy a tembardziej kiedy gardzi czytaniem książek ascetycznych! Znakto bo
wiem oczywisty, źe jest złym a przynajmniej oziębłym kapłanem.
Każdy kapłan, a szczególniej spowiednik, pasterz parafii, powinien
wiele książek ascetycznych czytać nietylko dla dobra własnej duszy,
lecz i dla tego, aby w razie potrzeby wiedział jaką komu książkę
do czytania zalecić lub nakazać. A czy możebna rzecz aby ten
zachęcił kogo do czytania książek ascetycznych, kto sam takowych
nie czyta a więc i nie zna? Rzecz jednak dziwna! Wszyscy mamy
ochotę do czytania rzeczy płochych a dowcipnych i śmiesznych, a do
czytania rzeczy poważnych, a mianowicie tyczących się naszej
własnej reformy, czujemy w sobie w stręt!!! Takie usposobie
nie ducha nie jest skutkiem wpływu łaski Bożej, ale skutkiem
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naszego lenistwa, oziębłości i sprawką, ojca kłamstwa. Jeszcze
tedy raz powtarzam, źe złyto i bardzo zły znak, kiedy ka
płan nie lubi czytać książek ascetycznych. Jeżeli to stary, to
znaczy źe jest już złym a przynajmniej oziębłym kapłanem; jeżeli
zaś młody, to znaczy że nie myśli być dobrym a tembardziej świę
tobliwym kapłanem. Beatus vir qui in lege Domini die ae nocte
meditatur; a więc odwrotnie: Maledictus vir, qui non meditatur
in mandatis Domini et qui legem Ejus non exquirit. A cóż po
wiedzieć o tych kapłanach, którzy nietylko sami książek ascetyeznych
nie czytają, lecz i drugim takowych odradzają; którzy nawet prze
szkadzają, żeby się takowe pomiędzy ludem i kapłanami nierozchodziły?!! Czyż tacy nie jawnie są sojusznikami i aniołami diabła???..

Beati qui scrutantur testimonia Domini in toto corde exquirunt Eum
(Ps. 1 1 8 , 2 ); ergo maledicti qui nec ipsi

scrutantur ea,

nec

aliis ut scrutentur permittunt.

a. Dzieła polskie.

ćwiczenia duchowne S. Ignacego czyli Rekollekcye. Wydanie
scie. Berlin w księgarni B. Behra 1856 i w Warszawie 1875.
0 Naśladowaniu Jezusa Chrystusa Tomasza a Kempis.
Rozmyślania (X . C h a ig n o u ), dla Kapłanów czyli droga świę
tości kapłańskiej przez modlitwę wewnętrzną. 4 tomy. Warszawa.
Nakładem i drukiem Czerwińskiego i Spółki 1868.
Szkoła doskonałości Chrześcijańskiej, (X . Druibicki). Poznań.
Nakładem XX. Filipinów 1871.
Ambona Ducha Świętego do serca mówiącego: Pustynia Bogomyślna albo Ćwiczenia duchowne przez dziesięć dni. Na wzór
tych, które podaje Ś. Ignacy Fundator Societatis Jesu. Wydane
przezX. Jana Morawskiego, S. J, Przedruk trzeci. Poznań, 1869. Rśr. i.
Rozmyślania Ewangelii, rozdzielone na wszystkie dni roku
idąc za godnością czterech Ewangelistów, wraz z wiadomością o ży
ciu X. Diukena; przełożone na język polski przez J. S. Wilno 1844.
Tomów 8. Rsr. 8.
Rozmyślania i uwagi pobożne wybrane z dzieł Tomasza
a Kempis, służyć mogące osobom wszelkiego stanu, a zwłaszcza du
chownym, do codziennego rozpamiętywania wiecznych prawd Ś. wiary,
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spolszczone przez X. Ksawerego Orłowskiego, Reformata. 3 tomy.
Warszawa 185 4. Rsr. 2.

Rozważ to dobrze,

Myśli Zbawienne dla dobrych i złych.

Pelpin 1871. Kop. 1 8 .

Pami|tka Rekollekcyj dyecezalnych-wielkanocnych, odprawio
nych w Seminaryum Eucko-Żytomierskiem 1868 roku. Przez X*.
Warszawa 186 8. Kop. 20.
Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewange
listów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwa
gami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie. Dzieło X. de Liguy,
S. J. na język polski przetłumaczone, z zachowaniem tekstu X.
Wuyka, S. J. Berlin. Nakładem B. Behr. Rsr. 2 kop. 50.
Żywot Zbawiciela Świata Pana naszego Jezusa Chrystusa
spisany wedle czterech Ewangelistów. Kraków. Nakładem G. Ge
bethnera i Spółki 8° maj. str. 690. Rsr. l.
Jezus Chrystus zapowiadany, żyjący widzialnie w świecie
i żyjący w dziejach. Przez Ludwika Veuillot'a. Wydanie przepyszne.
Warszawa. Nakład Maurycego Orgelbranda 187 7. Rsr. 12.

Rozmyślania O Męce Chrystusa Pana, ułożone podług Pisma
Świętego, Ojców i pisarzy kościelnych, z dodaniem kazania o sie
dmiu boleściach Matki Boskiej’ i Drogi krzyżowej, przez X
. H. K.
Wydanie drugie. Berlin u B. Behra 1859; w Warszawie 1875.
Rsr. l kop. 35.

0
ważności Modlitwy w celu dostąpienia od Boga wszelk
łask i zbawienia duszy, przez S. Alfonsa Łigorego.
0 Mszy świgtej i Pacierzach kapłańskich, wraz z dodaniem
Rozmyślań i modlitw przed i po Mszy świętej, przez S. Alf.Ligorego.
Grodzisk 186 2.

0
Pokorze nauka dla wszystkich. Warszawa. Nakład A. Dzw
kowskiego i Spółki. 1861. Kop. 60.
Wyznania Świętego Augustyna, spolszczył X. I’. Pękalski.
Kraków 1847. R sr. 1,50 i 1,80.

Narzędzia Mgki Chrystusowej oraz Słowa nieprzyjaciół
C hrystusa) przez X. Jana Emmanuela Vejtli. Wilno 1842 i 1843
u- Glücksberga. Pierwsze dzieło R sr. 1,50, a drugie Rsr. 1,35.
0 udoskonaleniu sig moralnem czy o ukształceniu samego
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siebie, przełożył z francużkiego Bohusz Szyszko. Mińsk 1855. 3 to*
my Esr. 3 kop. 60.
X. ,4. Jełowicki: Droga do Życia pobożnego, Ś. F r. Salezego;
wydanie ozdobione wizerunkiem Świętego.
. — Walka duchowna, przez x. Scupoli.
—
Droga krzyżowa Ś. Leonarda da P orto Maurizio z obra
zkami;

0
Rozmyślaniu. Nauka praktyczna, przez X. Rootkan. W ar
szawa u J. U ngra 18 64.
Zycie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska według
najcelniejszych mistrzów duchownych, p. X. Józefa Pelczara 8ka
w Przemyślu 187 2. 4 złr.
Szkoła doskonałości Chrześcijańskiej, przez X. Kaz. itrużbickiego. S. J . Poznań 1 8 7 1 . Nakład. XX. Filipinów. Dziełko to
•przeinaczone dla kleryków.

Droga do Nieba, przez K ardynała Bonę w Warszawie u Mau
rycego Orgelbranda.
Krew Przenaj droższa czyli Cena zbawienia naszego, przez
F. W. Faber a. Warszawa u Głuchoniemych i Ociemniałych. 18 74.

Wzorowy Kapłan, czyli uwagi nad obowiązkami i cnotami
kapłańskiemi, oparte na słowach Pisma Świętego, Soborów i Ojców
Kościoła, przez X. H. Dubois. W Krakowie i Warszawie u Gebethnera.
1869. Rsr. 1 kop. 20.
Praktyczna Gorliwość Kapłana, czyli sposoby uzacnienia
i upoźytecznienia posłannictwa kapłańskiego Warszawa. 187 6. Rsr. 2.
Na składzie u Tłumacza przy kościele porkarmelickim na Krakowskiem Przedmieściu N r 48.

Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku. Tłumaczenie polskie
przejrzał i wydał X. 1. Gołian, i2ka Kraków 185 2. ,
Boga nieśmiertelnego, w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego,
święta historya, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma Świętego
i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych
z łacińskiego na polski język przetłumaczona. W Warszawie w dru
karni XX. Pijarów. 1837.
ćwiczenia duchowne czyli Rekollekcye na l o dni rozłożone,
przez Leonarda z Porto Hauricio, 8ka 1 863. Kop. 60.
Przewodnik.

39
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b. Dzieła łacińskie.
Avanciuns Hic. Yita et doctrina D. N. J . Christi ex i
Evangelistis collecta. Editio 3tia. Modoetiae 1872. 18° 620 pag.
Marka l pf. 80.

Medulla Âsceseos, R. P. Aloysii Bellecii s. j. sen Exercitia
S. P. Ignatii de Loyola, accuratiori et menti ' ejus propriori
"methodo explanata. Textum recognovit et aptis auxit additamentis
nee non Conscientiae examen adjecit E. W. Westhoff, parochus Diestendiensis S. Theol. Doctor. Editio 2a Monasterii Westplalorum,
sumptibus J. H. Deiters 1846.
Exercitia Spiritualia S . IgnatH, cum sensu eorundem expla
nato. et directorium, additis tribus appendicibus. Editio novissima
post quintam antverpiensem 2 vol. 2 talary 1 5 ngr. Tornaci apud
Casterman.
Selecta pietatis Exercitia erga SS. Côr. Jesu et pur. Cor
Mariae, auct. S. Sities, S. J. fr. 2 . 50. Mechliniae apud H. Dessain.
Liber Sacerdotalis seu Sentam fidei ad usus quotidianqs
sacordotum, opera et studio K. P. Conradi Boppert. 6 mag. vol.
in -18°. Bruxellis apud H. Gaemaer.
Marialogia complectens meditationes 50 de mysteriis vitae
et gloriae Deiparae Mariae Virginis, meditationes 7 de Cantico
Salve Regina, medit. 7 in hymnum Ave Maris Stella, exercitia
Mariano-Eucharistića et exercitia quaedam singularis devotiônis
erga Beatissimam Virginem. Editionem curavit Andréas Josephus
Haehulein, philosophiae etc. in regia universitate Wirceburgensi pro
fessor ordinarius, nec non seminarii clericorum ad pastorem bonum
regsns. In-8vo min. XVI et 556 fol. 1859, 2 fl.=l Thlr. 10 Sgr.
F. ï . Schouppe s. J. Praxis recollectionis menstruae, seu
meditationes et lectiones piae sacerdotibus ad instituendam recollectionem menstruam utiles. Bruxellis apud H. Goemaer. Kop. 60.
—
Compendium perfectionis sacerdotalis, seu via
ac facilis ad illam spiritus ecclesiastici plenitudinem consequendam,
qua sacram sacerdotis onus digne sustineatur; adjectis' orationibus
antè et post celebrationem Missae recitari solitis. Editio 2da Bru
xellis apud H. Goemaere.
Manna quotidianum Sacerdotum sive prece3 ante et post
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Missae celebrationem, cum brevibus meditationum punctis pro sin
gulis anni diebus. 3 vol. Rsr. 3, 30. Friburgi Brisgoviae, Sumpti
bus Herder.
Leouardi Les» s. J. Theologi: De perfectionibus Moribusque

DiviniS- Opus eximium et peroptandum ut in manibus omnium verse
tur. Novam editionem curavit P. iloh S. J. In-8°XV et 5 54 l Tlilr

24 sgr. Friburgi Brisgoviae apud H. Herder. 1863. Parisiis apud
P. Lethielleux.

— Opusculum asceticum quinquaginta considerationum de
L. Nominibus Dei. In tres libellos: viae purgativae, illuminativae et
unitivae distributum. In -l 2° 312 pp. Pretium 16 sgr. Friburgi Bri
sgoviae 186 3 apud H. Herder.
— De SUmmo bono et aeterna beatitudine bominis libri qua
tuor. Novam editionem curavit D. Hurter S. J. In - 1 2 ° (XVI et
656 p.) 4 fr. 50 Friburgi Brisgoviae apud Herder. 18 75.
Regula Cleri ex Sacris Litteris, SS. Patrum monumentis
ecclesiasticisque Sanctionibus excerpta. 2 vol. in- 1 2 ° Rsr. l kop. 50.
Ratisbonae 1841. Sumptibus G. Josephi Manz.
Meditationes de praecipuis fidei mysteriis ad usum Clerico
rum accommodatae, et accurata meteriae distributione per modum
concionis ad praedicandum Dei verbum perutiles, auctore P. J. B
Kroust S. J. 5 vol. in - l2° Ratisbonae apud Pustet 1847 10 Mark.
Opuscula ascetica D. Joannis Sianda Romae 1870. Eop. 7 5.
Bibliotheca ascetica, opuscula selecta SS. Patrum et veterum
scriptorum ecclesiasticorum, quae denuo prodierunt cura et studio
Ulmi ac Rdmi DD. Epi Brugensis, J. B. Jlalou, dum in universitate
Lovaniensi e cathedra floreret. 19 rol. in-32° 12 fr. Tornaci,
apud H. Castermau.
Enchiridion piarum meditatationum in Dominicas et Festa
totius anni: necnon Quadragesimae, Quatuor temporum, aliasque
praecipuas ferias. Opus perutile Studiosis et Parochis paratissimum;
Auctore Joauue Busaeo S. J. 2 vol. Cracoviae 1755.—Editio nova
1870. Taurini apud H. Marietti. 2 fr. 50.
Lectiones in usum Cleri. A Francisco Seraphico Schmid. Edi
tio 8va cum imagine Autoris, Vindobonae 1866 . 12 ngr.
Vita Jesu Christi. Ludolphi de Saxonia. Editio novissima,
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curante L. M. Rigollot Sac. 4 vol. in-8° Parisiis apud Victorem
Palmé 1870. Obecnie drukuje się na nowo.
De studio Religiosae perfectionis excitando, augendo et
conservando libri tres. Bruxellis apud H. Goemaere 185 2. Kop. 8 6.
De Sacrificio Missae tractatus asceticus Jocmnis Bonae s. R. E.
Cardinalis. Accedit diurnus cibus sacerdotum, mensae altaris prae
vias, auctore P. Bruyer, necnon Mensis Eucharisticus, hoc est prae
parationes,, aspirationes, et gratiarum actiones pro sumptione San
ctae Eucharistiae, per singulos mensis dies distributae. Auctore
Xav. Lercari S. J. Cum appendice. Editio nova et emendata. Ratisbonae. Typis et sumptibus G. J. Manz. 1863. Kop. 60 .
Auster vivificans p. J. Reig: sive contemplationes circa per
fectiones Dei ad inducendum animas ad amorem Dei perfectum, his
accedunt meditationes-circa litaniam latiret. et aliae gloriam B. V.
Mariae spectantes singulis diebus tot. anni. 2 vol. in-8° Romae 186 6
1176 pag. L. 9.
Exercitium perfectionis P. Alton. Rodericii 8. J. juxta evangelicam Christi doctrinam absolutissimam virtutum Christianorum
maxime religiosarum praxim complectens in tres partes distributum,
nterprete Math. Hartinei. Editio VI prioribus emendatior et ad
Hispanicum exempla,r aliasque Patrum Soc. Jesu translationes re
cognita. Taurini, 1864. in-8° 1108 pag. apud Pustet netto 9 Mar.
Dzieło to jest i na polski język przetłumaczone- pod tyt. 0 postę
powaniu w doskonałości i cnotach chrześciańskich w 3 tomach.
Grodzisk 1862.
Stanihurstius. Dei Immortalis in corpore mortali patientis
historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustratai
Romae ęt Taurini 186 2 8° L. 3.
Scriptura Sacra in formam meditationum redacta a Patre
Nicolao Le Paulmier S. J. Parisiis apud Perisse Fratres 1842.
Kop. 60.
Speculum amoris et doloris in sacrat, ac divinissimo Corde
Jesu incarnati, eucharistici et crucifixi orbi christiano propositum.
Opus omnibus SS. Cor Jesu amantibus, praedicantibus, aut meditantibus apprime utile ac proficuum. Opera et studio Ant Ginthcr,
Edit. IV. Augustae Vindelicorum. 1743.
R. P. Antonius (iaudier, s. J. Introductio ad solidam perfe-
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ctionem per meditationem ad S. P. N. Ignatii Exercitia Spiritualia
integro mense abeunda.' Avenione. Typis Francisci Seguin. 1829.
Kop. 60.
—
De Perfectione vitae Spiritualis. Opus posthumum. Acce
dunt duo opuscula. De Sanctissimo Christi Jesu amore et de vera
Christi Jesu imitatione. Editio altera emendatior. 3 vol. in-8°. Lu
tetiae Parisiorum, sumptibus Julien, Lanier Cosnard et sociorum
bibliopolarum. 1858.
J. U vare7. de Paz, S. J. Opera omnia De vita Spirituali, ejusque perfectione, libri V;— de Exterminatione mali, et promotione
boni, libri Y;—de Inquisitione pacis, sive studio Orationis, libri V.
6 vol. in-4o. Cena 200 fr . Parisiis, apud Lud. Vives.
Meditationes de praccipuis Fidei nostrae mysteriis, vitae ac
passionis D. N. Jesu Christi et B. V. Mariae, Sanctorumque, et
Evangeliorum toto anno occurrentium, cum orationis mentalis circa
eadem praxi. Authore R. P. Ludovieo de Ponte, interprete R, P.
Melcbiore Trcviunio, utroque Societatis Jesu religioso. De novo
editae per J. Martin Dux. 6 vol. Noerdlingae 185 7. Sumptibus et
Typis C. H. Beck. Bsr. 5 kop. 4 0.
Biskup Herbipoleński tak swoję na to dzieło aprobatę zakoń
czył: „...Exoptamus igitur vehementer, ut venerabilis praesertim et
dilectus in Christo Nobis Clerus Noster hoc opere fruatur, tum ad
propriam perfectionem curandam, tum ad alios, qui curae ipsius
commissi sunt, in spiritu juvandos."
Manuductio spiritualis per vitam quotidianam seu via ad
perfectionem religiosam per quotidiana exercitia novitiis et clericis
Ord. S. Franc, reform, provinc. Tirol. S. Leopoldi demonstrata,
auctore Fr. Gandentio. XXVI, 582. Innsbruck, 1874. F. Bauch. l . 10.
Sacerdos Christianus, seu ad vitam sacerdotalem pie insti
tuendam Manuductio, in qua, quicquid ad Christiani Sacerdotis mo
res et actus debite componendos juxta Sacrorum canonum normam,
et SS. Patrum doctrinam requiritur; breviter, ac dilucide, et quam
maxime ad praxim accommodate proponitur. Authore M. Ludovico
Abelly. Vesuntione, excudebant Gauthier F rater et Socii, bibliopolae
1838. Kop. 90.

Sacerdos secundum SS. Patres: Le Prêtre d’après les Pères;
ouvrage dédié à Marie, présenté à tous Nosseigneurs les Archevê
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ques et Evêques de France, et publié sous leurs auspices; par 1B.
1. M. Rayuand, 12 vol. in-8° Toulouse, Delsol et C-ie 1842. Rsr.
17 kop. 50.
Dzieło to składa się z najpiękniejszych wyjątków z dzieł
Ojców Świętych, z francnzkiem obok łacińskiego tekstu tłumacze
niem, a więc zaleca się ono samo przez się. Oprócz tego jest ono
wielce pochwalone przez wielu Arcybiskupów i Biskupów Francyi
oraz innych krajów. Jest do życzenia żeby się u każdego kapłana
znajdowało.
Roberti Cardinalis Bellarmini S. J. Opuscula quinque: de
Ascensione Mentis in Deum per scalas rerum ereatarum; 1845.
De gemitu columbae etc. Ferrariae 187 2 . io fr.
Examen ad usum Cleri in gratiam praecipue Sacerdotum
sacra exercitia obeuntium, auctore P. Deharbe S. J. Editio 4a ab
P, J. Schneider, S. J. correcta et aucta. 1874. In- 1 6 ° l Marka.
P. Hierim. Drexelii S. J. Opera omnia (ascetico-moralia), stu
dio et labore Petri de Vos. Ord. Erem. S. Aug. Lugduni, 16 58
4 tom. in-2 vol. in fol. 30 fr. W Lyonie u N. Scheuringa Antykwaryusza. Także w Kolonii u Butscha; w Antwerpii u Weigela.
Fessier, Dr. Josephus, Episcopus Nyssenus. Stimulus Pastorum
ex sententiis Patrum concinnatus, in quo agitur dé vita et moribus
Episcoporum, aliorumque Praelatorum, per Rdmum DD. Bartholamaeum a martyribus. Juxta exemplar a. 1572 Romàê impressum.
In-12 Tornaci apud Casterman. n. 1 th.
In caput primum Mathaei de Christo Domino, Sanctissima
V. Deipara Maria, veroque Ejus dulcissimo et virginali sponso
Josepho. Libri quinque D. Petro Moralès valdepanensi apud Calatravam S. J. Presbytero authore. 2 vol. in 4°, 20 fr. Parisiis apud
Lud. Yivès.
Lectiones quotidianae de vita, honestate et Officiis Saoerdotum et Clericorum, quas ex S. Scriptura, Conciliorum Decretis,
Summorum Pontificum Constitutionibus, Episcoporum Epistolis Pasto
ralibus, SS. Patum et piorum auctorum operibus collegit, disposuit
et edidit P. J. Schueider S. J. Ratisbonae, sumptibus Frid. Pustet
18 70. Cena około 2 Rsr. 6 Marek.
P. Segneri S. J. Homo Christianus in sua lege institutus,
i vol. in 4° Aug. Wind. 1712. Cena antykwarska 3 fl.
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— Manna animae sive Meditationfis in singulos anni dies etc.
i vol. in-8° Bamb. 1760— 1768. 12 fl. C. M.
Summa Aurea de laudibus Beatissimae V irginis M ariae, Dei
Genitricis sine labe conceptae. Opus vere aureum cunctis Beatae
Mariae piis cultoribus, divini verbi praeconibus, animarum Pasto
ribus, Theologis, Sacrae Scripturae» interpraetibus, Catechistis etc.
etc. perutile, imo necessarium. Collegit etc. Joannes Jacobus Bourassé,
edidit J. P. Rigue. 13 vol. in-4° 8 7 fr. Parisiis apud J. P. Migne,
editorem 186 6.
De recta hominis Christiani devotione. Opus Lamindi Pritanii seu celeberrimi Ludovici Antonii Muratorii, ex Italico sermone
in Latinum opera Bernardi Lamae conversum. Viennae Austriae,
ex Typographeo Kaliwodiano.
V. P. Nicolai Lancicii S. J. Meditationes de piis erga Deum
et Coelites affectibus, pro singulis diebus totius anni, necnon pro
festis praecipuis. Opus non solum meditationi deditis et imprimis
tironibus et proficientibus in via spirituali, sed etiam Verbi Dei
praecoiiibus peru tile.

E d itio nova, a u cta e t em endata, cui aćceduul

Novendiales meditationes in honorem SS. Cordis Jesu. Bruxellis e typogrophia H. Goemaere. -18-61. Kop- 90.
Instructio Sacerdotum ex SS. Patribus et Ecclesiae Doctoribus concinnata. Opus sane aureum auctçre R. P. F. Antonio de
Molina. Augustae Taurinorum, apud Petrum Marietti 1865. Rsr. l
kop. iVz-

Promptuarium Morale seu S. Ignatii sententiae et effata, juxta
meteriarum ordinem distributa, cum adjectis Sacrae Scripturae tex ti
bus, opere et studio Aodr. Jauffret. 2 vol. in -i8 ° M e tis apud Pallez;
Augustae Trevirorum apud Frid. Linz bibliopolam.
Meditationes brevissimae in usum Sacerdotum, Religiosorum,
Missionariorum, iter agentium etc. in totum annum distributae.
A. P. Klich. Curelhier, S. J. Editio 3a. Apud J. B. Pelagaud Lu
gduni et Parisiis. Kop. 50.
Memoriale vitae Sacerdotalis A. Claudio Armenet. Parisiis
apud Perisse Fratres. 1863. Kop. 50.
Bibliotheca Ascetica, ex illustrioribis Belgii vitae spiritualis
magistris collecta. Dionysii Carthusiani a Ryckel opera selecta. Vol.
1. De arcta via salutis ac mundi contemptu, editio nova. Leodii.
«
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Scintillae Ignatianae, sive S. Ignatii da Loyola apophlegmata
sacra, per singalos anni dies distributa et ulteriori considerationi
proposita; per P. Hereaesi, S. J. In - 18 , 324 p. fr. 1,50. Tornaci
apud H. Casterman.
Rogeri, Episcopi quondam Londinensis (ut fertur): de Bono
Paupertatis, seu de contemptil et vanitate mundi aureus libellus.
Leodii, typis H. Dessain 1 86 3. Kop. 60.
Meditationes super Veritates Christianas et Ecclesiasticas, de
sumptae ex Epistolis et Evangeliis Missarum totius anni, atque in
singulos illius hebdomadarum dies et principalia festa distributae
universis de Clero opus utilissimum. 4 partes. Culmae in Prussia 1762.
Dzieło to jest tłumaczone na język polski przez X. Biskupa
Benisławskiego, i na nowo przedrukowane w Warszawie, niegdyś
u XX. Misyonarzy. 1859— 1860, Rsr. 4.
Hebdomadas Sancta pii Sacerdotis, continens utilissimas Me
ditationes et Considerationes, ad Recollectionem et profectum spiri
tus perquam conducentes, opera et studio, Sacerdotis saecularis in
cura animarum compluribus annis versati. Augustae Yindel. et
Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, bibliopolae. 17 59.
De Ratione meditandi. Tornaci apud J. Casterman. 1840.
Kop. 15.
Brevis elucidatio totius Missae, ex pluribus Missae exposito
ribus aliisque probatis authoribus collecta. Nova editio cum plu
rimis additamentis. Tornaci apud H. Casterman 186 3. Kop. 40.
Drużbicki, P. G. Lapis lydius boni spiritus Sive considerationes
de soliditate verae virtutis. Ed. nova, emendata, cui accesserunt
sententiae èt documenta S. Philippi Nerii. in- 1 6° 286. Rb., Coppenrath. 1876. cen. 1,80.
Vita Vitae nostrae meditantibus proposita. Curante Henrico
Jacebo Coleridge, S. J. Londini: Burns et Oates. 1869. Rsr. 2 k. 20.
Jestto Żywot Pana Jezusa ułożony słowami Ewangelistów
i z Dziejów Apostolskich.
Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae- 2 vol. in-8°.
15 fr. Parisiis, Henr. 6udin, 18 75.
Compendium meditationum de praecipuis fidei nostrae my
steriis a Lud. de Ponte, a Societate Jesu. Accesserunt hac editione
supplementum in Dominicas, Festa, etc.; ex Joannę Busaeo, Joanne
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Suffren, Juliano Hayneulve, Nicolao Âvancino, etc. ex eadem So
cietate, et indices duo: i° in singulos anni dies; 2° ad exercitia
spiritualia: 2 vol. in - l 2 ° przeszło u o o str. Paris, Martin-Beauprè
Frères. 1864. 5 fr.
Poiian B. T. De Seminario Clericorum. XX et 3 7 1 p. Tour
nai, apud Cąsterman. 1875. 6 M ar.
Speculum et idea boni Pastoris, etc. auctore P. F. Valcke.
in-l 2° Mechliniae, apud II. Dessain.
Valuy Benedict., Norma vitae sacerdotalis privatim ex publice
agendae. E dita et in linguam latinam translata per Jos. Lollok. 16.
(XIII, 203 s.) Vindebonae 1870, F . Beck’s Veri. n. 1 . 20.

De Imitatione Mariae, Sanctissimae Virginis Deiparae, libri
quatuor, ad exemplar Imitationis Cbristi, auctore de Herourille,
sacerdote, quos e gallica in latinam linguam transtulit, et duplici
capitum et rerum, indice auxit J. B. L. in 32 1 fr. Parisiis apud
Perisse fratr. 1 8 6 1 .
Tronson (Lud.), Forma Cleri secundum exemplar quod Eccle
siae, Sanctisque Patribus a Christo Domino Summo Sncerdote,
monstratum est. Venet. 17 76. 7 vol. in - 1 2 °. 8 fr. u N. Scheuringa
w Lyonie.
c. Dzieła Francuskie.

L’Évangile expliqué défendu, médité ou exposition exégétique, apologétique et homelétique de la Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ d’après l’harmonie des Évangiles, par M. l’abbé Dehaut,
4 vol. in-88 Rsr. 9 kop. 10 . Bar-Le-Duc chez Contant-Laguerr et
Cie 1864.
Abrégé des Méditations du Père Louis du Pont de la Com
pagnie de Jésus, suivi d’une Retraite de huit jours par le Père
Nicolas Friion de la même Compagnie. Nouvelle édition revue et
complétée. 4 vol. in- 120 Paris librairie de Mme Ve PoussielgueRusand 180 2. Rsr. 3 kop. 20.
La Perfection Chrétienne d’après l’imitation de Jesus-Christ,
par Pierre Lachèze. Paris, V. Palmé 1859. Rsr. 1 kop. 50 .
L’Imitation de Jésus-Christ méditée p a r l’abbé Herbet, l i e
édition, 2 vol. in-l 6°. Paris Jacques Lecoffre et Cie 1859. Rsr.
1 kop. 80.
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Le Gnide Spirituel du R. P. Louis du Pont de la Compagniede Jésus, traduit de l’espagnol par le P . F. Brignon. Nouvelle édi
tion revue et corrigée par le P. Gaydou de la Compagnie de Jésus.
2 vol.. Paris Régis Ruffet et Oie 1863. Rsr. 3.
L’Imitation de Jésus-Christ expliquée verset par verset avec
traduction nouvelle par l’Auteur de l'imitation méditée. 2 vol. in8° Paris Régis-Ruffet et Cie 1861. Rsr. S k. 60.
L’École du Prêtre, ou le Prêtre sanctifié dans la Retraite.
Traduit de l’allemand de Conrad Tanner, par l’abbé Bérnard. 2
vol. in-8° Lyon, Mothon, libraire. Nancy, Grimblot, Raybois et
Cie 1844. Rsr. 2 k. 70.
Dn Sacerdoce et du Saint Ministère (z tekstem tecińskim),
par les Pères de l’Eglise, ou Morceaux les plus remarquables des
écrivains ecclésiastiques sur les vertus et les fonctions Sacerdota
les, traduits et mis en ordre par un Directeur de Séminaire. 1 vol.
3 fr. 50. Paris, Louis Vivès.
Jésus vivant dans le Prêtre. Considérations sur la grandeur
et la sainteté du Sacerdoce. Par le R. P. Billot de la Compagnie
de Jésus. Paris Adrien Le Clere et Cie 1858. Rsr. 1 kop. 35.
Jésns-Christ modèle du prêtre. Traduit de l’italien par un
Barnabite. Paris, Perisse'Frères. 1 8 6 1 . Kop. 30.
Ce que c’est que' la Messe aux point de vue de la Saison,
de la Philosophie, de la Doctrine, de la Morale, de l’Histoire, de la
Poésie et de \'Art. P a r Louis Tremblay. Paris, Charles Douniol
1 8 6 1 . Kop. 67*1^
Règlement de Vie pour un bon Prêtre" et un bon Pasteur,
P ar 91. (Juillet. Édition revue, annotée et augmentée par M. L’Abbé*** Supérieur du grand séminaire de S... Paris, Jacques Lecoffre
et Cie 1858. Kop. io.
Vie du Prêtre vie de foi. Par un directeur de Séminaire. 5e
édition. Lyon J . B. Pelagaud et Cie 1844.
Le Prêtre à l’autel ou le saint sacrifice de la Messe digne
ment célébré; par le R. P. Chaignon, S. J. 5e édition. Paris, Charles
Blériot. 1863. Rsr. 1 kop. 5.
Entretiens ecclésiastiques sur 1» piété nécessaire au Prêtre
dans toutes les positions du ministère pastoral, suivis de quelques
pieux souvenir de la Tonsure et de chaque ordre, par A. linrrillot,

619

Vicaire général du diocèse de Langre, ancien Supérieur des sémi
naires. P aris, J . Leroux, Jouby et Cie 1848. Kop. 7 5 .
M éditations sur la vie de N otre-Seigneur Jésus-Cbrist suivies
de M éditations sur la vie des Saints; par le P. Julien Hayneuve de
la Compagnie de Jésus, disposées suivant l’ordre du Bréviaire Ro
main. Édition revue par M. l’abbé J. B. Lobry, Curé de Vauchassis.
Ouvrage précédé de la Vie du P . Hayneuve, et suivi d’une Table
générale et analytique. 8 vol. in-8°. 48 fr. Paris, L. Vivès.
OEuvres du P. Nouet: 5 0 fr.

Zawierają w sobie:

Conduite dans les voies de Dien:
Méditations et Entretiens pour tous
les jours de l’année

2 vol.

3 fr. 2 0 c.

11 vol. 2 2 fr.

Lectures Spirituelles:
Retraites:
Méditations spirituelles,

7 vol. 13 fr.
6 vol. 12 fr.
à l’usage des personnes qui veulent
avanser dans la perfection. 1 vol. 2 fr. P aris, M artin-Beaupré frè
res. 1864.

OEuvres spirituelles du P. Jndde, de la Compagnie de Jésus;
recueillies par M. l’abbé Leonoir Duparc; nouvelle édition, mise dans
m nouvel ordre et revue avec soin: 5 yol. in 12-Paris, M artinBeaupré frères. 18 64. 7 fr.
OEuvres (spirituelles) du P . Saint-Jure: 9 vol. in - 1 2 , u księ
garza jak poprzednio, 16 fr.
Retraite Spirituelle, appelée Grande Retraite de tren te jours;
par le P. Judde. 2 vol. in - 1 2 , u księgarza jak poprzednio, 3 fr.
Journal des Saints, avec une m éditation tirée de la vie du
Saint ou d’une maxime de l’Évangile, contenant en outre les évan
giles des dimanches, fériés de Carême, fêtes mobiles, avec des mé
ditations propres à chaque jo u r, par le P. Grosses; nouvelle édition
revue, corrigée avec soin et considérablement augmentée. S vol.
in-120 8 fr. P aris, Louis Vivès.
Trésor du Prêtre. R épertoire des principales choses que le
Prêtre doit savoir pour se sanctifier lui-même, et sanctifier les
autres. P a r le R. P. Wach, de la Compagnie de Jésus, tra d u it de
l’espagnol par M. l’abbé Gaveau. 2 vol. in - 1 8«. 7 fr. P aris, P.
Lethielleux.
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Eosbèe OU la Civilité du jeune prêtre, p ar un ancien supé
rieu r d’un grand séminaire, 1 vol. in 8°, 8 fr. Paris, L. Vivès.

III. Liturgija.
Custodi.... testimonia, et caeromonias. Deut. 1 6 , 7.
Cave neq'uando.,. negligas... c a e r e m o n ia s . Ib. 8, 1 1 .
a. Dzieła Polskie.

Wykład obrzędów kościelnych, historyczhy i duchowny etc.
przez X. Rzymskiego, Wizyt. X X . Mis.
Warszawa. 1858. Rsr. i.

Wyd. s-cie pomnożone.

Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów Rzymsko-Katoli
ckiego Kościoła, przez J. Ł. X. Łuukienicza. W ydanie trzecie. 8a.
X X .i 408. Wilno, 1869. R sr. 1 kop. 20.
Słownik obrzędowy ułożony podług najlepszych źródeł przez
X. S. S. D. Wilno. 1871.
Wykład historyczny i moralny św iąt, obrzędów, zwyczajów
Kościoła Katolickiego, przezX . B. Arciszewskiego, T. J. Lwów. 1852.
b. Dzieła łacińskie.

Manuale

Caeremoniarum Romanarum ad usum Ecclesiarum
Poloniae. 2 tomi. 75 kop. Varsaviae. 1819. Ad S. Crucem.
Sacrorum Rituum rubicarumque Missalis, Breviarii et Ritu
alis Romani compediosa elucidatio, Auctore J. B. Falise. Juxta

tertiam editionem Parisiensem. Scaphusiae apud F. Hutter. 1868.
Rsr. 2 kop. 40.
Expositio Rubricarum Breviarii, Missalis et Ritualis Roma
ni cum adnotationibus de origine, ratione ac sensu mystico rubri
carum, caeremoniarum' et festorum, in quatuor partes distributa,
cura G. F. i. Bouvry. Altera editio emendata et taucta. 2 vol.
in-8° Rsr. 2 . Tornaci, apud H. Casterman. 1864.
Sacrae Liturgiae Praxis, juxta ritum Romanum, cura P. J.
B. de Herdt. 3 vol. in-8°. editio 4a Lovanii, excudebant Vanlinthout et Socii. 18 6 3. 1 0 fr.

Praxis pontificalis seu Caeremonialis Episcoporum practica
expositio in usum Cathedralium aliarumque majorum Ecclesiarum
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Saecularium aut regularium ubi officium solemniter celebratur; au
ctore P. J. B. Herdt. 3 vol. in-8o, 10 fr.
Liturgia. — Romsée opera liturgica, seu praxis celebrandi
Missam etc.: editio novo ordine digesta variisque additionibus lo
cupletata; a J. H. Ha*e, in seminario Leod. prof. 3 vol. in-8o,
10 f. Tornaci apud Casterman.
Kalendarium perpetuum seu promptuarium ad recte et fa
cile conficiendum pro annis singulis quodcunque kalendarium juxta
ritum romanum; cura P. Aloysii Mariae de Carpo. Editio altera
multo auctior et emendatior ac notis illustrata. In-8o, 4 fr. F errara 1870.
Liturgica sacra Catholica, exhibens Sacrorum Ecclesiae Romano-Catholicae rituum origines, causas, significationes. Scripsit
Carolus Cosma de Papi. In-8°, 2 th. 15 ngr.
Manuale liturgicum, sive explicatio sacrorum ritHum juxta
rubricas, complectens rubricas generales missales, ritum serran
dum in celebratione Missae, et rubricas de defectibus in celebratiooe Missae occurentibus, ex probatis auctoribus desumpta; aucto
re F. X. Scbild. In-8°, 468 p. n. 3 th.
De Caeremoniis sacris Hebdomadae Sanctae, aut cum levitis
aut sine levitis peragendis, cura C. Geiger. In-8°, 216 pag. 1 M.
80. Monachii 1863.

Ordo divini officii juxta rubricas Breviarii Romani tam privatim, quam publice rite persolvendi. In usum Clericorum ad S S .
ordines majores adspirantium. Editio 3a recognita et aucta. Una
cum 13 Appendicibus; cura Dr. J. E, Stadler. In-8°, 280 p. l M.
80. Ratisbonae 1858 apudF r. Pustet.
Ceremoniale juxta Ritum Romanum a P. Aloysio M, de Car
po Minor. Obser. elucubratum, Ecclesiis, Religiosis Ordinibus ac
personis Romano Ritu utentibus propositum. Editio altera cum du
plici Appendice. In-8°, 4 fr. Taurini apud P . Marietti.
De Rationibus festorum sacratissimi Cordis Jesu et purrissimi Cordis Mariae e fontibus juris canonici erutis libri IV. Aucto
re Nicolao Nilles. Ś. J. Editio quarta 2 tomi, 6 fl. Oeniponti. 1875.
Commentaria ad instructionem PP. Clementis XI pro Orat.
40 horarum. Appendix ad Decreta authentica Gardellini. In-4o, 3
fr. Romae. 1856. Idem opus in-12°, 2 fr.
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Instructio practica ia Missae celebratione, officii divini reci
tatione et Sacramentorum administratione juxta ritum Romanum,
usui Clericorum accommodata et prolata a Josepho Silvester. Schaphusiae, sumptibus F r. Hurter. 1857. Rsr. 2 kop. 10.
Directorium Rituum pro ecclesiis parochialibus, in quibus
praestantiores sacrae functiones sine diacono et subdiacono persol
vendae sunt, ex S. Rit. Congreg. decretis et approbatis rubricistis
excerptum a Chrislopliouo lloelliuger. Ratisbonae, apud G. J. Manz.
1854. io sgr.
Casus Liturgici ad usum Neocuratorum et Conferentiarum pa
storalium, ordine alphabetico propositi et breviter resoluti. Collegit
et edidit Christopliorus Hoeflhiger. Ratisbonae apud G. J. Manz.
1853. 12*/2 sgr.
Garanti, Barthol. Thesaurus sacrorum Rituum cum addita
mentis Jlcrati. Editio novissima (cura omnibus supplementis). 3 vol.
in - 40, Venetiis, 1823, Balleoni 32/3 Thlr.
Durando (Gut.) Rationale divinorum officiorum. Accedit aliud
divinorum officiorum rationale a Jo. Belctho theol. Paris, abhinc
fere 700 annis conscriptum. Neapoli, in-4o, 1860 . 30 fr.
Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum et In 
structio Clementina ex actis ejusdem collecta ab Aloisio Gardellini,
in usum Cleri commodiorem ordine alphabetico concinnata, opera
et studio Wolfgaugi Jliihlbauer. Monachii, 1863 — 1874. 5 vol. in80. Rsr. 2 6 ze sprowadzeniem.
—
Supplementum (horum decretorum). Dopiero wycho
Dotąd wyszedł tomi II. faciculus II. Każdy zeszyt po Rs. 1.
Manuale decretorum authenticorum Sacrae Rituum Cogregationis quod ex majore Fr- Bartholomei a Clantio opere in Brevio
rem commodioremque formam redegit Jacobus Antonius Eberle. In 80,
l fl. 12 kr. czyli 22ł/2 Sgr. Ratisbonae. apud G. J. Manz.
Manuale Ecclesiasticorum seu Sacrae Rituum Cogregationis
decreta selecta ex collectione authentica ad Ecclesiasticorum utili
tatem et opport. Editio sa. Romae, 185 3, in-8o, 3 fr. 50 c.
Decreta authentica (Sacri Rituum Congregationis) quae ab
anno 1588 ad annum 184 8 prodierunt, alphabetico ordine collecta:
cura J. B. Falise. Editio 3a auctior et correctior. In-8o, 4 fr.
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De sensn caeremoniarum Missae brevis explicatio. In 8°. 54
pag. Bruxellis, apud H. Goremaere.
Brevis elncidatio totius Missae interrogationibus et responsionibus distincta; ab D, Francisco Vander Burch, archiep. et duce
Cameracensi, etc. Nova editio recusa et aucta a R. et Em. Dora,
fi. J. Labis, Eppo Tornacensi. In-32, 368 p. Tornaci, apud H.
Casterman.
Manuale Sacrarum Caeremoniarum in libros octo digestum
a Pio Hartimicci Apostolicis caeremoniis Praefecto. Romae 187 3,
.typis Bernardi Morini. Rsr 10 ze sprowadzeniem.
Decreta authentica S. Congregationis Indulgentiarum sacrisque Reliquiis praepositae ab anno 1668 ad an. i 8 6 i, accura
te collecta ab A. Prinziralli. Romae 1862 , i vol. in-8o.

IY. Pismo Święte i Komentarze na nie.
Scrutamini Scripturas. Joan. 5, 39.— Omnis Scriptura di
vinitus inspirata utilis est ad docendum, ad corripiendum, ad
erudiendum in justitia. II Tim. 3, 16.
Eloquia Domini eloquia casta, argentum igne examina
tum... Lex Domini immaculata convertens animas... Sapientiam
praestans parvulis. Ps. 11 et 17. *
Am a scientiam Scripturarum, mówi S. Hieronim, et car
nis vitia non amabis; rarus sit egressus tuus in publicum; cre
brius lege, disce quam plurima: tenenti codicem somnus obrepat
et cadentem faciem pagina sancta suscipiat. (Ad Demet, et
Eustoch.).
Codzień przynajmniej po jednym rozdziale czytaj z No
wego i Starego Testam entu, a ważniejsze rozdziały albo w a
żniejsze w nich miejsca odczytuj po raz drûgi i trzeci dla
głębszego ich w pamięć wrażenia, a takim sposobem w prze
ciągu lat kilku wybornie się obeznasz z całem Pismem S.
a. Dzieła Polskie,

Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, na
język polski przełożone przez X. Wujka, z drzeworytami. Lipsk.
1858 r. Rsr. 5.
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Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu pol
skiego X. Jakóba Wujka, z Komentarzem Nenochiusza S, J. przeło
żonym na język polski przez X. S. Kozłowskiego Kanonika Kat.
Wileń. Rektora dyeeezalnego seminaryum. 4 tomy in -80 maximo.
Wilno. 1 8 6 1 .
Pismo Święte Starego i Nowego Testam entu, podług tekstu
łacińskiego Wulgaty. Przekład X. Jakóba W ujka. W ydanie nowe
z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, zdobione 2 30 illustracyami
Gustawa Doré, Warszawa 1876. Nakładem M. Glttcsberga. Rsr. 32.
Psałterz czyli Księga Psalmów z przydatkiem pieśni biblij
nych, które w Brewiarzu rzymskim przychodzą i trenów Jeremiaszowych. Krótkim komentarzem objaśnił X. Franciszek Pawłowski. 4
tomy, 8ka. Kraków, 1873. Rsr. 4 .
Biblia i Natura. Zestawienie biblijnego opowiadania o pier
wotnych dziejach ziemi z rezultatami nauk przyrodniczych, napisane
przez D r. J. Ilenr. Reuscha. Warszawa 1872. Rsr. 1 k. 50 w Redakcyi Przeglądu Katolickiego.
b. Dzielą łacińskie.

Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V et Clementis V III
Pont. Max. jussu recognita àtque edita, curante Card. Vercellone
Romae 1861
Biblia Sacra nunc novissime ad exemplar Vaticanum expres
sa cura Dr. Jos. Franc. Allioli. Cum approb. Editio, novissima stereotypa. (Apposita est versio germanica). 3 vol. 18 75. in 8°, 20 fr.
Ratisbonae apud Fr. Pustet.
Analogia veteris ac novi. Testamenti, auct. la r tia o Becano
S. J. 8. Moguntiae apud Kircheim. 5 Mar:
Guilielmi Estii in Omnes D. Pauli Epistolas, item in Catho
licas commentarii. Ad optimorum librorum fidem accuratissime recudi curavit Joannes Bolzaminer. 3 tomi, in- 80, editio 2a. Mogun
tiae, sumptibus F r. Kirchhemii. 1858. 21 Mark. Rsr. 8 kop. 40.
Joannis Haldonati s. J. Commentarii in quatnor EvangelisQuos pristinae integritati restitutos, novisque studiis auctos
denuo edidit D r. J. H. Baich. 4a editio 1874. II tomi: Tom. I in
Matheum et Marcum pag. XXII et 826 . Tom. II in Lucam et

tas.
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Joannem pag. V ie t 1054. Lexicon— 80. 21 Mark.. Moguntiae apud
Fr. Kirchheim.
Epistolarum B. Pauli Apostoli Triplex Expositio:
Analysi, qua textus Apostolici ordo et connexio declaratur;
Paraphrasi, qua mens Apostoli breviter exponitur et clare;
Commentari», ubi literales notae, variae lectiones, sensusque textui
conformiores afferuntur.

Accedunt et observationes dogmaticae, piae, morales et asceticae,
nec non variae jfraxes Christianae per totum commentarium dispersae,
et in corrollario pietatis, post singula capita, collectae.
Liber itaque utilissimus, non modo Divini Verbi contionatoribns, ad sui et aliorum salutem; sed et omnibus quibusque ad Di
vinam mentis et cordis vitam; auctore R. P. Bernardino a Piconio.
3 vol. in -8°, Parisiis, Jouby et Roger atque Gaume fratr. et J.
Duprey, 1869. 10 fr.

Triplex expositio Evangeliornm, Ars bene vivendi, etc. au
ctore R. P. Bernardino a Piconio.
vol. 16 fr.

Parisiis apud Ludov. Vives. 3

Lexicon Biblicnm, in quo explicantur Vulgatae vocabula et
phrases quaecunque propter linguae hebraicae graecaeque peregri
na ntem injicere moram legenti possunt, ad usum eorum omnium
qui absque magnorum voluminum ambagibus Divinae Scripturae
textum et contextum intelligere, et Verbum Dei solide populo pro
ponere desiderant; auctore Ignatio Weitenauer, S. J. Nova editio,
1 vol. in-8°, Parisiis apud Parisse fratr. s fr. 1858.
Apparatas Biblicas sive manuductio ad S. Scripturam etc.
Auctore Bern. Lamy. In-4°. Lugduni, 1723. Vindabonae apud L.
Stahel. 2 Thlr.
Dictionariam Evangelicum exhibens: Geographiam, Biographiam, Judaeorum regimen politicum ac religiosum, mores, opinio
nes ac consuetudines, linguae idiotismos, matrimonii leges, puero
rum educationem, funeris sepulturaeque ritus, aedificiorum mate
riam et formam, agri culturam, arborum plantarumque naturam,
soli fertilitatem, quidquid denique claritatis aliquid textui Evangelii
conferre visum est. Auctore L. J. M. Yandewardt d’Onsel, Canonico
Regulari Abbatiae Rodensis. 1 vol in-8°. Antverpiae, typis Lepoittevin Delacroix. Anno 1 8 1 7 .
Przew odnik.
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Harmonia Evangelica, seu textus quatuor Evangelistarum,
ordine historico, paraphrastice expositi, et notis, tabulis géographie
cis, ichnographicis ac imaginibus illustrati, auctore Ł. J . 51. Yandev a rd t d’Onsel, Canonico Regulari Abbatiae Rodensis. Antverpiae,
typis A. L. Lepoittevin Delacroix. Anno 1817.
Compendiosam S. Scripturae Dictionarium ad scripturisticarum historiarum notitiam, ex ipsa Scriptura, Flayio Josepho aliisque sacris historicis deductum et concinnatum; auctore Kips, Coli.
Praem onstr. Loyan. Praesb. in - 8 °, 586 p.
•
Scripturae Sacrae cursus completus. E x commentariis om
nium perfectissimis ubique habitis, et a magna parte Episcoporum
nee non Theologorum Europae catholicae, universim ad hoc inter
rogatorum, designatis unice conflatus, plurimis annotantibus presby
teris ad docendos levitas pascendosve populos alte positis. 29 vol.
in-4°, 144 fr. Editio Migne Parisiis.
Interpretatio in Apocalypsin; Auct. Venerab. Servo Dei Bartliolomaeo Hohhauzer. In-8°, 580 p. l Thlr 7*/2 sgr. apud Casterman. Dzieło to jest przetłumaczone na język niemiecki ifrancuzki.
Po niemiecku wydane w Augsburgu 1 8 1 s r., a po francuzku przez
de G uilleret. 2 v. in-8°, 12 fr. w Paryżu u Lud. Vivès.
Cornelius a Lapide: Commentaria in Scripturam Sacram;
nova editio; accurate recognovit ac illustràvit Augustinus Crampou.
21 vol. mag. iń-8° 1857 — 1 8 6 S. 210 fr. Parisiis. Vives.
Supplementum ad Commentaria in Scripturam Sacram.
Roberti Bellarmini explanatio in psalm os'quibus accedit nova psal
morum ex hebraico yersio latina notis illustrata, auctore Augustino
Crampon. Balthasaris Corderi Commentaria in librum Job. 3 vol.
mag. in-8°. 30 fr. Ibid.
Commentaria in Scripturam Sacram. E ditio recens, 20 vol.
mag. in-8°. 1854— 1863. Lyon, Pélagaud et Cie, 160 fr.

Memoriale biblicum, historicum, theologicum, oratorium, comraentatorium Cornelii a Lapide in Scripturam Sacram, seu synop
sis analityca omnium rerum quae in hisce Commentariis enuclean
tur. Auctore Jos. Mas. Péronne. s editio. 2 vol. 3 2 fr. w Paryżu.
Cursus Scripturae Sacrae Seminariorum usui accommodatus
eo intuitu, ut facilius Sanctuarii candidati juxta regulam SS. Pa-
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trum ad sacri textus intelligentiam solide simul ac practice insti
tuantur; opera Fraucisci Xaverii Schouppe, S. J . 2 vol. in-8°. Bruxellis apud H. Goemaere 1870.
Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex
Bellarmini Commentario deprompta. 2 vol. in-160. 'Taurini apud
Hyac. Màrietti 1876, 4 fr.
Scriptura Sacra contra incredulos propugnata, auctore Lau
rentio Veith, S. J. 3 vol. in-8°. Taurini 1867, apud Hyac. Marietti. 12 fr. Rsr. 4.
Kilber P. Henriciis, . S. J., Analysis biblica seu universae
Scripturae Sacrae analytica expositio, post editionem alteram Parisinam 1856, editio tertia emendatior et aucta textibus Vulgatae
ad ordinem analyseos dispositis, cura et studio P. Josephi Klinkonsroein S. J.
P. V. Complexa; I. Historiam Dominicam quatuor Evangeliorum; II. Historiam Apostolicam ex Actibus Apostolorum; III. Histo
riam propheticam Apocalypseos. 288 p. in-8°, Vindobonae apud
Mayef et Soc. 1869. fl. 3 ,5 0 = 2 Thlr. 10 Sgr.
Vulgatae editionis bibliorum sacrorum Concordantiae ad re 
cognitionem bibliis*exhibitam, cura et studio F. P. Dutripon, Editio
2-a, in-4°. Barri-Ducis, Ludovicus Guërin. 1868. Rsr. 10 kop, 40.
Historia Revelationis Divinae Vet. et Novi Testamenti, Jo
sephi Danku. 3 vol. in-8°. Vindobonae, Braumiiller. 1861. Bardzo
piękne wydanie. 12 Thlr.

Catholicum Lexicon Hebraicum et Chaldaicum in Teteris
Testamenti Libros. Editio Migne, i vol. in-4°, 1 5 fr.
Vosen, Dr. G. il., Rudimenta linguae hebraicae scholis pu
blicis et domesticae disciplinae brevissime accommodata. Quarta edi
tio, retractavit et auxit Dr. F r. Kaulen. in 8° (IV et 128 p.) 15
Sgr. Frieburgi apud Herder. 187 2.
Lexicon manuale mediae et infimae Latinitatis, sive voces
Latinae a scriptoribus medii aevi usurpatae, auct. Migne ex Ducange, l vol. amplissimum in-4°, 12 fr.
Historia et Concordia Evangelica. Editio nova, i 862 .f r . 6.
Mechliniae apud C. H. Dessain.
Jlarchini Johann. Francis ci, Tractatus de Divinitate et Ca-
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nonicitate Sacrorum Bibliorum generatim et singulatim. Editio se
cunda Taurinensis, pluribus annotationibus aucta, curantibus A. Giovauuini et S. Villoresi

S. Scripturae Professoribus, l vol. in-8°,
e fr. 50 c. Augustae Taurinorum apud H. Marietti. 18 75.
Introductio generalis iu Scripturam, auct. T. J. Łamy. 2 vol.
in-8 , 2-da edit. fr. io . Melchiniae apud H. Dessain.
Introductio in Libros sacros veteris et novi Testamenti, usui
eorum accommodata, qui a disciplinis philosophicis ad Scripturae
sacrae et Theologiae studia gradum facere parant, in-12°. i fr. 60 .
apud Marietti ut supra.
Hermeneutica Sacra, seu Introductio in omnes et singulos
libros sacros veteris et novi Testamenti, auctore I. H. Jansens. Edi
tio emendatissima, in-8°, 3 fr. 2 5, ut supra apud Marietti.
Introductio in Sacram Scripturam ad usum scholarum Pont.
Seminarii Bomani et Collegii Urbani, auctore Ubaldo llmldi. Vol.
1. Pars prima, Romae 187 7. 1 vol. in-8°, max, 7 fr. 58.
c. Dzieła francuzkie.

Sainte Bible contenant l’Ancien et le Nouveau Testament
avec une traduction française enforme de paraphrase, par le R. P.
de Carrières, et les Commentaires de Menochius. 8 vol. in-8°. Pa
risiis apud Jouby. 186 3. 28 fr.
Obok tekstu Wulgaty jest parafraza w języku francuzkim
a na dole komentarz Menochiusza w.języku łacińskim.
Les-Livres Saints Vengés, ou la vérité historique et divine
de l’ancien êt du nouveau Testament défendue contre les principales
attaques des incrédules modernes, et surtout des mythologues et
des critiques rationalistes, par J. B. Glaire. 2 vol. in-8°. Rsr. 3
ze sprowadzeniem. Paris, Méquignon junior et J . Leoroux, 1845.
Réponses critiques à plusieurs difficultés proposées par les nou
veaux incrédules, sur. divers endroits des Livrs Saints. P ar Bullet.
Nouv. édit. revue, etc. 2 vol. in-8°. Rsr. l kop. 8 7 Vjï Paris, Pe
risse frères 1841.
Principe Religieux (Le) ou Etudes sur le Livres saints ap
propriées aux besoin de notre époque. P ar l’abbé Philip. 1 vol in - 1 2 .
2 fr. Paris, Torla et Haton. 1 8 6 1 .
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Lettres de quelques Juifs Portugais, Allemands et Polonais,
à H. de Voltaire, avec un petit Commentaire, extrait d’uu plus
grand, ś l’usage de ceux qui lisent ses oeuvres; suivies des Mémoirs sur la fertilité de la Judée; par H. l’abbé Guéoée. Nouvel
le édition revue et augmentée de plusieurs notes nouvelles, par M.
Dcsdoults. 3 vol. in-12°. Paris, R. Ruflet. 1863.
Sainte Bible (La) vengée des attaques de l’incrédulité, et ju 
stifiée de tout reproche de contradiction avec la raison, avec les
monuments de l’histoire, des sciences et des arts; avec la phisique,
la Géologie, la Chronologie, la Géographie, l’Astronomie, etc. par
l’abbé Du Clot. Nouvelle édition 6 vol. in-8». A Lyon, chez Rusand; à Paris, Rusand. 1824.
Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament par les seules
Témoignages profanes avec le texte sacré en regard ou la Bible
sans la Bible; par M. Gainet. 5 vol. in-8°. Paris, Henri Guenot.
1866.
La Sainte Bible avec Commentaires théologiques, moraux,
philologiques, historique, etc., rédigés d’après les meilleurs travaux
anciens et contemporains, et introduction critique spéciale pour cha
que livre, par 11. l’abbé Dracb, du Clergé de Paris, Docteur en
théologie.
Text latin de la Vulgate, traduction française en regard, par
91. l’abbé A. lîavle, Docteur en théologie etc.
Ouvrage précédé d’un Bref du Pape et de nombreuses ap
probations. Paris, P. Lethielleux.
Atlas géographique et archéologique pour l’étude de l’Ancien
et du Nouvenau Testament. Par H. l’abbé Victor Aucessi. i vol.
grand in-8° jésus. n. 12 fr. Paris, P. Lethielleux.

V. Patrologija.
Diligenter investiga Patrum memoriam — et ipsi docebunt te.
Job. 8, 8— 1 0 .

Institutiones Patrologiae, quas ad frequentiorem, utiliorem
et faciliorem SS. Patrum lectionem promovendam concinnavit Dr.
Josephus Fessier, Eppus Nyssenus. 2 vol. mag. in-8. Innsbruck,
Wagner 1851. 5 Rs. 25 Sgr.
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Bibliotheca manualis Ecclesiae Patrum, auctore Jos. Tricaletio,
5 vol. in-8 mag. Editio II emendatior. 35 fr. Romae 1871.
Analysis Operum SS. Patrum et Scriptorum Ecclesiasticorum,
auctore P. Domin. Schram Ord. S. Benedicti. 18 tomi in-8 maj.
Augustae-Vindelicorum, 1780— 95, Lampart. 27 Thlr. Toż samo
dzieło u Veith’a w Donauworth 12 Thlr. a w Traunsteinie w Bawaryi u Karola Lama i o Talarów.
Collectio selecta SS. Ecoles. Patrum complect. exquisitissima
opera accurant. A. B. Caillau Canonic. et N. S, Guilluu Episcopo. 133
tomy in-8 maj. Parisiis, apud Méquignon-Havard. 182 9— 42.
Nova Collectio Scriptorum Veterum, e Vaticanis Codicibus
edita ab Angelo Majo, Cardin. Tom I —X in-4 maj. Romae 1826 —
38. U Kollmanna w Augs. Complt. ,19 2 fl.
Spicilegium Romanum Vaticanum (Graece et latine). Au
ctore Angelo la jo , Card. io Tomi in-8. Romae 1839 — 44, typ.
Collegii S. Urbani. 20 scud.— l i o fr.
Fatrologiae Cursus Completus (curante J. P. Mfgne, Pari
siis), seu Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeco
nomica omnium SS. Patrum, Doctórum, Scriptorum Ecclesiasticorum,
sive Latinorum, sive Graecorum, qui ab aevo apostolico ad aeta
tem Innocentii III (an. 1 2 1 6 ) pro Latinis, et ad Photii tempora
(an. 891) pro Graecis floruerunt; rećusio chronologica omnium quae
exstitere monumentorum catholicae Traditionis per duodecim priora
Ecclesiae saecula et amplius, juxta editiones accuratissimas, inter
se cumque nonnullis codicibus manuscriptis collatas, perquam dili
genter castigata; dissertationibus, commentariis, variisque lectionibus
continenter illustrata; omnibus operibus post amplissimas editiones quae
tribus novissimis saeculis debentur absolutas delectis, aucta; indi*
cibus ordinariis vel etiam analyticis, singulos sive tomos, sive au
ctores alicujus momenti subsequentibus, donata; capitibus intra ipsum
textum rite dispositis, necnon et titulis singularum paginarum mar
ginem significantibus, adornata; operibus cum dubiis, tum apocry
phis, aliqua vero auctoritate in ordine ad Traditionem Ecclesiasti
cam pollentibus, amplificata; ducentis septem et triginta Indicibus
sub omni respectu, scilicet alphabetico, chronologico, analytico, ana
logico, statistico, synthetico, etc. Res et Auctores exhibentibus,
ita ut non solum studioso, sed negotiis implicato et, si forte sint,
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pigris etiam et imperitis pateant omnes SS. Patres, locupletata; sed
praesertim duobus immensis et generalibus Indicibus, altero scilicet
Rerum, quo consulto, quidquid non solum talis talisve Pater, ve
rum etiam unusquisque Patrum absque ulla exceptione, in quodli
bet thema scripserit uno intuitu conspiciatur ; altero Scripturae
Sacrae, ex quo lectori comperire sit obvium quinam Patres et in
quibus operum suorum locis singulos singulorum librorum Scriptu
rae versus, a primo Geneseos usque ad novissimum Apoclypsis, com
mentati sint: editio accuratissima, ceterisque omnibus facile antepo
nenda, si perpendantur characterum nitiditas, chartae qualitas, in
tegritas textus, correctionis perfectio, operum recusorum tum varie
tas, tum numerus, forma voluminum perquam commoda ubique in
toto Patrologiae decursu constanter similis, pretii exiguitas, praesertimque ista Collectio una, methodica et chronologica sexcentorum
fragmetorum opusculorumque hactenus hic illic sparsorum, vel
etiam ineditorum, primum autem in nostra Bibliotheca ex operibus
et mss. ad omnes aetates, locos, linguas formasque pertinentibus,
coadunatorum.
Patrologia Latina continet 217 tomos in-4, 1085 fr.
—
G raeco-Latina— 109 — in-4, unumquoque vol. 8 fr.
—
sine textu graeco continet 5 5 vol. unumquoque vol. 5 fr.
Indices Patrologiae Latinae s vol. 2 5 fr.
Quisque Pater separatim venit, ut sequitur.

Tertulianus, 8 vol. 20 fr. — S. Cyprianus, 2 vol. 14 fr. —
Arnobius, l vol. 7 fr. — Lactantius, 2 vol. 14 fr. — Constantinus
imp., i vol. 8 fr. — S. Hilarius, 2 vol. 14 fr. — S. Zeno et S.
Optatus, l vol. 8 fr. — S. Eusebius Vercellensis, l vol. 8 fr. —
S. Damasus, i vol. 7 fr. — S. Ambrosius, 4 vol. 28 fr. — Ulphilas, l vol. 10 fr. — Poôtae Christiani, l vol. 6 fr. — Scriptores V
saeculi, l vol. 7 fr. — Rufinus, i vol. 8 fr. — S. Hieronymus, 9
yol. 6 0 fr. — Dexter et Orosius, i vol., 8 fr. — S. Augustinus, 1 6
vol. 86 fr. — Marius Mercator, 1 vol. 7 fr. — Cassianus, 2 vol.
14 fr. — S. Prosper, i vol. é fr. — S. Petrus Chrysologus, i vol.
7 fr. — Salvianus," l vol. 7 fr. — S. Leo, 8 vol. 24 fr. — Maxi
mus Taurinensis, l vol. 7 fr. — S . Hilarius papa, l vol. 8 fr. —
Prudentius, 2 vol. 14 fr. — S . Paulinus, i vol. 7 fr. — Symma-
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chus, Vigilius Tapsensis et S. Eugyppius Africanus, 1 vol. 8 fr. —
Boetius, 2 vol, 16 fr. — S. Fulgentius, i vol. 7 fr. — S. Bene
dictus, 1 vol. 6 fr. — Dionysius Exiguus, i vol. 7 fr. — Arator,
1 vol. 6 fr. — Cassiodorus, 2 vol. 14 fr. — Gregorius Turonensis. 1 vol. 7 fr. — S. Germanus Parisiensis, 1 vol. 6 fr. — Vitae
Patrum ex editione Rosweydi, 2 vol. 14 fr. — S . Gregorius Magnus,
5 vol. 85 fr. — Scriptores qui circa primam septimi saeculi partem
floruerunt, 1 vol. 7 fr. — S. Isidorus Hispalensis, 4 vol. 28 fr. —
Liturgia Mozarabica,. 2 vol. 14 fr. — Scriptores qui in secunda se
ptima saeculi parte floruerunt, l vol. 7 fr. — Venantius Fortuna
tus, l vol. 8 fr. — Scriptores qui per saeculum VIII floruerunt
i vol. 7 fr. — Beda Venerabilis et Paulus Diaconus, 6 vol. 42
fr. — S. Hildefonsus, l vol. 8 fr.— Garolus Magnus, 2 vol. 16 fr.—
Paulinus Aquilejensis, l vol. 7 fr. — Alcuinus, 2 vol. 14 fr. — Sma
ragdus, i vol. 6 fr. — S. Benedictus Anianensis, l vol. 8 fr. —
Eginhardus, l vol. 7 fr. — Theodulfus, i vol. 7 fr. — Scriptores
qui circa medium IX saeculi floruerunt, l vol. 8 fr. — Rabanus
Maurus, 6 vol. 42 fr. — Walafridus Strabo, 2 vol. 14 fr. — S. Eulogius .et S. Prudentius, l vol. 7 fr. — Haymo, 3 vol. 21 fr. —
Florus diaconus et Lupus Ferrariensis, i vol. 7 fr. — S. Paschasius Radbertus, l vol. 8 fr. — Ratramnus,' i vol. 7 fr. — Joannes Scotus, l vol. 7 fr. — Martyrologium Usuardi et Adonis, 2 vol.
14 fr." — Hincmarus, 2 vol. 14 fr. — Anastasius Bibliothecarius,
3 vol. 21 fr.—Isidorus Mercator, l vol. 7 fr.—Remigius Antisąiodorens is ,'i vol. 7 fr.—Regino, i vol. 7 fr.—S. Odo, l vol. 7 fr . —> Atto,
i vol. 7 fr. —Flodoardus, lvol. 7fr.—Ratherius l vol. 7 fr.—Hrotswitha, i vol. 7 fr. — Richerius monachus, i vol. 7 fr. — Sylvester II,
i vol. 7 fr. — Burchardus Wormat., l vol. 7 fr. — Fulbertus, l vol
7 fr. — S. Bruno, l vol. 7 fr. — Humbertus, l vol. 7 fr. — Pe
trus Damianus. 2 vol. f 4.r— l Alexander I I , l vol. 7 fr. — Joannes Abrincensis, i vol. 7 fr. — S. Gregorius VII, 1 vol. 7 fr. —
Victor I I I , i vol. 7 fr. — B . Lanfrancus, i vol. 8 fr. — Urbanus
I I , 1 vol. 7 fr. — S. Bruno, 2 vol. 14 fr. — Hugo Flaviniae., 1 vol.
7 fr. — Godefridus Bullonius, l vol. io fr. — Guibertus de Novigento, 1 vol. 7 fr. — Goffridus Vindocinensis, *1 vol. 7 fr- — S.
Anselmus, 2 vol. 14 fr. — Sigebertus Gemblacensis, l vol. 7 fr. —
Ivo Cartonensis, 2 vol. 16 fr. — Paschalis I I , l vol. 8 fr. — S.
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Bruno Astensis, 2 vol. 1 4 fr. — Baldericus Dolensis, 1 vol. 8 fr. —
Rupertus, 4 vol. 32 fr. — S. Hildebertus, i vol. 8 fr. —> Honorius
Augustodunensis, i vol. 8 fr. — Léo Marsicanus et Petrus diaco
nus, i vol. 8 fr. — Godefridus Admontensis, i vol. 9 fr. — Hugo
de S. Victore, 3 vol. 21 fr. — Abaelardus, i vol. 9 fr. — Innocen
tius II et Willelmus Malmesburiensig, i vol. 8 fr. — Eugenius III.
i vol. 8 fr. — Hervaeus Burgidolensis, i vol. 8 fr. — S. Bernardus, 4 vol. 28 fr. — Sugerius et Robertus Pullus, 1 vol. 8 fr. —
Gratianus, 1 vol. 9 fr. — Ordericus V italis, 1 fol. 8 fr. — Petrus
Venerabilis, i vol. 8 fr. — S. Thomas Cantuariensis, 1 vol. 8 fr. —
Petr. Lomb., 3 vol. 14 fr. — Gerhohus, 2 vol. 16 fr. — Aelredus
Rievallensis, i vol. 7 fr.— Richardus a S. Victore, 1 vol. 8 fr. —
S. Hildegardis, i vol. 7 fr. —Petrus Comestor, i vol. 9 fr. — Joannes Saresberiensis, i vol. 7 fr. — Alexander III , i vol. 8 fr. —
Guillelmus Tyrensis, 1 vol. 8 fr. — Petrus Cellensis, 1 vol. 8 fr. —
Philippus Bonae Spei, i fol. 8 fr. — Clemens III, i vol. 8 fr. —
Petrus Cantor, l vol. 7 fr. — Thomas Cisterciensis, 1 vol. 7 fr. —
Petrus Blessensis, 1 vol. 8 fr. — S. Martinus Legionensis, 1 vol.
7 fr. — Guillelmus, 1 vol. 7 fr. — Alanus ab Insulis, j vol. 7 fr. —
Stephanus Tornacensis, 1 vol. 8 fr. — Qdo de Saliaco et Petrus de
Riga, i vol. 7 fr. — Sicardus Cremonensis, 1 vol. 7 fr. — Innoeen- '
tins IÛ, 4 vol. 30 fr.
Historici, seu Chronici, Patrologiae Latinae.

Abbo monachus Sangerm., 9 23. — Adamus canonicus Bremensis, 107 3. — Ademarus monachus S. Cibardi Engolismensis,
1029. — Aimoinus monachus, 1008 . — Anselmus canonicus Leodiensis, 1058. — Arnulfus clericus Mediolan., 1Q 79.— Baldericus
archiepisc. Dolensis, 1 1 3 0 .— Bernardus monachus S. Andreae,
1001.— Bruno clericus Magdeburgensis, 1079.— Cosmas decanus
Pragensis, 1127. — Dudo decanus S. Quintini, 1029 . — Eadmerns monachus Cantuar., 1 1 2 1 . — Eginhardus, 840. — Ekkehardus
episcopus Uraugiensis, 1 1 0 0 .— Folcuinus abbas Laubiensis, 990.—
Freculphus episcopus Luxoviensis, 8 5 0 .— Fulcherius Carnotensis,
1100.— Gaufredus Malaterra, 1199.—Galterius cancellarius, 1100.
— Gesta Tancredi anonymo auctore, J 100 .— Godefridus Viterbiensis, 1 1 5 2 .— Guillelmus Apulus, 1 099 .— Helinandus Frigidi Mentis
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monachus, 1 2 1 2 .— Hugo abbas Flaviniacensis, 1 1 0 0 . — Leo M arsicanus et Petrus diaconus Casinensis, 1 1 3 8 .— Luitprandus Cre
monensis, 975.— Lupus Protospatharius, 1 1 0 0 . — Ordericus Vitalis
114 7.—Petrus Vallis Cernai, 1213:'— Raimundus de Agiles, 1100.
—Richerius monachus, 999.—Robertus monachus S. Remigii, 11 00 .
— Rodulfus abbas S. Trudonis, 113 8.— Rodulfus Glaber, 1048.—
Sigebertus, 1 1 1 2 . — Petrus Tudebodus, 1100. —Widukindus mona
chus Corbejensis, 9 8 3 .— Willelmus Calculus, 1087.— Willelmus
'Malmesburiensis 1 1 4 3.
Patrologia Graeco-Latina,— Senes prior'. Unusquisque Pa
trum Graeco-Latinorum separatim venit : Patres Apostolici, 2 vol
20 fr. — S. Dionysius Areopagita, 20 vol. 20 fr. — S. Ignatius et
S. Polycarpuś, 1 vol. 10 fol. — S. Justinus, 1 vol. 12. fr. — S.
Irenaeus, 1 fol. 12 .fr. — S. Clemens Alexandrinus, 2 vol. 22 fr—
S. Gregorius Thaumaturgus, 1 vol. 11 f r . — Origenes, 9 vol. 95
fr. — S. Methodius, 1 vol. 10 fr. — Eusebius Caesariensis, 6 vol.
60 fr. — S. Athanasius, 4 vol. 45 fr. ■
— S. Basilius, 4 vol 48 fr. —
S. Cyrillus Hierol., 1 vol. 12 fr. — Macarii ambo, 1 vol. 10 fr. —
S. Gregorius Nanzianzenus, 4 vol. 44 fr. — Didymus, 1 vol. 12 fr.—
SS. Patres Aegyptii, 1 vol. 10 fr. — S. Epiphanius, 3 vol. 30 fr.—
S. Gregorius Nyssenus, 3 vol. 3 3 fr. — S. Chrysostomus, 18 vol.
160 fr. — Proclus et Palladius, 1 vol. 10 fr. — Synesius et Theo
dorus Mopsuestenus, 1 vol. 11 fr. — Socrates et Sosomenus, 1 vol.
12 fr. — S. Cyrillus Alexandr., 10 vol. 100 fr. — Isidorus Pelu
siota, 1 vol. 12 fr. — S. Nilus, 1 vol. 1 1 fr. — Theodoretus, 5 vol.
60 f r . — Basilius Seleuciensis, 1 vol. 13 fr. — Eusebius Alexandr.
et Leontius Byzantinus, 2 vol. 22 fr. — Procopius Gazaeus, 3 vol.
30 fr. — S. Joannes Climacus, 1 vol. 13 fr. — Anastasius Sinaita,
1 vol. 12 fr. — S. Maximus, 2 vol. 22 fr. — Chronicon Paschale
et Georgius Pisida, 1 vol. 12 fr. — Olympiodorus, Hesychius, etc.,
1 vol. 12 f r . — S. Joannes Damascenus, 3 vol. 35 f r . — S. An
dréas Cretensis, 1 vol. 11 fr. — S. Germanus Constantinopol. et S.
Gregorius Agrigentinus, 1 vol. 11 fr. — S. Theodorus Studita, 1
vol. 12 fr. — S. Nicephorus, 1 vol. 11 fr. — Photius Constanti
nopol., 4 vol. 42 fr.
Series posterior, scilicet Patrum Graecorum a Photio usque
ad Concilium Florentinum.
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Nicetae ambo, 1 vol. 12 fr. — Andréas et Aretas ejus discip.,
1 vol. 12 fr. — Leo Philosophus, 1 vol. 1 0 fr. — Theophanes, 1
vol. 12 fr. — Theophanis çontinuatores, i vol. 10 fr. — Gregorius
-Hamartolus, 1 vol. 12 fr. — Nicolaus Patriarcha OP., et Eutychius
Alexandrinus, 1 vol. 10 fr. — Constantinus Porphyrogeneta, 2 vol.
22 fr. — Simeon Methaphrastes, 8 vol. 35 fr. — I,eo Diaconus, 1
vor. 12 fr. — OEcumenius, 2 vol. 2 2 fr. —. Joannes Euchaita, Si
meon junior, etc., 1 vol. i l fr. — Cedrenus et Psellus, 2 vol. 20
fr. — Theophylactus, 4 vol. 44 fr. — Nicephorus, Bryennius, Con
stantinus Manasses, 1 vol. 12 fr. — Euthymius, Anna Comnena, 4
vol. 42 fr. — Alexius Conmenus et Irenes, 1 vol. 11 fr. — Theo
phanes Cerameus, 1 vol. 12 fr. — Zonaras, Eustachius Thessaloni
censis, Antonius Melissa, 3 vol. 32 fr. — Theodorus Balsamo, 2
vol. 2 2 fr. — Nicetas Chômâtes, Nicetas Acominatus, 2 vol. 2 3 fr.—
Veccus, 1 vol. 12 fr. — Nicephorus Blemmydes, 1 vol. i l f r . —
Pachymeres, 2 vol. 23 fr. — Nicephorus Callistus, 3 vol. 33 f r . —
Nicephorus Gregoras, 2 vol. 23 f r . — Gregorius Palamas, 2 vol.
22 fr.—Manuel Calecas et Mathaeus Cantacuzenus, i vol. 10 fr. —
Joannes Cantacuzenus, 2 vol. 2 2 fr. — Manuel Palaeologus et histo
rici Byzantini saec. XV, 2 fol. 1 9 fr. — Michael Glycas, 1 vol. 1 0
fr. — Simeon Thessalonicensis, 1 vol. 11 fr. — Gennadius seu Georgius Scholarius, 2 vol. 2 2 fr.—Bessario cardinalis et Append. ad
saec. XV, 1 vol. 10 fr.
Historici, sive Chronici, Patrologiae Graeco-Latinae.

Stries prior .— Agathias Myrinaeus, an. 559.— Candidus Isau
rus saec. V. — Chronicon Paschale an. 630. — Eusebius Pamphili,
an. 338.—Evagrius, an. 5 3 6 .— Georgius Pisida, an. 650.— Hegesippus, an. 177.— Joannes Malalas, an. 565.— Julius Africanus,
saec. I I . — Nicephorus Constantinopolitanus, an. 750.-— Philostorgias, an. 4 25.— Socrates, an. 4 39.— Sozomenus, an. 439.— Theodoretus, an. 458.— Theodorus Lector, saec. VI.
Series posterior . — Anna Comnena, an. 1 1 3 0 . — Anonymus
an. 1 1 8 5 . — Cedrenus, an. 1 0 5 0 . — Constantinus Porphyrogeneta,
an. 9 5 9 . — Constantinus Manasses, an. 1 0 8 1 . — Ducas, saec. X V .—
Eugesippus, an. 1 1 8 5 . — Eutychius Alexandrinus, an. 9 4 0 . — Geor
gius Hamartolus, an. 9 0 0 .— Georgius Codinus, saec. XV. ~~ Georgius
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Phrantza, saec.— Joannes Cinnamus, an. U 8 0 . — Joannes Phocas,
an. 1185.— Joannes Cantacuzenus, an. 1355.— Joannes Canani, an.
1422. — Joannes Anagnosta, an. 1430. — Joel, an. 1150. — Leo
Diaconus, an. 960.— Michael Glycas, an. 1435.— Nicephorus Bryennius, an. 1081.— Nicephorus Callistus, an. 1335.— Nicephorus
Gregoras, an. 1340.— Nicetas, an. 1206.— Pachymeres, an. 1330.
— Perdicca, an. 1185.—Theophanes et Leo Grammaticus, an. 818
et 1013.— Theophanis continuatores, Genosius, Symeon Logotheta,
etc.— Zonaras, an. 1190.
Niestety! największy na świecie Zakład drukarski X. Mignę
spalił się w roku 186 7, jeżeli się nie mylę, a w parę lat i on sam
umarł; przeto dzisiaj pozostałe jego dzieła nakładowe, znajdują się
u różnyeh księgarzy w Paryżu i Lyonie.
Sanctorum Patrum Opuscula Selecta in usum praesertim
studiosorum Theologiae, edidit et Commentariis auxit H. Durter, S. J.
Oeniponti apud Wagnerum. Dotąd, 1866 — 1876, wyszło 32 to
mików o nizkiej cenie fl. 15. 45 kr. w. a. Są to najpiękniejsze wy
jątki z dzieł Ojców Świętych, które tanim kosztem posiadać można.

VI. Prawo Kanoniczne.
Labia — Sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ese
ore ejus; quia angelus Domini exercituum est. Malach. 2, 7.
Tunc enim status membrorum integer manet, si Caput fidei nulla
pulset injuria, et Canonum manet incolumis, atque intemerata semper
Auctoritas. S. Greg. M.
Sic omnes Apostolicae Sédis sanctiones accipiendae sunt tanquam.
ipsius divini Petri voce firmatae sint. Ivo carnutensis, Decr. IV- part.
b. Dzieła łacińskie'.
M anuale latinitatis Juris Canonici rerum moralium et theo
logicarum, brevissimis annotationibus etjprobationibus instructum, quo
lexici Juris Canonici lineamenta proponere staduit Conradus Francis
ons Rosshirt. Scaphusiae apud F. H urter, 1862. 3 Mar.
Expositio Methodica Juris Canonici studiis Clericalibus accom
modata auct. L. Uugunin, 2-a editio.— 2 vol. in-12.— 6,fr. Parsiis,
apud Gaume et Socios, 18 74.
Institutionum Canonicarum Joannis Devoti Archiaepiscopi
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Carthaginensis; libri IV. Juxta editionem quartam Romanam ab
Auctore recognitam et additionibus locupletatam. Editio nova, 2
vol. in-8. Leodii.
Septimii 9. Vecchiotti:
Institutiones Canonicae ex operibus Joannis Card.Soglia ex
cerptae et ad usum Seminariorum accomodatae. Editio 1 6 -a,
ad meliorum formam redacta et additamentis locupleta. 3
vol. in-8°. Rs. 4. io fr. Angustae Tourinorum 1875.
—
Tractatus Canonicus de Matrimonio, ex opere Joannis Card.
Soglia excerptus, et ad usum Parochorum et Confessariorum
accommodatus, additis tribus appendicibus de impedimentis
civilibus Matrimonii et de formulis supplicum precum, in
8°. 5 fr. Ibid.
—
De form is et impedimentis civilibus Matrimonii, disquisitio
dogmatico-historico-practica ad usum Parochorum et Con*
fessariorum in Italia, in - 1 2 , 80 c. Ibid.
D. Craisson: M anuale totius Juris Canonici. Opus Romae ex aucto
ritate superiore examinatum, approbatum et commendatum
ab examinatoribus Romanis. Editio 3-a. Syllabo Pii IX,
Concilio Vaticano, Constitutioni Apostolicae Sedis et recenti
bus Congr. Romanarum decretis adaptata multisque mendis
accurate expurgata. 4 vol. in - 12 , 18 fr. Rs. 6,50. Pictavii,
Sumptibus Auctoris 187 2. Znajduje sig to dzieło u Poussielgue’a.
—
Elem enta Juris Canonici, adaucta Appendici de Statu Reli
gioso. s vol. Ibid.
—
Notiones theologicaè circa Sextum, etc. i vol. in- 1 2 , editi»
2-a. 2 fr. 25 c. Ibid.
Canones et Decreta Concilii Tridentini cum Appendice Theo
logiae Candidatis perutili. Editio novissima ad fidem optimorum exem
plarium castigate impressa. Romae, typis de Propaganda Fide. 18 74.
Rs. 1 , 80 .
Canones et Decreta Concilii Tridetini ex editione Romana
a. 1884 repetiti. Accedunt S. Congr. Card. Cone, interpretum de
clarationes ac resolutiones ex ipso resolutionum Thesauro bullario
romano iet Benedicti XIV. S. P. operibus et Constitutiones Pontifi
ciae recentiores ad jus commune spectantes e bullario romano sele-
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ctae. Editio altera Eminentissimo et Reverendissimo Domino Hie
ronymo Andréa, S. R. Ecclesiae Cardinali dicata. Edidit Sacerdos
Joseph Pelella. Neapoli 1859. 12 fr. Rsr. 5 kop. 50.
Acta et Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani in
quatuor prioribus, sessionibus. Romae, Impensis Paulini Lazzarini.
1872. 1 vol. in- 12'0. 261 p.
Omnium Concilii Vaticani quae ad Doctrinam et Discipli
nam pertinent Documentorum collectio, per Conradum Martin, Eppum Paderbornensem. Paderbornae, 18 73.
Codex Canonum Ecclesiae qui ex antiquo jure adhuc usque
vigent, et ex Concilii Tridentini decretis pro Cleri atque populi
christiani reformatione editis diligenter deprompti atque ex Sum
morum Pontificum nuperque Pii IX escripti traduntur, auctore Gaspare de Luise. 2 vol. in-8°. Taurini 18 76.
Summa Conciliorum omnium tam generalium quam provin
cialium per Fr. Bartholomaeum de Martyribus Archiepiscopum et
Dominum Bracarensem Hispaniaeque Primatem collecta dum age
ret in Concilio Tridentino. Taurini apud P. Marietti 186 9 Rs. 2.
Manuale decretorum Sacrae Rituum Congreg. quae ex Colle
ctione authentica ad Ecclesiasticorum utilitatem et opportunitatem
depromta sunt. Editio post Romanam tertiam plurimum aucta aptiorique ordine disposita. 8. XII et 86 2 p. 3 Talary. Ratisbonae,
18 73, apud Manz.
De Visitatione Sacrorum Liminum seu Instructio S. P. Be
nedicti XIII, super modo conficiendi relationes de statu ecclesiarum,
exposita et illustrata ab Angelo Lucidi. 3 vol. in-8°. 1 866 . Ro
mae. 25 fr.
Opus omnibus Ecclesiastici Status gradibus utilissimum.
Acta Sedis Apostolicae in Compendium redacta et illustra
ta. Romae. Wychodzą, od 186,5 r. Już tom X-ty wychodzi. Przed
płata rocznie w Warszawie wynosi Rsr. 6 kop. 4 0
l'irhing (Henrici) S. J. Synopsis Pirhingiana, seu SS. Cano
num Doctrina ex fusioribus quinque libris in Compendium redacta.
Romae, 1849, l vol. in-8°. 7 fr. 50 c.
Epitone Canonum Conciliorum tum generalium tum provin
cialium. 2 vol. in-8°. Mediolani, apud Ernestum Oliva.
Praxeos Regulae circa Contractus rerum ecclesiasticarum
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rite ineundos ab Aloisio Advocato Trombetta expositae. Opus Epi
scopis, Curiis Ecclesiasticis, locorum piorum administratoribus, bé
néficiais, judicibus, advocatis, procuratoribus, publicis tabellionibus,
clericis, ac laicis omnibus qui rite recteque cum Eccelesia contrahe
re voluût, valde utile ac necessarium. Anno Domini, ex typographia Salviucei 1865. Rsr. i kop. 85 .
Thomassinus (Lud. Orat, presb.) Veius et nova Ecclesiae di
sciplina, Venetiis 1 7 73. 3 vol. in-fol. 10 fr. u N. Scheuringa
w Lyonie. Można to dzieło dostać u Antykwa,ryuszów w Neapolu,
i Frankfurcie u Wasche, lecz znacznie drożej, bo od 8 — 12 Talar.
Reifeustuel (F. Anaciet. e. Soc. Jesu) Jus Canonicum uni
versum clara methodo juxta Titulos V libror. Decretalium in quae
stionibus distributum. Editio novissima cui accessit Tractatus dé
regulis juris, 6 vol. in-fol. maj. Romae 1831— 1834.
Można to dzieło dostać w Medyolanie u Volke’go, 45 fi.
Idem opus: M aceratae 1764 et 1 7 5 5 — 60, 6 vol. in-fol. cir
ca 20 fl.
j
—
Ingolstadii 1720, 17 28, 1739 et 1746, Mo
nachii- 1701 — 10. 6 tomi. in-4° vol. 6 fl.
—
Antverpiae 1742, 6 tomi in s vol. fol. 13 fl. 30 kr.
Causae Selectae in S. Congregatione Cardinalium Concilii
Tridentini Interpretum propositae per Summaria Preeum ab anno
1823 usque ad annum 1869. Collegerunt Christianus Liugen J. U.
D., presbyter archiedioecesis Coloniensis et Petr. Alex. Reuss J. U.
D., professor in Seminario clericali Trevirensi. 1871. in-8°. 948
p. Ratisbonae apud Pustet. 12 fr.
Collectio haec 5 30 breviores resolutiones continet nostris
temporibus a S. Congregatione Concilii in variis negotiis editąs,
praecedente restrictu facti et juris a Secretario Congregationis con
fecto. Secundum rerum ordinem diligenter collectae sunt: I. Reso
lutiones de Ordinationibus, irregularitatibus et disciplina Cleri trac
tantes; II. de rebus ecclesiasticis (praesertim de Missarum funda
tionibus et reductione); III. de beneficiis ecclesiasticis; IV. de ca
pitulis (de officio chori, de missa conventuali, de reductione officii
canonicorum etc.). Sequuntur V. multae causae de rebus parochialibus (de missa pro populo, de reditibus parochialibus, de amovilibi-
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tate parochorum); VI. de cultu et Sacramentis (de oratoriis et cau
sis m atrimonialibus). Dzieło to samo przez się wielce się zaleca.
Collectio Omnium Conclusionum et Resolutionum quae in
causis propositis apud Sacram Congregationem Cardinalium S. Con
cilii T ridentini Interpretum prodierunt ab ejus institutione anno
1564 ad annum 1860, distinctis titulis alphabetico ordine per ma
terias digesta, cura et studio Salvatoris Pallotiui. -

Dzieło to dopiero drukuje sig w Rzymie; będzie miało 15
vol. a każdy tom po 80 arkuszy in-4° w dwóch kolumnach.
Cena tomu 20 fr.
Giraldi... Expositio Juris Pontificii juxta recentiorem Eccle
siae disciplinam. 4 vol. in-fol. Romae 1829.
De poenis ecclesiasticis Praxis absoluta et universalis; notis
et accessionibus earundem poenarum ab anno 1653 ad 1760 in 
flictarum locupletata ab Ub. GiraliTi a S. Cajetano. Folio. Ro
m ae. 1831.

Schmaligrueber, Fr.

(e Soc. Jesu), Jus Ecclesiasticum uni
3
vol. in-fol. Ingolstadii 1 72 7— 28. Toż samo dzieło w 12 tomach
in-4° wydane w Rzymie 1840. 85 fr. Znajduje się w Lyonie
u Scheuringa.
Phillips, G. Compendium juris Ecclesiastici, auctum atque
emendatum ed. f, H- Veriug. Editio 3-a Latinae versionis I, in qua
potissimum spectatur Concilium Vaticanum. XXX, 7 70. Ratisbonae
apud Manz, 15 M a rk .'
versum, seu locubrationes canonicae iu V libros Decretalium.

Corpus Juris Canonici emendatum et notionibus illustratum
Gregorii X III. P. M. jussu editum. P6st Ju sti Henningi Bochmeri
curas, brevi adnotatione critica instructum ad exemplar Romanum
denuo edidit Aemilius Ludoricus Richter. Opus uno volumine abso
lutum. Lipsiae, sumptibus Chr. G... Kayseri 1833. i o 3/4 Talarów.
Zallinger, Jac. Ant. (Dr. juris), Institutionum Juris Natura
lis et Ecclesiastici publici L ibri V. Accessit liber de fontibus Ju 
ris Canonici, auctore Fr. Walter. 2 vol. in — 8°. Parisiis 1 839. Jest
tego dzieła wydanie nowe w Mechlinie u H. Dessain. 187 7.
Institutiones Juris Canonici in Varios tractatus divisae D.
Bouix; Parisiis apud Jacdbum Lecoffre:
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Tractatus'de principiis juris canonici l vol. in-8°. 6 fr.

—
—
—
—
—
—
—
—

— Capitulis
l vol. in-8». 7 fr.
— jure liturgico
l vol. in-8°. 4 fr. 50.
— judiciis
2 vol. In-8«. 12 fr»
— Parocho
1 vol. in-8°. 7 fr.
— jure Regularium
2 vol. in-8°. 14 fr.
— Episcopo
2 vol. in-8°. 11 fr.
— Curia Romana
l vol. in- 8°. 7 fr.
— Papa et Concilio oecumenico 2 vol. in* 8°. 12 fr.

Juris Canonici universi Compendium per faciliorem methodum ad veram praxim redacti ex probatissimis auctoribus Catholicis,
auctore C. L. 9. JIaupied, Editio Migne. 2 vol. in-4°, 12 fr.
Jus Canonicum universum, auctore Anacleto Reifcnstuel,
ad usum seminariorum accomodatum, s vol. in - 1 2 0. 7 fr. 50 c.
Besançon.
Sentis, Dr. F . J., Clementi s Papae V III Decretales, quae
vulgo nuncupantur, liber septimus decretalium Clementis VIII pri
mum edidit, annotatione critica et historica instruxit, constitutio
nibus rećentioribus sub titulis competentibus insertis auxit. In-8°,
(XXXVIII et 194 p.) 5 fr. Friburgi, apud B. Herder. 1875.
Synodus Arehidioecesana Gnesnensis praesidente Stanislao
Karnkowski Archeppo Gnesnensi, Lovicii 1583 celebrata. Edidit
Zeno Chodyński Direct. Sem. Vlad. Varsaviae typis Czerwiński. 1872.
Acta Synodi dioecesanàe Luceoriensis per Bernardum Ma
ciejowski Eppum Luceorieusem, anno 1589 celebratae, edidit Zeno
Chodyński, Direct. Sem. Vlad. Varsaviae, typis Czerwiński. 18 75.
Decretales Summorum Pontificum pro Regno Poloniae et Con
stitutiones synodorum provincialium et dioecesanarum regni ejus
dem ad Summam collatae etc. Posnaniae 1869.
Wielka szkoda źe druk tego dzieła niedokończony i źe format
pierwszego tomu jest bardzo niedogodny! Czemużto nie było dru
kować jn-8° zamiast in-4°?
Du ülesuil (L., S. Jesu), Doctrina et disciplina Ecclesiae
ipsis verbis SS. Codicum, Conciliorum, Patrum et vet. gęnuinorum Monumentorum secundum seriem temporum exposita. Venet.
1752. 4 vol. in-fol. 16 fr. apud N. Scheuring, Luduni.
P r z e w o d n ik .
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Canones disciplinam ecclesiasticam, ac praecipue munus
pastorale bene gerendum concernentes, pro qualibet per annum
die dispositi, in usum venerabilis Cleri dioecesis Trevirensis col
lecti et editi. In-8°, X II— 260 p. 1 th. 20 ngr.
Doctrina de jurisdictionis Episcopalis origine ac ratione ex
variis ejusdem commentariis conscripta ad comprobandum Con
cilii Vaticani de jurisdictione episcopali oraculum apto ordine dis
posuit notisque illustravit J. B. Andrios. Moguntiae 1871. in- 8°. 4
Mar. 50.
Synopsis Gonciliornm, seu notitia ecclesiastica ConGiliorum et
Canonum inter se côllatorum, auct. Cabassutio S. J. 3 vol. in-8°, 6 fr.
Jacobatius, Cardinalis. Tractatus de Concilio, i vol. in-fol.
600 pag. 30 fr. Parisiis, apud Viet. Palmé.
'Collectio Declarationum S. Congreg. Cardinalium Sacri Cone.
Trid. Interpretum, auctore Joh. Fortunato de Comitibus Zamboni,
romano jurisconsulto. 4 vol. in-4° po 600 str. 48 fr. Parisiis apud
Lud. Vivès. '
Praelectiones Juris Canonici habitae in Seminario Sancti Sul
picii annis 1857, 1858, 1859. Secunda editio, accurate recognita
ab Auctore. 3 vol. in- 12 °. Parisiis, apud Jacobum Lecoffre 1862 .
Rsr. 2 kop. 70.
b. Dzieła francuikie.

Du Droit Ecclesiastique dans ses Principes Généraux par
Georges Phillips. Traduit par J. P. Crouzet. 2-e édition, 3 vol.
in - 1 2 0, Paris, Jacques Lecoffre, 1855. Rsr. 3.
Cours alphabétique et metodique de Droit Canon mis en
rapport avec le droit civil ecclesiastique, ancien et moderne, par
91. André. Edit. Migne. 2 vol. in-4°, 14 fr.
Ancienne et novelle Discipline de l’Église par ni. Louis Thomassin, mise en rapport avec les lois modernes, par M. André, avec
portrait de l’auteur, la biographie, analyses raisonnées avant cha
que chapitre, tables très-complètes qui terminent le dernier volu
me. 7 vol. in-4° à deux col. Cena tomu 9 fr. Bar-le-Duc, Louis
Guérin.
Dzieło to jest uważane za najlepszy i najzupełniejszy kurs
prawa kanonicznego.
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Lois (des) intimes de la Société, par Antoine flollière. 1 vol.
in-8°, Rsr. 2 . Paris. J . B. Pélagaud. 1856.
Peines ecclesiastiques (Des), des appels et de Congréga
tions romaines, par l’abbé J. Stremler. 1 vol. in-8°. 6 fr. P aris,
chez Poussielgue-Russand.
c. Ibiela niemieckie.

Lehrbuch des katholischen und protestantischen Kirchenrechts,
mit besonderer Rilcksicht aùf das Yaticanische Concil, sowie auf
Deutschland, Oesterreich und die Schweitz. Von Dr. Friedrich
H. Yering; 1 vol. in-8°. Freiburg im Breisgau Herdersch Verlagshandlung 1876. 12 Mar.

Filozofija.
Deus scientiarum Dominus est, ipsi praeparantur cogitationes,
1 Reg. 2, 3.

Nec recuso.... hominem nosse se, et percipere delere, quid sit,
unde sit, quare sit. Minut. Felix.
Fieri nequit, ut quis theologus perfectus evadat, nisi firma prius
metaphysicae jecerit fundamenta,.. Secundo vero addendum eststientiam
metaphisicae non solum propter seipsam esse conveniéntem, sed etiam
ad alias scientias perfecte acquirendas esse valde utilem. Suavez,
Melaph.

Metaphysica est ordnativa aliarum scientiarum. S. Thomas.
Quod magis ad nos pertinet, et nescire malum est, agitamus. Horat.
Kto nie zna terminalogii, ten w bardzo wielu miejscach nie zro
zumie dzieł filozoficznych i teologicznych. Trzeba zatem przedewszystkiem dobrze obeznać się ze znaczeniem pewnych wyrażeń
używanych w Filozofii i Teologii, do czego posłużą cztery pierwsze
przytoczone dzieła niżej pod lit. b. (na str. 464).
a. Dzieła Polskie.

Psychologija. Napisał D r. Teof. Zygm. Ziemba, docent uni
wersytetu Jagielońskiego. Kraków. 18 7 7.
Filozofija i jej Zadanie przez X. Maryana Morawskiego T. J.
LWÓW. 1877.
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O
sposobie osiągnienia Prawdy. Filozofija praktyczna prz
Jakóba Balmès. Poznań, nakład Żupańskiego. 1853.
Chrześcijańska Filozofija życia w porównania z filozofij%
naszego wieku panteistyczną, przez Maksymiliana Jakubowicza. 3 t.
Wilno, 1853. Nakład i druk Teofila Gliicksberga. Rsr. 5.
Dumania nad najwyższemi zagadnieniami człowieka, poprze
dzone historycznem rozwinięciem głównych systematów filozoficznych
od Kanta do najnowszych czasów; przez Józefa Gołuchowskiego. 2
tomy. Wilno. Nakład i druk Józefa Zawadzkiego. 1 8 6 1 .
Dusza człowieka. Nowy i zupełny wykład o duszy, mianowi
cie: I. O duchowości duszy, to jest: o własnościach i władzach
duszy, } ich przeznaczeniu. II. O nieśmiertelności duszy pojedyn
czego człowieka odrębnej. 2 tomy. Warszawa, 1654.
0
Godności rozumu ludzkiego i potrzebie Objawienia -Bosk
go, przez H. L. C. Jlarct. Przekład Eleonory Ziemięckiej. Warsza
wa. Nakład J. Błaszkowskiego. 1859.
Dzieje Życia rodzinnego wszystkich starożytnych i tegoczesnych ludów, czyli wpływ Chrystyanizmn na stosunki rodzinne.
Przez X. J. Gaume. Tłumaczenie z francuzkiego przez I. z P. B.
2 tomy, w 8-ce. Warszawa. Nakładem S. H. Merzbaćha', księ
garza. 1858.
b. Dzieła łacińskie:
Lexicon quo veterum philosophorum et "theologorum loca
tiones explicantur, philosophiae et theologiae^ tyronibus accommo
datum. In - 12 , 124 p. Tornaci, apud H. Casterman.
Thesaurus Philosophorum, seu distinctiones et axiomata phi
losophica a Georgio Reeb, S. J. proposita a J. M. Cornoldi ejusdem
Societatis recognita et XXVIII scholiis aucta. Editio nova. Parisiis
apud P. Lethielleux, 18 75, 2 fr. 50.
Na końcu 8-go tomu Summy Teologicznej S. Tomasza znaj
duje się:
Lexicon quo explicantur D. Thomae et aliorum Scholastico
rum verba maxima inustitata ac praecipuae locutiones, auctore Josepho Zumae Mellinio, editio nova, maxima cura recognita et mul
tum aucta.

Breviarum Theologicum continens Definitiones, Descriptiones
et Explicationes Terminorum theologicorum, auctore J. Polmano»
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Canonico theol. etc., ad usum Seminarii Patavini olim pluries ex
cussum, typis emendatis et notis appositis novissime edidit A. Piattelli, J. U. D. ex Oblatis etc. Mediolani 1873, 1 6 °, 718 pag. s
fr. 7 5 cen.

Prima Scientiarum principia seu philosophia catholica juxta
Divinum Thomam ejusque interpretatores, respectu habito ad ho
diernam disciplinarum rationem, auctore mich. Rosset. 2 vol. in - 1 2 ,
7 fr. Parisiis, apud Ludovicum Vivès.
Institutiones philosophicae Salvatoris Tongiorgi e S. J. Phi
losophiae professoris in Collegio Romano ejusd. Soc. Editio altera
ab auctore recognita et emendata. 3 vol. in-8°. Paderbornae, apud
Ferd. Schoenirfgh. 186 3. Rsr. 2 kop. 70.
Ibidem Opus ab eodem Auctore in Compendium redactum.
Editio sa Romana. Romae, 1873. Rsr. i kop. 80. '
Institutiones Philosophicae Hathei Liberatore, S. J. ad trien
nium accommodatae. Editio tertia. 3 vol. in-8°. Rsr. 5. Romae 1864.
Compendiuin Philosophiae ad usum seminariorum, auctore
DI*** S-ti Sulpitii presbytero, olim philosophiae professore. 3 vol.
in- 12 °. Editio nova, accurate revisa et emendata. Parisiis, apud
Jacobum Lecoffre. 18 70.
Cursus Philosophiae complectens Logicam, Metaphysicam,
Ethicam. Accedit compediosa Religionis demonstratio et historia
Philosophiae, auctore Marino de Boylesve, S. J. l vol. in-8°. Luttetiae Parisiorum, apud Julien, Lanier et Soc. 1855.
Philosophia Christiana cum antiqua et nova Comparata, auc
tore Cajetano Sanseverino. io vol. in-8°. Neapoli, typis Vincentii
Manfredi 1862— 1870.
— In Compendium redacta ad usum scholarum Clericalium,
2 vol. in-8°. Neapoli. 1866 : 7 fr. Całe dzieło kosztuje około 54
fr. 7 5 c.
Breviarium Philosophiae Scholasticae, auctore E. Grandclaude
Sa editio, -3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. Parisiis, apud P. Lethielleux.
Institutiones Philosophiae quas tradebat in Collegio Romano
S. J. Dominicus Palmieri, E. S. 3 vol. in-8°. Romae, typis Cuggiani, Santini et Soc. 1874 — 7 6. 18 fr.
Theologia Naturalis Raimuudl de Sabunde seu Liber creatu
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rarum ad optimarum editionum fidem denuo recognitus. Solisbaci,
apud J . E. de Seidel 1852. 6 Mark.
Concordia Rationis et Fidei, contra Veteros nuperosque rationalistas. Auctore Theolego Tarantasiensi. 1 vol. in-8°. Rsr. 1 Lyon,
apud F. Guyot. 1835.
Contra Liberalismum (Divus Thomas Doctor Angelicus) in
victus veritatis catholicae assortor. De doctrinae S. Thomae ad ex
stirpandos hujus aetatis errores vi et efficatia commentarius in sex
to centenario Angelici Praeceptoris scripsit Coustantiuus Schaetzler.
Romae, 1874. Kop. 80.
Juris Naturalis universa Summa ad errores hodiernos revin
cendos accommodata, ab Ąiitonio Maria Beusa. 2 vol. in-8°. 12 fr.
Parisiis, apud J. Leroux et Jouby, 1855.
Juris Naturae et Gentium privati et publici fundamenta,
auctore Gulielmo Audisio. l vol. in-8°. Editio 4-a ab Auctore re
cognita. Tornaci, apud H. Casterman. 1868 .
Summa philosophica in usum scholarum, auctore F. V. Tho.
la r ia Zigliaria. 3 vol. in 8°. 14 fr. Romae 1877. I. Logica et
Ontologia.— II. Csmologia, Psychologia, et Theologia naturalis.— III.
Ethica et Jus naturae.
S. Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, dè veritate catho
licae fidei contra Gentiles, seu Summa philosophica. Accedunt
praecipua ejusdem Doctoris philosophica opuscula. Denuo recensue
runt et cum notis et indice indiderunt P. C. Roux-Lavcrgne, E.
d’ïzalguier, E. Germer-Duraud. 2 vol. in-8°, 12 fr. Parisiis, apud
Jacobum Lecoffre.
S. Augustini (Aurei., Hipp. Episc.), de Civitate Dei, Colo
niae. 1852, 2 vol. in-8°, 5 fr. Idem opus 2 vol. in - l2, 4 fr. apud
N. Scheuring, Lugduni.
— Idem opus ad optimorum exemplarium fidem, denuo edi
dit J. Strange, 2 vol. 6 fr. Tornaci, apud H. Casterman.
— Idem opus Parisiis apud Gaume, 2 vol. in-8°, 16 fr.
Elucubratio de dogmatica Romani Pontificis Infallibilitate
ejusque definibilitate, per R. P. D. Josephum Cardoui Archiepiscopum Edessenum. Editio'altera. Romae, 18 70. Rsr. 1 kop. 5 .
Examen-Critico-apologeticum super Constitutionem dogmati-
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cam de Fide Catholica editam in sessione tertia SS. Oecumenici
Concilii Vaticani, auctore P. A. Ciasca. Romae, 18 72. Rsr. l k. 40.
Dissertatio historico-dogmatica de Methodo Theologiae, sive
de auctoritate Ecclesiae Catholicae tanquam Regula Fidei Christia
nae. Scripsit N. J. Laforet. Lovanii apùd Vanlinthout et Vandenzande. 1849. Rsr. i kop. 80.

De Suprema Romani Pontificis in Ecclesiam Potestate. Dis
putatio quadripartita auctore Audrea Duvallio, Doctore Sorbonico.
Editio nova curante ed. Puyol, Doctore Sorbonico etc. Parisiis,
sumptibus et typis. P. Lethielleux. i vol. in-S°. 7 fr.
S. Thomae Aquinatis Summa Philosophica seu de Veritate
Catholicae Fidei contra gentes. Editio nova et emendata. Parisiis,
sumptibus et typis P. Lethielleux. 1 vol. in-8°. 7 fr. 50 c. 187 7.
Logica Theologca Sacrae doctrinae revelatae fundamentum,
auctore Rapb. Pacetti. Romae, 1877. l vol. in-8°. max. 2 fr.
c. Dziela francuzkie.
Raison Humaine (de la valeur de la) ou ce que peut la Rai
son par elle seule. Par le P. Chastelt S. J. Paris, J. Leroux et Jouby, 1854. 6 fr.
Dieu, l’Homme et le Monde, connus par les trois premiers
chapitres de la Genèse, ou Nouvelle Esquisse d’une philosophie po
sitive au point de vue dss sciences dans leur rapport avec la Théo
logie, par l’abbé L. H. ülaupicd, accompagnée d’un Appendice sur le
déluge. 3 vol. in 8», 18 fr. Ibidem ut spra.
Les Religions 9t leur interprétation chrétienne, par H. Th.
Prospere Leblanc, s Vol, in-8°, 12 fr. Ibidem utspra.
Philosophife (là) Chrétienne, p ar R. p. Ventura. 3 vol. in-8°.
1861.
Traditionalisme (le) et le Rationalisme examinés au point

15 fr. P aris, Gauflie frères,

de vue de la Philosophie et de la doctrine catholique, par l’abbé
J. Lupus. S vol. in-8o, 24 fr. Liège.
Diplomatie Écclesiastique (Idée historique et rationelle de
la) par Guillaume Audisio. Traduit de l ’italien par le chanoine Labis. 1 vol. in-8°. Lonvain. 1865.
Droit Public de l ’Église et des dations Chrétiennes, par
Guillaume Audisio. Traduit de l’italien par le chanoine Labis. 3 vol.
in-8°. Louvain, 1864.
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Droit Naturel (Essai théorique de) basé sur les faits, par le
R, p. Taparelli d’Aiegflo, de la Compagnie de Jésus. Traduit de
l’ittalien. 4 vol. in-8°. Rsr. 4 kop. 80. 16 fr. Tournai, H. Casterman, 1857.
Philosophie (la) Scholastiqae exposée et défendue par le
R. P. Klentgen, de la Compagnie de Jésus. Traduite de l’allemand
par le R. P. Sierp. 4 vol. in-8o, 24 fr. Paris, char Gaume frères ).
Histoire de la philosophie. Philosophie ancienne par H. J. Laforet. 2 vol. in-8°. Bruxelles. 186 6. Victor Devaux.
Rationalisme (le) devant la Raison, par l’abbé de CassanFloyrac. 1 vol. in 8°, Rsr. 1 kop. 7*/2. Paris; E. Dentu, 1858.
De la Tie et de la Mort des Nations, par l’abbé Gabriel.
1 vol. in-8°. Rsr. 2 . Paris, J. B. Pélagaud.
Tegoż samego autora: Principes généraux d’une Théodicée
pratique. 1 vol. in-8°. 5 fr.- Ibid.
Dzieła P. Pradié’go:
La Question Religieuse en 1682 , 1 7 9 0 , 1802 et 1848.
1 vol. in-8°, Rsr. 1 kop. 80 ze sprowadzeniem. Paris. Sagnier et Bray. 1849, 5 fr.
La Philosophe, sa profession de foi devant le magnifique
spectacle du Monde naturel et du Monde Surnaturel, ou du
Cosmos Divin etc. 1 vol. in-8. Rsr. 1 kop. 80. Paris, Méqningon junior. 1858. 6 fr.
La Démocratie française, ses rapports avec la Monarchie et
le Catholicisme, son organisation. 2-e édition. 1 vol. in-8.
Rsr. 1 kop. 50t 5 fr.
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Le Monde nouveau ou le Monde de Jésus-Christ. 1 roi.
in-8. Rsr. 1 kop. 80. Paris. Régis Ruffet. 1863.
Essais sur l’être Divin OU Recherches scientifiques des
Lois universelles. Paris, 1844 et 1 8 45,'2 vol. in-8. Méquignon junior.
Les Ordres Religieux Paris, 1 84g, i vol. in - 1 2 . Méquignon junior.
Rapports de l’Église avec l’État. De l’éducation et de
la libérté d’enseignement. Paris, 184 7. 1 vol. in- 1 2 .
Principes de la Philosophie chrétienne, sur les rapports
de Dieu avec le monde et de la Religion avec la science.
Paris, 1854. Méquignon junior.
Philosophie des Lois au point de vue chrétien. Par Ł. Hau
tain. 1 vol. in-8. Rsr. 2 kop. 45, Paris. Dedier, 1860.
Liberté, Autorité, Eglise considérations sur les grands pro
blèmes de notre époque, par (iuillaume-Emauuel de Ketteler, evêque
de Mayence. Traduites sur la deuxième édition allemande, p'ar 'l’ab
bé P. Bélet. 1 vol. in-8. Rsr. i kop. 20. Paris, Louis Vivès. 1 8 6 2 .
Les Principes de la Société au XIX siècle. Par l’abbé C. de
Piétri. 3-e édition, 1 vol. in-16. 2 fr. Paris, A. Durand. 1862 .
Les Trais Principes opposés ' aux Erreurs du X IX siècle,
ou Notions positives sur les points fondamentaux de la Philosophie,
de la Politique et de la Religion. Par M. V. de B... 1 vol. inr8.
Kop. 90. Avignon, chez P. Seguin. 1833.
Politique Chrétienne, par J. B. V. Coquille. 1 vol. in-8.
Paris, Victor Palmé, 186 8.
Lettres au Clergé Protestant d’Allemagne sur les causes de
désordres politiques, moraux et intellectuels renfermés dans les prin
cipes de la Réforme et sur les effets que ces causes produisent
de nos jours. Par Mgr. Luquet, Éveque d’Hésebon. 2 vol. in- 1 2 ,
kop. 60. Paris, Jacques Lecoffre. 184 7.
Etudes Critiques sur le Rationalisme contemparain; par l’ab
bé H. de Varloger.—De l’électisme rationaliste et du syncrétisme;
de l’histoire de la Philosophie et de la Philosophie de l’histoire. 1
vol. in-8. 7 fr. Paris, Jacques Lecoffre.
Catholicisme et Protestanisme; par M. l’oisset, juge, doc
teur en droit, 2-e édition. 1 vol. in-8. 3 fr. Ibidem.
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L’Immortalité, la mort et la vie. Étude sur la destinée del’homme; par M. Baguenault de Puchesse. 3 e édition revue et au
gmentée. 1 vol. in-12. S fr. 50 c. Paris, Didier, 1868.
-Tego samego autora: Le Catholicisme présenté dans l’en
semble de ses preuves. 2 vol. in-12. Gaume et Duprey.
Les Droits de Dieu et les Idéss modernes; par l’abbé Fran
çois Chesnel. i vol. in-8. Rsr. i kop. 75. Paris, Henri Oudin, 1 8 7 5 .
Les NnitS d’Athènes; par l’abbé J. Albrieus, Postquam'docti
prodierunt, boni desunt. Seneca, Ep. 9 5. 1 vol. in-8. Rsr. 1 kop.
5 0. Paris, Perisse frères. 184 7.
Essai sur la Liberté, l ’Égalité et la Fraternité, considérées
aux points de vue Chrétien, Social et Personnel, par Madame L.
de Challié (Née Jussieu). i vol. in-8. Rsr. 1 kop. 40. Paris, Gauma frères. 1849.
L’Église et la Civilisation moderne; par le R. P. h . Ramière de la Compagnie de Jésus. 1 vol. in-8. Rsr. l kap. 3 5. 4
fr. Paris, Perisse freres. 1 8 6 1 .
Études sur de nouveaux documents sur les Philosophumena
et relatifs aux commencements du Christianisme et en particulier
de l’Église de Rome, par Mgr. Cruice, Évêque de Marseille, i vol.
in-8. 4 fr. 50 c. Ibidem.
Le Christ et le Monde par l’abbé Gabriel, i vol. in-8. Rsr.
1 kop. 87*/2. Paris. Perisse frères, 1862 .
Mélanges- Religion, Philosophie, Morale, Histoire, Littératu
re, Politique chrétienne, Critique, Études, Éducation, par M. Lau
rentie. 2 forts vol. in-8. 16 fr. Paris. Louis Vives.

VIII. Teologija Dogmatyczna.
Fides eœ auditu; sed quomodo credent Ei quem non audieruntt— Qui autem non credit, jam judicatus est. (Rom. 10, 14, 17;
Joan. 3 18). -— 0 Timothee, depositum custodi, (I Tim. 6, 20).
Czem jest sól i spirytus dla uchronienia od gnicia rzeczy
podlegających zepsuciu, tem Dogmat jest dla Moralności. Także
jak bez drzewa nie ma owocu, tak podobnie i bez znajomości Do
gmatów, Moralność jest' nie moźebną. Śmiesznie tedy wygląda żą
danie dobrej moralności tam, gdzie dogmata są albo nie znane,
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albo z powodu sfałszowanego umysłu i sumienia lekceważone, po
gardzane, wyśmiewane i deptane, jakto dzisiaj powszechnie się
dzieje. Gdy bowiem człowiek albo nie wie, albo z powodu sfał
szowanego umyąłu i sumienia nie wierzy w to, co go czeka po śmierci:
to dla czegóż ma swoje namiętności krępować, dla czegożby nie miał
według swoich sił i możności kraść, rabować i w dodatku zabi
jać???... Gdy kto nie uznaje sprawiedliwości pośmiertnej ani Boga
nawet, dla czegożby taki miał szanować cudzą własność i cudze
życie nawet???... Taki wszelkie środki ma za dobre i godziwe, sko
ro te prowadzą go do pożądanego celu, jak o tem codzień prze
konywa nas przerażająco wzrastająca przeróżnych występków i co
raz okropniejszych zbrodni kronika. Dogmaty czyli zasady Wiary,
a jaśniej mówiąc: Prawdy Boże— są pobudkami, fundamentem i re
gułą wszelkiej cnoty; gdzie zatem dogmaty są nieznane lub wyszy
dzone i podeptane, tam o zaprowadzeniu i utrwaleniu dobrej mo
ralności, nawet mowy być nie może, Żądać tedy pięknej moralno
ści bez dogmatów, jestto chcieć owocu bez drzewa, obfitości
wody bez źródła, jestto jednem słowem, chcieć skutku bez przyczy
ny, oraz żeby przyczyna rozkładowa była źródłem życia i zdro
wia. Eto zatem dogmaty ze społeczeństwa usuwa, a przynajmniej
podkopuje, ten należy do największych wrogów tegoż społeczeństwa.
W którąkolwiek stronę przeniesiemy się myślą, to się przekonamy:
że im dalej od Rzymu, tem mniej dogmatów znajduje się; a gdy
zajdziemy aż do Hottentotów i Ludożerców, to tam żadnych już in
szych nie znajdziemy dogmatów, oprócz myśli o rozboju i zaspaka
janiu popędów zwierzęcych. Czyż tedy zdrowy rozum nie widzi ja 
sno, że każdy człowiek a więc i każdy naród stopniowo dziczeje
i okrutnieje, w miarę zacierania się w nim dogmatów? Nie trzeba
sięgać daleko i szeroko dla poszukania dowodów na popajcie tej
prawdy: Francya z 179 8 r. i Paryż z 18 7 1 r. są okropnemi, jej
dowodami. Nie ma zatem większego okrucieństwa na świecie i nie
ma straszniejszej zguby dla społeczeństwa, jak podkopywanie i usu
wanie lub nienauczanie dogmatów tegoż społeczeństwa. W kimkol
wiek i gdziekolwiek nie ma gruntownej znajomości Dogmatów, tam
straszliwie góruje: pycha, chciwość, lubieżność, złość i używanie
tylko—jednem słowem, zwierzęcość. Właśnie dla tego mówi Paweł
Święty: Revelatur ira Dei de coelo, super omnem impietatem et injti-
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stitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent, Rom.
l , 18. A zaś dla zachęty do nauczania dogmatów, tak Duch Św.
mówi: Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti:

et qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeterni
tates. Dan. XII, 3.
Do gruntownego tedy poznania Dogmatów czyli prawd Bo
żych i do nauczania ich potem Wiernych, wybornie posłużą dzieła
następujące:
a . D tie ła p o ls k ie .

Konferencje o Bóstwie Jezusa Chrystusa, przeż

X . F r e p e ll’a.

Warszawa, 187 2 u Gebethnera i Wolfa.
Kto to je st Chrystus? Warszawa 18 73, w Redakcyi Prze
glądu Katolickiego.
Jezns Chrystus. Kilka uwag nad osobą, życiem i tajemnicą
Chrystusa, przez X. Biskupa S ć g u r. Kraków 18 74. u Władysława
Miłkowskiego. Kop, 7 5.
b . D z id a ła c iń s k ie .

Breviarium Theologicum continens Definitiones et Explica
tiones Terminorum theologicorum, auct. J. P o lm a n o , Canonico theol.
etc. ad usum Seminarii Patavini olim pluries excusum typis emen
datis notis appositis novissime edidit Al. P ia te lli* J. U. D. Medio
lani 1 8 7 3 . 16-0 718 pag. 3 fr. 75 C.
Speculum Trinitatis seu universatis rerum in quibus signatur
Divina Trinitas, compendium, pleraque philosophiae loca suo ordine
delineata complectens, auctore P. Bourerat. Parisiis Torla et Haton,
1 8 6 1 . Kop. 70.
Enchiridion Symbolorum et definitionum, quae de rebus F i
dei et Morum a Conciliis oecumenicis et Summis Pontificibus ema
narunt. In auditorum usum edidit H e rn ic u s D e n z in g e r. Editio 3-a,
aucta et emendata. Wirceburgi, Sumptibus Stahelianis. 1856 1 Thlr.
Codex dogmaticus seu collectio veritatum catholicarum etc.
auctor Hier. Yan Rooy. in-8. 5 fr. 50 c. Mechliniae, apud H. Dessain.
Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collec
ta et Divini Verbi ministris accommodata,,opera F r. Xav. S c h e u p p e ,
S. J . 2 vol. in-8. Editio XI-a. Bruxellis apud H . Goemare. 1 87 7.
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Theologiae Dogm aticae Compendium in usum studiosorum
Theologiae. 3 vol. in-8. Edidit H. H u r t e r S. J. Oeniponti 1 8 7 6 .
Jungmann, B., Ph. et S. Th. Doct. ac Profess. in Universit.
cath. Lovaniensi: Institutiones Thelogiae Do
gm aticae Specialis.
—

Tractatus de Gratia. Éditio 3-a 1 8 74 . in-8. 4 fr.

—

—

de Deo uno et trino. Editio 2 -a 1 8 7 4 .

—
—

—
—

de Deo Creatore. Ed. 3-a 1875. in-8 5 fr.
de Novissim is. Editio 2 -a 1 8 7 4 . in-8.
4 fr. 50 c.

—

—

de

in-8. 4 fr. 50 c.

Vera Religione.

Editio 2 -a

1874.

in-8. 3 fr.
—

Editio 2 -a 1 8 7 4 .
in-8. 5 fr.
„Ejusmodi Tractatus, ea profunditate catholicae doctrinae, ea
claritate et ordine, ea accurata et sćientifica dicendi ratione sunt
conscripti, u t nihil in eis redundet, nihilque desiderandum relin
quant, ut in Seminariis tanquam codices habeantur et jurenibus ex
planentur. Id tantum supponunt, ut analogum philosophiae cursum
in Seminariis juvenes praemiserint, quo idonei evaserint ad recte co
gitandum, recteque disserendum.“ (Acta Sedis Apostolicae fasc. 74.
Medulla T heologica ex Sacris Scripturis, Conciliorum, Pontificumque decretis, et SS. Patrum ac Doctorum placitis expressa,
in qua quidquid tam ad Fidei Mysteria sane ac recte intelligenda
et ab erroribus quibusvis secernenda, tum ad Sacramenta debite
Conficienda et ministranda, tum ad actiones, humanas juxta divinae
legis normam dirigendas spectare potest, facili ac compendiaria me
thodo explicatur. Authore Ludovic» Abelly, Episcopo Ruthenensi.
Editio novissima. 2 vol. Ratisbonae, apud Manz. 185 9. Rs. 2 k. 60.
P e r r o n e Joan., S. J. Praelectiones theologicae, quas habe
bat in Collegio Romano. Editio 2-a diligenter emendata, et variia
accessionibus ab auctore locupletata. 8 vol. in-8. Romae 1840 —
1844. n. 1 7 Marek.
—
Ejusdem Operis editio 81-a emendatissima novissimis Cl.
auctoris additionibus ac notis ornata et aucta. Taurini. Marietti.
9 vol. in-8. 26 fr.
—

de Verbo Incarnato.
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Perrone Joan. Praelectiones theologicae in Compendium
redactae. Praemissa est ejusdem Historiae theologiae cum philoso
phia comparatae Synopsis. Editio 25-a Appendicibus multis aucta.
4 vol. in- 1 2 . Parisiis apud Jacobum Lecoffre. 185 3.
— Praelectiones theolog. de Virtute religionis deque vitiis
oppositis, nominatim vero de mesmerismi, somnambulismi ac spiritismi recentiori super.stitione. in-8. 1866. Ratisbonae. Rs. l k. 92.
—
de Virtutibus Fidei Spei et Charitatis. Ratisbonae
1865. Rsr. 1 kop. 92.
— Thesis dogmatica de Immaculata Conceptione, addenda
Praelectionibus theologicis. Romae 1854. n. 80 c.
— De D. N. Jesu Christi divinitate adversus hujus aetatis
incredulos, rationalistas et mythicos, libri tres. in-8. Taurini apud
Hyacintum Marietti. 18 70. 15 fr— Index analyticus rerum notabilium in Praelectianibus theo
logicis. in-8. Tauri, 2 fr.
Theologiae Fundamentalis tractatus duo. Scripsit F. H.
U e in e rd in g , S. Theol. et Phil. D r . Prof, in Seminario Fuldensi. in-8.
Monasterii Guestpbalorum 1864. Rsr. 2 kop. 6 2 */2.
Theologia Dogmatica, quam concinnavit Franciscus-Patricius
K e r n ic k , Archiepiscopus Batlimorensis. 3 vol. in-8. Leodii typis et
sumptibus, H. Dessain. 18 fr.
Divinitas Domini Nostri Jesu Christi manifesta in Sćripturis
et Traditione. Opera et studio P r u d e n tii H la ria n i. Editio nova in-8.
Wirceburgi 1859. Rsr. 4.
Knoll, P. Albert, a Bulsano, capuc. Institutiones Theologiae
theoretico seu dogmatico-polemicae, concinnatae, i vol. Editio
4-a in-8. Taurini, 1866. netto 40 fr.
— Institutiones Theologiae theoreticae seu dogmatico-po
lemicae ab auctore iu Compendium redactae. 2 vol. in-8. Editio
5-a. Taurini, 187 2, netto 12 fr. 50 c.
— Institutiones Theelogiae dogmaticae generalis seu fun
dam entalis conscriptae. Editio 5-a in-8. Taurini 1871. netto 5
fr. 50 c.
T o le ti F r a n c . P. S. J. S. R. E. Presbyt.-Card., In Summam
Theologiae S. Thomae Aquinatis Enarratio ex autographo in bi-

blioteca Collegii Romani asservato nunc primum edidit Jos. Paria,
S. J. 4 vol. in- 4 . Romae 1869|70. netto 48 fr. Rsr. 1 6 .
Marcellius F r. Mich. Institutiones Theologicae, 1 vol. in-4.
Typis et sumptibus Francisci Xaverii Tomassini. Fulginii 1847. 20 fr.
Form alis Explicatio Summae Theologicae S- Thomae Aqui
natis, auctore Fr. Hieronimo de Medicis a Camerino. 1 1 vol. in-8.
magno. Yici, apud Soler Fratres. 1858. 100 f r . R s r . 35.
De Peccato Originali, ejusque natura, ac traduce, et poena:
deque multiplici statu hominis, innocentis, lapsi, reparatique ac de
possibili purae naturae statu: T ractatus theologicus: in quo haeresum historia diligentius enarratur, vindicantur Fidei Catholicae
dogmata, solidiores quae agi solent in scholis, juxta S. Thomae
Aquinatis doctrinam obrimuntur quaestiones: auctore Fr. J. Franc.
Betnardo 31. de Rubeis, Ordinis Praedicatorum. Wirceburgi, 185 7.
XXXII et 468 fol. in-8. 1 Thlr. 18 Sgr.
Regula Fidei Catholicae et collectio dogmatum credendorum
a F. Ph. Nerio Cbrismann, Ord. Minor. S . Franc. Recollect. Prov.
Argentor, etc. Denuo revidit et edidit Phil. iac. Spindler. Editio
nova. 1855. Wirceburgi. 1 fl.=i8 Sgr.
Universae Theoreticae Revelationis System a, juxta Roma
nae Ecclesiae doctrinam et canones: auctore Januario de Vivo, pres
bytero Neapolitano. Neapoli 1862 — 1872.
Dotąd wyszło 6 dużych tomów in-8, a wszystkich ma być 8.
Kosztuje Rsr. 28 .
Petavii D . , S . J . Opus de theologicis dogmatibus, a J. B.
Thomas, in Seminario VirdunèDSi Theologiae Professore, recognitum
et adnotatum, 8 vol. in-4. Barri-Ducis, apud Ltidovicum Guerin.
1864— 1870. Cena tomu 10 fr. .
Idem Opus expolitum et auctum collatis studiis Car. Passalia
et Clem. Schrader ex S. J. 2 vol. in-fol. 35 fr. Parisiis apud Jacobum Lecoffre et Soc. 185 7.
Theologiae C u rsu s Complectus. E x t r a c t a t i b u s o m n iu m per
fe c tis s im is e tc .

(sicut de Scripturae cursu completo supra p . 426 di

ctum est) 26 v o l. i n - 4 . 138 f r . E d i t i o M ig n e .

S. Thomae Aquinatis. Sum m a Theologica diligenter emen
data Nicolai, Silvii, Billuart et C . J. Drioux notis ornata. 8 vol.
in-8. Barri-Ducis, apud Ludovicum Guerin. 1869. 40 fr.
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Jestto wydanie najlepsze. Przy końcu 8 tomu j e s t Lcaieon quo
explicantur D. Thomae et aliorum Scholasticorum verba maxime inu
sitata ac praecipuae locutiones, auctore J o se p h o Zamae M ellin o .
— Opera omnia, ad fidem optimarum editionum, accurate
recognita. Parmae 1852— 1868, 20 vol. in-4. Pyszne i bardzo po
prawne wydanie. 3 50 fr. u N. Scheuringa Antykwaryusza w Lyo
nie. Cena pierwotna 460 fr. A najkompletniejsze tego dzieła wy
danie studio ac labore Stanislai Eduardi Pretté et Pauli Maré. Pa
risiis apud Lud. Yivès.
B e l la r m in i G a rd , Opera omnia Editio nova juxta Yaticanam
anni 1721. 8 vol. in-4. Neapoli 18 72, netto 80 Marek u Pusteta
w Regensburgu. Eadem Opera completissima 12 vol. in-4. 150
fr. Parisiis apud Lud. V iv è s.
T h o e m e s , N. Thomae Aquinatis Opera et praecepta, quid va
leant ad res ecclesiasticas, politicas, sociales. Commentaria littera
ria et critica. Pars l. 150. B. Putterkammer etMühlbrecht 18 75:
3 Marki.
A u g u stin u s d e R o sk o v a n y , Beata Virgo M aria in suo conceptu
immaculata ex monumentis omnium saeculorum demonstrata. Acce
dit amplissima litteratura. 6 tom. in-8. Vindobonae 18 74. n. 80
fr. Braumilller.
Carolus P a s s a lia S. J. De Immaculato Deiparae semper Vir
ginis Conceptu Commentarius. 3 mag. Vol. in-4. 56 fr. Parisiis apud
Jacobum Lecoffre et Soc. .
—
De Aeternitate poenarum deque igne inferno commen
tarii. Editio prima Romana, 1855. In-8. 1 fr. 75 c.
—
Commentarius de Praerogativis Beati Petri Aposto
lorum Principis auctoritate divinarum litterarum comprobatis l vol.
in-8. Ratisbonae, apud G. J. Manz. 1.850. Rsr. 3 kop. 50.
—
De Ecclesia Christi Commentariorum libri quinque in-8
Ratisbonae apud G. J. Manz. 5 Thlr.
Theologia M arian a sive certamina litteraria de Beata Vir*
gine Dei Genitrice M aria. Opus divini verbi praeconibus perutile
auctore Christophoro d e Vega, S. J. 2 vol. in-4. Neapoli 1866.
Rsr. 10 kop. 7 5.
Sum m a aurea de laudibus Beatissimae Virginis Mariae, jak
wyżej na str. 615.
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B a l le r in i Ant. S . J. S y l l o g e
monumentorum a d mysterium
Conceptionis Immaculatae Virginis Deiparae illustrandum. 1 8 5 5 —
1856. 2 vol. in-8 Romae apud Petrum Marietti.
Jus et Officium Episcoporum in ferrendo suffragio pro Inf3.1libilftate Romani Pontificis coptra nuperas cavillationes per disqnisisitionem moralem assertum ' et vindicatum. Editio altera, ab
auctore correcta et aucta. Ratisbonae, apud Pustet. 1870 .Kop. 8 6.
Theologia Dogm atica, polemica, scholastica et moralis prae
lectionibus publicis in alma universitate Wirceburgensi accommo
data, Editio altera, opera et studio patrum ejusdem Societatis, 5
vol. in-8. 40 fr.
Institutones Theologicae ad usum Seminariorum, auctore
A. H a r tin e t, Theologiae Doctore et quondam Professore, Rectore So
cietatis Presbyterorum Missionariorum Sanctae Annae in Dioecesi
Tarentasiensi. 4 vol. in-8. Parisiis apud Jacobum Lecoffre et Soc.
1859. Rsr. 6 kop. 75.
B a l l e r i n i Petri:
De Vi ac Ratione Primatus Romanorum
Pontificum et de ipsorum infallibilitate in definiendis controversiis.
Fidei liber singularis 184 9. in-8. 50 c. Romae apud Petram Marietti.
—
De potestate ecclesiastica Summorum Pontificum et
Conciliorum generalium, cui accedunt vindiciae Auctoritatis .Pon
tificiae, et appendix de infallibilitate eorumdem Pontificum in
definitionibus Fidei. 1850. in-8. 40 c . Romae apud Petrum
Marietti.
S u a m , S. J . Opera omnia. Editio nova 28 vol. in*4. 4 0 o f r
Parisiis apud Ludovicum Vivès. Jestto kompletna biblijotelca Teologii

Dogmatycznej i Moralnej.
J o a n n is d e L u g o , S . J . Opera omnia. Editio nova 8 vol. in-4.
200 fr.; na papierze lepszym 250 fr. Parisiis apudMartin-Beaupré
1868. „Ait S . Alphonsus (1. t l III, 552), quod Lugo post S . Tbomam % on temere inter alios theologos facile princeps dicipossit."
L u d o v ic i T h o m a s siu i, De Theologicis dogmatibus. Editio no
va, accurante iterumque annotante P. E. É c a lle , Sacrae Theologiae
in Seminario Trecensi professore. 7 vol. in-4. Cena 100 i 120 fr.
Parisiis apud Lud. Vivès.
R. P. Thomae ex Charmes: Theologia Universa, variis tracta
tibus 6t additionibus locupletata, et ad hodiernum sacrae scientiae

Przewodnik.

f

42

,
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statum, post Concilium Vaticanum, adducta, studio et opera pro
fessorum Seminarii S. Deodati. 7 vol. in- 1 2 , 24 fr. Parisiis apup
P. Lethielleux.
— Ejusdem operis Compendium, ad hodiernum sacrae scien
tiae statum redactum a R. P. Jlariauo a Novana. Editio nova 1 rol.
in- 1 2 . 5 fr. Parisiis apud Lethielleux.
Collegii Salm anticensis Cursus Theologicus, juxta miram
Divi Thomae Praeceptoris Angelici doctrinam, editio nova, correcta
Parisiis apud V. Palmé. Dopiero drukuje się i będzie około 25 to
mów in-4. Tom po 10 fr. Dwa tomy już wydane.
P. Ï1. Caroli-Renati Billuart Sum m a S. Thomae hodiernis
academiarum moribus accomodata sive Cursus Theologiae juxta
mentem, et quantum licuit, juxta ordinem et litteram D . Thomae
in sua Summa, insertis pro re nata disgressionibus in historiam
ecclesiasticam. Nova editio ad fidem optimarum excusa notisque
adornata, cura et studio J. B. Daligault. 14 vol. in-8. 60 fr. Apud
Lud. Vivès w Paryżu 18 76.
R. P. Joan. SIartincz de Ripalda e S . J . Opera omnia. 4 vol.
in - f o l. C e n a
—

1 0 0 f r . P a r i s i i s a p u d V . P a lm é .

Eadem Opera omnia 8

v o l. i n - 4 .

C e n a 80

i

130

fr.

P a r i s i i s a p u d V iv è s .

Vincentii Contenson, Ordinis Praedicatorm, Theologia Mentis
seu speculationes universae doctrinae Sacrae, quibus
omnia, quae ad profundeisimam Theologiae speculativae intelligentiam, fundamentalem practicae scientiam, accutissimam polemicae
dissertationem, piissimum affective exercitium, copiosam denique ora
toriae facundiam pertinent, stylo fertili, grata facundia, clara et
firma sententia disseruntur. Editio veteri supplemento de Extrema
Unctionae, Ordine, et Matrimonio aliisque additis aucta, et locuple
tata. 4 vol. in-4. Cena 60 fr. Parisiis apud Lud. Vivès 1875.
Canisius, Ant., S. J . Quid est homo? sive controversia de
statu purae naturae, qua ratio simul et finis oeconomicae Dei erga
homines supernaturalis, uberrime demonstratur ex Patrum praeser
tim sententia. Editio IV, in Germania prima, aucta notisque il
lustrata opera Dr. M. Jos. Scheeben. Moguntiae 1862. Kirchheim. 3 Mar.
Clypeus Theologiae Thomisticae, authore P . F . Joaiine Ba
et Cordis,
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p t i s t a G o n e t, Ordinis PP. Praedicatorum. 6 vol. in-4.
Cena 80
i 120 fr. Apud L. Vivès 1875.
Principia dogmatico-moralia Theologiae Sacramentąlis collegit,
ordineque disposuit A. J. J. f . H aine, theol. doct. prof. Lovan. 1
vol. in-8. 7 fr. 50 c. apud P. Lethielleux.
Tractatus Theologici juxta inconcussa tutissimaque D. Thoînae A q u in a tis principia, auct. P. P. A n t. G o u d in , O. P. Nova editio
emendata cura et studio P. V. A. Dummermuth, 0 . P.
Tom. i. De Scientia et Voluntate Dei, et Providentia...;
tom. 2 . de Gratia Dei. 2 mag. vol. ia-8. 15 fr. Apud P.
Lethielleux.
Tractatus Theologici, auctore F r a n ie lin , S. J. in Collegio
Romano profes.
—
de Sacram entis in genere. In-8. Editio nova n.
1.
6 fr. 50 c.
—
de Eucharistiae sacrificio et Sacramento. In-8. Ed.
II.
nov. n. 6 fr. 50 c.
—
de Deo uno. In-8. n. 10 fr.'
III.
—t
de Deo Trino, secundum personas. In-8. Editio no
IV.
va n. 10 fr.
—
de Verbo Incarnato. In-8. Ed. nov. n. 9 . fr.
V.
—
de Scriptura et Traditione In-8. n. 9 fr.
VI.
Sacerdotium et Imperium, seu jus publicum civile ecclesia
sticum, auctore Salvatore Pallottini. 2 vol. in-8. Romae ex typographia polyglota, 18 75. Rsr. 7 kop. 20.
Pugna juris Pontificii statuentis suspensiones extrajudicialiter
seu ex informata conscientia et imperii easdem abrogare molientis.
Auctore S a lv a t. P a llo tin i . Romae. Editio 2-a. Rrs. 1 kop. 44.
Institutiones Theologicae ad usum Seminariorum, auctore
A. M a r tin e t. 4 vol. in-8°. Parisiis, apud Jacobum Lecoffre et
Soc. 20 fr.
S c h r a d e r , C le m e n s , P., S. J. De unitate Romana comentarius, Liber I. 8tSax«xóc. In-4° (XVI et 208) 5 fr. Friburgi Brisgoviae apud Herder 1875. Liber II. 558 p. fl. 6,50 Mk. 13.50.
Expositio methodica et elementaris Theologiae Universae
tum dogmaticae, tum moralis, e probatis auctoribus deprompta,
auctore H. Blieck. Brugis (Bruges) 4 vol. in-8°. 24 fr.
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Traité de la Confession des enfants et des jeunes gens, par
l’abbé T im o n d -D av id . 2-0 édition plus complète. 2 vol. in- 12 , 7 fr.
Paris, Victor Jarlit.
Le Gnide de jeune Prêtre au Tribunal de la Pénitence, ou
devoir du Confesseur. 1 vol. in- 1 2 , 2 fr. par l’abbé L é g e r. Nimes,
187 3. Dziełko to zalecone przez Ojca Ś. Piusa IX.
Prêtre (le) juge et médecin Ou Tribunal de la Pénitence, ou
Méthode pour bien diriger les ames, ouvrage ou l’on expose les
principes théologiques, les règles de prudence à suivre envers cha
que classé de pénitents laïques, ecclésiastiques ou religieux, par un
ancien professeur de Théologie, de la Société de Saint-Sulpice. 5e
édition, revue et corrigée. 2 voL in-8°, Paris, cher Perisse frèrs.
1862. Rsr. 3 , 50 .
Obszerniejszy spis. Teologów z krótką ich dzieł oceną, znaj
duje się na początku pierwszego tomu Compendium X . Gurego wy
danego w Lugdunie jak wyżej.

X. Teologija Mistyczna.

*

Theologia dogmatica est scientia credendorum, scientia Symboli;
Theologia moralis, scientia agendorum, scientia legis aut praeceptorum;
Theologia vero ascetica sive mystica, scientia progressus in via man
datorum, id est, in via charitatis, quae purificat, sanctificat, cum Deo
1unit. Theologia igitur mystica dogmaticae et morąli coronidem impo
nit et est verae vitae vera seientia.
V. A. Arch. Mechlin. Primas Belgii—Dechamps.

a . D z ie ła ła c iń s k ie .

Idea Theologiae Asceticae, scientiam Sanctorum exhibens;
Seumayr, S. J . opus posthumum. In -18°, XVI— l i o p. 80 cent.
Tornaci apud Casterman.
Theologia morum catholica. Auctore P a u lo P a là s th y . 3 par
tes. in-8°. Ratisbonae, apud G . J . Manz. 1 8 6 1 . Rsr. 4 , 30 .
Institutiones Theologiae mysticae ad usum directorum ani
marum ex S. Scriptura, Conciliis, SS. Patribus, Mysticis primariis,
ac theologicis ratiociniis adornata auctore D o m in o S c h ra m , ex Ord.
P.
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S. Benedicti. Editio 3a. 3 vol. iD - 8 » . Tomaci apud H. Casterman.
1848. 8 fr.
Stepbanus Marilloy, Episcopus Lausaniensis et Genevensis ita
in sua approbatione de isto opere scribit:.
Ex hac quippe Theologia Mystica, ut Nobis videtur, tum adaequatam vitam spiritualis
notionem, tum suum adeo exfiellens spirituale magisterium accuratius
(sacerdotes) discent, suo fideliumque majori commodo exercere, tum
maxime discernendorum spirituum arduam acquirent scientiam. Qua
propter praesentem Theologiam Mysticam Nostro Clero utilem fore spe
rantes, eam omnibus Nostrae Dioecesis Sacerdotibus commen
damus, et ad eam sedulo legendam Illos ia Domino horta
mur, quo facilius copiosiusque ad ovium Nobis et Ipsis concredi
tarum salutem, quae tantopere Nobis cordi est, conferre valeant."
„Datum Friburgi etc. die 7 9bris, anno 184 6.“

R. P. Philippi a SS. Trinitate Summa Theologiae Mysticae,
in qua demonstratur via montis perfectionis, nunc denuo in lucem
prodit cura R. P. Bertholdi-lgnatii a Sancta Anna. 3 vol. in-8».
Friburgi Brisgoviae apud B. Herder 18 74. 20 Mar. Rsr. 8.
Opus inter prima facile numerandum, mówi o tem dzielé
w swojej approbacie, teraźniejszy Prymas Belgii.
Directorium asceticum, sive norma dirigendi animas ad per
fectionem christianam per vias gratiae ordinarias in quatuor tra
ctatus divisa; auctore P. Joan. Bapt. Scarmello, S. J.
Tract. I de mediis, sive subsidiis Christiana^ perfectionis;
— II.d e impedimentis;
—
— — III de virtutibus moralibus seu proximis ad Christianam
perfectionem dispositionibus;
— IV de virtutibus theologicis- seu substantia perfectionis1
Accedit Mystica Theologia Doct/ Seraph. S. Bonaventurae Ord. Min.
Gestel St. Michaëlis e prelio Surdo-Mutorum; Sylvae-Ducis apud
Fratr. Verhoeven. 1848. Rsr. 5 kop. 25.
J. B. Scaramelli, S. J. Directorium Mysticum sive norma di
rigendi animas, quae a Deo per vias extraordinarias ad perfectio
nem Christianam ducuntur, in Compendium' ac meliorem ordinem re
dactum et notione generali directionis auctum; auctore F. V. Voss.
Tomaci apud H. Casterman 185 7. 3 fr.
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S c h w e ti, J . Theologia fundamentalis, s e u generalis. E d . V I.
e m e n d a tio r .

—

2 v o l. i n - 8 ° .

18 7 5 .

W . K ir s c h . 8 M a r .

Theologia dogm atica catholica.

1851— 54.

3 v o l.

8 ° . V in d o b o n a e

15 S g r .
Togni, ABA. Instructio pro Sacris Ecclesiae Ministris doctri
nae specimendaturis. Nane magis accemmode exarata et ancta
a J . Pircher. 2 ed. 16°. 367 p. Innsbr., Wagner. M. 1,60.
R o sk o v a n y , A. de. Rom anus Pontifix tamquam Primas Eccle
siae et Princeps civilis e monumentis omnium seculorum demon*
stratus. Addita amplissima literatura, i l vol. in-8». Nitriae, (W.
Braumtlller). Cena M. ? 00.
— Monumenta catholica pro independentia potestatis eccle
siasticae ab imperio civili. Ibid. 12 vol. in-8°. Cena M . ? 00.
— Coelibatus et Breviarium; d u o . gravissima Clericorum
officia, ev monumentis omnium seculorum demonstrata. Accessit
completa literatura. Ibid. dotąd 5 vol. in-8°. Rsr. 21.
G e rd ii (Card. Hyac.) Opuscula IX ad hierarchicam Ecclesiae
constitutionem spectantia. Romae 1867, in-8°. 4 fr. 50.
— De necessitate virtutis politicae ad optimum societatis
statum. Romae 1 8 S8 . in-8°. 5 fr.
— Elementorum moralis prudentiae juri3 specimen. Romae
1868. in-8°. 3 fr.
Theologia Sem inariorum totius orbis, seu S. Thomae Aqui
natis Sum m a Minor, tractatibus et notis ad Concilium Triden. et
Vaticanum exacta, auctore F r é d é r ic » L e b rc th o n . 5 vol. mag. in-32.
18 fr. Parisiis, apud E. Vaton.
Codex dogmatum fidei ebristianae et canonum disciplinae
Ecclesiae Catholicae. Vol. ti Dogmata quae a Pontificibus Roma
nis sive in Conciliis sive per se fuerunt definita, auctore G asp. d e
L u ise . Augustae Taurinorum.
M e c h it.

7 T h lr.

Enchiridion a d S a c r a r u m
d a tu m ,

1,50.

o p e ra e t
R om ae

s t u d io

c u lto re s
v o l.

accom m o
in -8 ° .

fr.

1877.
r.

Étude sur

vie

d is c i p lin a r u m

Z e p h y r in i X ite lli-X a ta li. 1

D z ic la f r a u c u z k ie .

la Méthode

d’enseignement

théologique, sui

du plan d’un nouveau Manuel de Théologie

à l’usage des
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Séminaires, par l’abbé M a r tin e t. 1 vol. in - l 2 °, de V ÏII — 256 p. 2
fr. C h e z Paris. Victor Palmé.
Harmonies de la Religion et de l’intelligence humaine. E x 
position et enchaînement du dogme catholique, par M. l’abbé
P a u r e r t . 2 beaux vol. in-8°. 12 fr. Paris. Louis Vivès. 1 8 7 4 .
Harmonie (De 1’) entre l’Eglise et la Synagogue, ou Perpé
tuité et Catholicité d elà Religion chrétienne, par P . — Ł .— H. D ra c h .
2 forts vol. in-8o. 12 fr. Paris. Louis Vivès. 1874.
Le Christianism e et l’Église à l’époque de leur fondation
par le Docteur D o e llin g e r . Traduit de l’allemand par l’abbé A . B a y le .
Tournai, H. Casterman 1868. Rsr. 1 , 20 .
Les Dogmes Catholiques exposés, prouvés et vengés de3
attaques de l’héresie et de l’inerédulité, par N. J . Laforet. Secon
de édition revue et corrigée. 4 vol. Rsr. 4,50. Tournai. H. Ca
sterman 1860.
Les Traditions de l’Humanité ou la révélation primitive de
Dieu parmi les païens: par M. Henri L u k e n , professeur au collè
ge de Meppen. Traduction de Ph. V an D e r B a e g e n . 2 vol. gr.
in-80. VIII— 356 — 372 p.
Traditionalism e et le rationalism e (le) examinés au point
de vue de la philosophie et de la doctrine catholique; par le chan.
lupus. 3 vol. in-8°. d’environ 400 p. 24 fr. Tournai, H. Ca
sterman.
Saint-Esprit (traité du) comprenant l’histoire générale des
deux Esprits qui se disputent l’empire du monde et des deux Ci
tés qu’ils ont formées; avec les preuves de la divinité du SaintEsprit, la nature et l’étendue de son action sur l’homme et le
monde, par îlgr. (J a u n ie . 2 vol. in- 80. 12 fr. Paris, Gaume freres. 1864.
d.

D z ie ła n ie m ie c k ie .

der katholischen Dogmatik, von Dr. M. Jos.'Scheeb e n . Fribnrg im Brisgau. Herder’sche Verlagshandlung. 1875. Wy
szedł dopiero tom 1 . w trzech częściach, w wielkiej 8-ce, ma 915
str., kosztuje Marek 10 , 80 . Wszystkiego będzie dwa tomy.
Die Theologie der Vorzeit vertheidigt von Jos. K le u tg e n ,
Priester der Gesellschaft Jesu. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage. 5 Bande, Preis 2 7. M. 20. pf. Münster 18 75.
H andbuch

662

Z okazyi powyższego dzieła czuję się obowiązanym, w Imie
niu większości Duchowieństwa, powiedzieć: że wydawanie dziel teo
logicznych w językach krajowych, krzywdzi Duchowieństwo innych
narodowości i nie sprawiają one tyle pożytku, ileby sprawić mo
gły, gdyby były pisane w języku łacińskim, który jest i kościelnym,
i teologicznym, i filozoficznym. Podobną krzywdę Duchowieństwu
wszystkich narodowości wyrządzają Autorowie, gdy do wydawanych
przez siebie dzieł w języku łacińskim, dołączają dopiski w jęsykach narodowych. Takie dzieła teologiczne nie wiele sprawiają
pożytku, pomimo wielkiej wartości swojej. Co za pożytek ze skar
bu zakopanego?... Tak samo co za pożytek chociażby z najpiękniej
szych dzieł czy dopisków, skoro te dzieła albo te dopiski dla
większości czytelników są skarbem głęboko zakopanym??? Oby te
słowa moje doszły do wszystkich Zacnych, Czcigodnych, Dostoj
nych i Przewielebnych Autorów, którzy teologiczne i filozoficzne
dzieła piszą w językach krajowych, albo napełuiają takowe dopispami w tychże językach, jakoby zazdroszcząc, aby Duchowieństwo
innych narodowości nie mogło z takich dzieł korzystać! Łacina,
Czcigodni, Zacni, Dostojni i Przewielebni Autorowie, łacina jest je
dynym i najwłaściwszym językiem dzieł ściśle teologicznych i filozo
ficznych, jeżeli chcecie aby z pięknych dzieł Waszych korzystało
Duchowieństwo świata całego! Sapientibus sat!
W końcu zaleca się tu Pismo peryodyczne pod tytułem:
Zeitschrift ffir katholische Theologie. Redigirt von Dr. J.
WJeser. S. J, und Dr. Fr. Stcntrup, S. J., Professoren der Theolo
gie an der k. k. Universitaet Innsbruck. Wychodzi od 187 7 r.
u Felicyana Haueh’a w Innsbruku.

IX. Teologija Moralna.
Ars artium regimen animarum, quam, qui maxime callere se
credit, callet minime. S. Ignat. Loj.
Moralis Theologiae studium prae aliis e.vcollendum...; huic quamdiu vivitur, omnino danda erit opera. Mabilon.
a . D z ielą p o ls k ie .

Przewodnik dla Spowiedników, ułożony przez X. J. Caume.
Wilno u Zawadzkiego 18 60.
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Spowiednik

d z ie c i c z y li s p o s ó b n a u c z a n ia i s p o w ia d a n ia d z ie c i

e tc . p r z e z X. O dy. Z f r a n c u z k ie g o 1t ł u m a c z y ł X. W ła d y s ła w M a g n u sk i,
W arsz aw a

1872.

60.

K op.

Semiotyka

c z y li w ia d o m o ś c i p r a k t y c z n e o c h o r o b a c h c ię ż k ic h

i ś m ie r te ln y c h p r z e z

0.

X. ffładysł. Magnuski,

J. C. Debreyne.
1872.

W arszaw a

Z f r a n c u z k ie g o tłu m a c z y ł

90.

K op.

b. Diieła łacińskie.
Gury, P. Joannis Petri, » s. J. Compendium Theologiae Mo
ralis, multis correctionibus auctum et recentioribus actis sanctae
Sedis, maxime Constitutioni Sanctissimi Domini Nostri Papae Pii
IX super censuras latae sententiae accommodatum a R. P. Henrieo
Dumas ejusdem Societatis. Editio secunda. 2 vol. in-8. Lugduni
apud Briday. 1875. Rsr. 4 kop. 80 .

— Casus Conscientiae i n
m o ra lis ,

576

a c c o m m o d a ti] s u p e r i o r i
p.

10

I b id .

2 v o l.

in-8® I .

1875.
Compendium X . Gurego prawie jednocześnie było wydawane
w Lugdunie i w Ratisbonie, a w Rzymie cura et studio P. Nicolai
Cretoui (2 tomy XXIV, 612 et 719 p.), 10 Mark. et Ant. Balleriui,
S. J. adnotationibus locupletatum. Editio 3a 2 vol. I. 880 p. II.
i n o p. 24 fr. Każde z nich ma wielką wartość, i każde ma
osobne i nader ważne dodatki.
p. II

561

p r a e c i p u a s q u a e s tio n e s th e o lo g ia e

Compendio.

f r . L u g d u n i , a p u d B r id a y .

Theologia Moralis,

a u c to re

Ernesto Muller

3 v o l. i n - 8 ° . E d i 

tio a l t e r a , e m e n d a ta e t a u c t a . V in d o b o n a e a p u d M a y e r e t S o c . 1 8 7 3 .

Rsr. 6, k o p . 30.
Scaviui. Theologia Moralis Universa ad mentem s. Alphonsi
M. de Ligorio episc. et doctoris, Pio IX Pontifici M. dicata. Edi
tio I 2a. Ultimis curis ąb auctore exposita, textu opportune con
tracto, et a J. Dcl-Vecchio, Ecclesiae Cathedralis Novarieusis Cano
nico notis' et appendicibus aucta et. illustrata. 4 vol. in-8°. Medio
lani, apud Ernestum Oliva. 187 4. 30 fr.

— Compendium Thedogiae Moralis Universae
tifici M . d i c a t a e ,
tio p r im a e

P io I X P o n 

ad normam Compendii J. P. Gury exaratum.

r e c e n t i o r i b u s S . S e d is

re s o lu tio n ib u s ,

E d i

C o n s ti tu tio n ib u s

q u a e c e n s u r a s l i m i t a t C o m m e n ta r iis c o d ic is c iv ilis s u o q u o q u e lo c o
a lle g a tio n e , a liis q u e

p lu r i b u s

nove

a d d itis

ad

h o d ie r n a m

p r a x ir a
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potissimum pertinentibus locupletata cura e t studio J . A. D el-V ecch io
Eccles. Cath. Novar. Canonici, 2 vol. in-8°. Mediolani, apud Ernestum Oliva, 1875/6. R sr. 5 .— Tom I ma 459, a I I 515 stronnic.
Temuż Compendium jest przyznana wyższość nad Compendium X .
Gurego.
Compendium Theologiae moralis ex opere morali Scavini,
Gury et Charmes concinnatum e t ad sententias Constitutionis Apostolicae Sedis ac Sacrarum Congregationum recentiorum decisionum
redactum a F r. G a b r ie li d e Varceno. Editio I V accuratius emendata
et aucta. 2 vol. in-8°. Augustae Taurinorum , apud P. M arietti. 1876.
R sr. 4 kop. 80.
S ta p f, A . J . ,

Theologia Moralis-

E d i t . V I I . I V to m i, I n s b r u c k

1855. W a g n e r 3 T h l r . 10 S g r .
S. A lp h o n s i d e L ig o rio : Theologia Moralis. Editio recentissima, excerptis de novissimis moralibus theologiis completa; decisio
nibus auctoritatis romanae recentioribus locupletata; codicum prae
cipuorum Europae collationibus illustrata; quoad citationes Sacrae
Scripturae et Traditionis recognita; nulla demum habita textus
adulteratione, sed ope tantum intercalationum , adnotationum, et
appendicum, ad praesentem rerum conditionem accommodata, cura
et studio L e N oir, presbyteri, plurium in re philosophica, theologica
et scientifica operum auctoris. 4 duże tomy in-8° 20 fr . Parisiis
apud Ludovicum Vivès.
—
Praxis Gonfessarii ad bene excipiendas confessiones
lectis e novissimis moralistis theologis valde amplificata, cura et
studio L e N o ir, presb. i vol. In -18° 2 fr. 50. Parisiis apud Lud.
Vivès.
Gompendium Theologiae Moralis Sancti A . M. de Ligorio,
auctore D e o d . N e y ra g u e t, complectens tum operis moralis, tum ope
ris cui titulus: Homo Apostolicus, etc. substantiam solamque aucto
ris doctrinam, meliori ordine digestam, servatis quantum fieri po
tuit, ipsius textus verbis. Editio 4a in-8°. 3 fr. Parisiis, apud J a cobum Lecoffre.

Medulla
e d itio n e m

T h e o lo g ia e M o r a lis , H c rm a n i B u se n b a u m , S . J . , ju x ta

u ltim a m

Gonfessarii

S . C o n g r e g a tio n is

de

p ro p a g a n d a

fid e ,

Praxis

Alph. de Ligorio- ad excipiendas confessiones; confes

sorius recidivi. 2

v o l. i n - 18°

5 f r . T o r n a c i a p u d C a s te r m a n . 1844.
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Theologia practica sub titulis Sacram entorum. Ordine novo
concise redegit J . B. T. Vernier. Nova editio ab ipso auctore revisa
et emendata. 2 vol. in-8°. -10 fr. Parisiis, apud Gaume P ra tr. 1 8 6 0 .
Theologia Moralis, quam concinnavit Franriscus-Patricius K erniek, Archiépiscopus Baltimorensis. S vol. in-8°. M ar. 1 5 , 60.
Leodii, apud H . Dessain.
Theologia Moralis

Claudii Lacroix, seu ejusdem in

H.

Bu-

Medullam comm entarii a Z a c h a r la , S . J . elucidata atque
vindicata. Editio nova, annotante P . Dion, presbytero, 4 vol. in-4°.

seubaum

40 fr. Parisiis apud Ludovicum V iv è s .
Theologia Moralis, per A g n e llu m P o r p o r a m , 4 vol. in-4°.
Neapoli, ex typis Manfredi. 185 5. R s r . 19 kop. 20 ze sprow.

Theologia moralis universa, auctore J o a n n e G a s p a ro S a e t t l e r .
eximium excudendum curabat, notis illustrabat et ad normam
hodierni juris exigebat P. J . R o u s s e lo t. 6 vol. in- 8» 2 0 fr. G ratiano
poli, apud Augustum Carus. 1840.
J. Gousset: Manuale Compendium Moralis Theologiae juxta
principia S . Alphonsi Ligorii aliorumque probatissim orum auctorum
etc. Mediolani 1859. 2 vol. in-88. 5 fr. 50.
‘Theologia ad usum seminariorum e t sacrae Theologiae Alum*
norum, auctore P e tr o D e n s. 7 vol. in-8°. 'E ditio nova R sr. 9, 60.
Mechliniae 1 8 6 2 .
O pus

Suppetiae Evangelii Praeconibus qui Mandurensem Missio
nem excolunt peram anter oblatae ab eorum .sodali T. A. G a llo , S . J 4 vol. in-12. Romae 1872. Rsr. 4, 80.
De Matrimonio Christiano, libri tres, A uctore J . Perroae
e Soc. Jesu 3 vol. in -8°. E ditio Leodiensis ab auctore recognita
et emendata, et locupl. indice aucta. R sr. 4,80. Leodii apud H .
Dessain. 1 8 6 1 .
De Matrimonio tractatus quinque, usui Venerabilis Cleri Americani accommodati appendice adjecta duplici, auctore 3!. Heiss. L i 
ber vere aureus. 1 vol. in-8°. Rsr. 2,32. Monachii 1861. Aachen
J . J . Lentner; Regensburg. P . Pustet.
R o sk o v a n y , A. Episc. De Matrimoniis mixtis in ter Catholicos
et Protestantes. 3 vol. in -8°. 11 Thlr. 10 Sgr. Vindobonae 1854.
Braumiiller.
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Instructio practica de Sponsalibns et Matrimonio in usum
Sacerdotum Curatorum. E didit J o a n n e s H e n rie n s B a n g e n . 4 vol..
in -8°. I . de Sponsalibus; I I . de Matrimonio Contrahendo; I I I . de
Matrimonio contracto; I V . de Matrimonio Mixto. R sr. X kop. 20.
Monasterii. Typis et sumptibus L ibrariae Aschendorffianae. 1860.
De Matrimonio Civili,

a d u S u m P a r o c h o r u m , b r e v is d i s e r t a -

1867 8°. 20 p a g . n e t t o 40 p f.
Tractatus Canonicus de Matrimonio, ex opere Jo. Cardina
lis S o g lia excerptus, et ad usum Parochorum et Confessariorum
accommodatus, additis tribus appendicibus de impedimentis civilibusMatrimonii, et de formulis supplicum precum cura et studio V e e c h io tti.
l vol. in -8°. 5 fr.
tio . R o m a e

De Matrimonio et potestate ipsum dirimendi Ecclesiae soli
exclusive propria. Auctore J o a n n e - P e tr o M a rtin e S. J. 2 vol.
in-8°. Lugduni et Parisiis apud Perisse F ratres 1844. Rsr. 5kop. 25.
Dissertatio in VI Decalogi praceptum et supplementum ad
tractatum de Matrimonio, auctore J . B . B o u v ie r, Episcopo Cenomanensi. Editio lo a correcta per Theologos Romanos, l fr. 50. Parisiis,
apud Jouby.-—Bez przesłania księgarzowi świadectwa Konsystorza, nie
otrzymuje się to dziełko.

De Rebns Venereis, auctore D. Craisson. i vol. i n - i 2 ° 24 6
pag. 2 fr. 25 c. Parisiis, apud Poussielgue fratres, platea Cossette, 2 7.
Principia Theologiae Moralis, quae e x optimis auctoribus
selecta exercitationibus moralibus, quibus in Seminario Clericorum
W irceburgensi praeest, accommodavit A n d ré a s J o s e p h u s D a c h n le in .
l vol. in-8° 791 p. R sr. 2, 15. W irceburgi apud Stahel. 1855.
De Dispensationibus Matrimonialibus
n ic a e , a u c t o r e P e tr o G iovine P . A. e t V. 0 . B.
a p u d V in c e n tiu m

M arch e se.

C o n s u lt a tio n e s C a n o 
3 v o l. i n - 8 ° , N e a p o li

186 2 . R s r . 7 .

Tractatus de Dispensationibus Matrimonialibus, in quo
theoretice et practice exponitur modus cum petendi, tum exequendi
dispensationes, quae forum sive externum sive internum spectant,
quaeque inserviunt u t contrahantur et convalidentur nuptiae, Au
ctore V. P. V an de Burgt. Bruxellis, apud H. Goemaere. 1 8 5 5 .
Kop. 90.
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Matrimonio

(tractatus de); auctore I'. P . Vah d e r B u rg t. I n -8°,
480 p. n. 7 fr. 50. Bruxellis apud H . Goemaere.
C o n s t i t u t i o qua Censurae latae sententiae limilantur docu
mentis omnibus m unita Censurisque Tridentinis ąucta, nonnullis
commentariis, ex latinis ephemeridibus, quibus titulus Acta Sanctae
Sedis excerpta. E ditio secunda novis ditata Commentariis, studio
e t cura P e t r i A ra n z in i, Romani Presbyteri, Philosophiae, Theologiae
et utriusque Juris Doctoris. Bomae, typis Congreg. de Propaganda
fide. 1871. 1 vol. in-8. Jeszcze nie skończone.

V III,

Institutiones Theologiae moralis fundamentalis, auctore
Thoma Bouquillon. 1 vol. in-8°. R sr. 1 , 6 5. Brugis, apud BeyaertDefoort, 187 3.
Tractatus de actibus humanis, auctore A. L a lo u x , edente A.
Orssand. l vol. in - 1 2 , s fr. 50. Parisiis apud Méquignon junior.
Institutiones Theologicae ad usum Seminariorum, auctore i.
B. Bouvier, Episcopo Cenomanensi. I2 a editio, 6 vol. in - 1 2 0. P ari
siis, apud Mequignon Juniorem . R sr. 5, 60.
V. L u c ii F e r r a r i s , Prompta Bibliotheca canonica, juridica
moralis, theologica, necnon ascetica, polemica, rubricistica, histo
rica. Editio novissima, mendis expurgata etc. etc. etc. 8 vol. in -4°
60 fr. R sr. 2 0 kop. 7 0. Excudebatur et venit apud J . P . Migne.
Parisiis 1852.
Neo-Gonfessarius practice instructus, seu Methodus rite
obeundi munus' confessarii in gratiam juniorum , qui ad curam ani
marum aspirant, publice proposita a R. P. Joanue Reuter, S. J .
Editio novissima, cum quibusdam responsionibus S. Poenitentiariae
et variis notis. P arisiis, apud Yam Poussielgue-Rusand. 1850. E op.
75. 2 fr.

Instructio Confessariorum auctore R. P. Gaspare Loarte, S.
J. in qua quomodo Sacerdos digne Poenitentiae Sacramentum ad
suam et Poenitentium salutem adm inistrare possit, docetur. Acces
sit Institutio Confessariorum, auctore Kartino F o r n a r io , S. J . ea
pariter continens quae ad praxim audiendi Confessiones pertinent.
Opus duplex unico Volumine junctim excusum in gratiam Confessa
riorum. Mechliniae, apud P . J. Hanicq. 1 8 2 6 . 60 cent.
Instructio Practica Confessarii in Compendium redacta a Fran*
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cisco Xaverio Z e n n e r. Editio 4ta Viennae apud M echitaristas 1844.
R sr. l kop. 50.

Auxilia

s a c r i T r ib u n a l i s ,

B r u x e llis a p u d H . G o e r a a r e

a u c t o r e ' I g n a tio W e ite n a u e r ,

S. J .

1859. K o p . 48.

Institutionum theologicarum quarta pars s e u Thologia
Moralis a u c t o r e A. m a r t i n e t . 4 v o l. i n - 8 ° . 20 f r . P a r is ii3 , a p u d Y .
1 8 6 7. R s r . 7.

P a lm é

De recidivis et occasionariis opusculum

specialiter.directura
ad ostendendam facilitatem quae in iisdem absolvendis adhiberi po
test; auctore A e m ilio B e r n a r d i T ib e r ia c e n s i. * 2 vol. in-8°. lm vol.
continet tractatum de Reeidivia, cui additur Appendix circa plura
argum enta valde connexa et Confessariis utillima; 2m continet tra 
ctatum de Oocasionariis. Faventiae apud Novelli. 187 3.

Medulia Theologiae Moralis. Auctore A u g u stin o R o h iio g . St.
Ludovici: excudebat B. H e r d e r , Friburgi Brisgoviae 1875. R s r . 3,20
ze sprowadzeniem.
Compendiosa

C o n f e s s a r io r u m i n s t r u c t i o c ir c a A b o r tu s

v ita n 

d o s e t c o n f e r e n d u m a b o r t i v i s B a p tis m a , c u r a J . O st. G a n d a v i,

184 7.

Kop. 25 z e s p ro w .

De Gasuum

r e s e r v a t i o n e i n S a c r a m e n to P o e n i t e n t i a e , a u c t o r e

apud P . M a r i e t t i 186 8. 2 f r . 50.
qua judicis et medici, in Sacramento
Poenitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum tyronii
theologi composita etc. auctore T h o m a d u J a r d i n . Editio nova,
a multis mendis expurgata: 1866. in - 1 2 . l Mar. apud Kircbheim
Moguntiae.
Methodus practica facile e t recte administrandi Sacramentum
Poenitentiae, quatuor lectionibus contracta, ab Illmo ac Rdmo
Dno Petri P a n lo T r u c c h i Epo Foroliviensi, ex idiomate italico in
latinum conversa et ab auctore revisa. E ditio altera in - 16 B ru
xellis, 1862 apud H . Goemaere. Kop. 48 ze sprow.
B e r ta g n a . I n - 8 ° . T a u r i n i ,

De Officio Sacerdotis,

Confessarius

p ro

a e ta te

j u v e n ili,

a

s u ffra g . R a t is b o n e n s i. E d i t i o a l t e r a , S o lis b a c i

M ich. W ittm a n n

Epo

1853 a p u d J. E . d e

S e id e l.

Embryologia sacra, Sive de officio Sacerdotum, medicorum
et aliorum circa aeternam parvulorum in utero existentium salutem,
libri quatuor; auctore et interprete C a n g ia m iia . In-8. 1 fr. 50.
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Instructio pro sacris Ecclesiae M inistris doctrinae Specimen
daturis, ïe u brevis delineatio eorum, quae in examine pro sacris
Ordinibus et pro cura anim arum suscipienda frequentius proponun*
tur. Prim o Romae ab A. B . A lo isio T a g n i edita, nunc vero magis
accommode exarata et aucta a J o h . Pircher, Canonico Brixinensi.
Secunda editio 187 6. 80 k r. a. w. Innsbruck, apud Wagner.
Trinae dissertationes theologicae de Re morali, quae inscri
buntur: I . Media via tutior Confessario X X X V I colloquiis indicata;
I I . Rigorismi confutatio, quae refellitur ea de re Espenii disserta
tio. I I I . Probabilism i defensio, ubi expenditur cl. v iri T h ie ls de
re fle x is probabilismi principiis discussio; auct. Van Vugt. In-8°, X 816 p. 2 fr. 50^
Fanis quotidianos Juventutis sacrae, sive Casuista brevi ac
facili methodo de practicalibus in Regno Poloniae casibus difficul
tates explicans, compendiose collectus a R . P . G a u d e n d o P ik u ls k i.
2 partes. Leopoli 1 7 5 9.
De sponsorum amoribus
de L ig o rio p r o p u g n a t a

m o r a lis s e n t e n t i a S.

e o n t r a o p in io n e m

A lp h .

M aria e

P. A n to n ii B a lle r in i S . J ..

50 c . R o m a e 1877.
auctore L u p e llo . 2 vol. in-8°. io
fr. Parisiis, apud Jacobum Lecoffre et Soc. 1858. .
a b A lo isio D a n ie li,

l

v o l. i n - 8 °

Tractatus de Castitate

C. Dzicla francuzkie.

Traité des Scrupules ou règles de conduite pour les p er
sonnes qui en sont atteintes; p ar un S e r v it e u r d e D ieu . In-32. 25cent. Tournai 1 8 6 1 . H. Casterman.
Traité des Scrupules, Instructions pour éclairer, diriger,,
consoler et guérir les personnes scrupuleuses; par M. l’abbé G rim e s.
Nouvelle édition augmentée d’un chapitre sur les scrupules, p ar le
R. P. I’. W . F a b e r . I n - i8 , 245 p. P aris Ambroise Bray 1 8 6 6 .
Le Confessional et la Sainte Table ou les très-doux présents
du, coeur de Jésusr p a r le P. L. J . M. C ro s, de la Compagnie de Jé 
su s. Toulouse, A. Regnault, 18 70. Kop. 5 21/2 ze sprowadzeniem.
Des Passions dans leurs rapports avec la Religion, la Phi
losophie, la Physiologie et la Médecine légale; par P. B e lo u iu o ,
Docteur-Médcin. Troisième édition. 2 vol. in-8°. R sr. 3,50 ze spro
wadzeniem. Paris, Régis Ruffet et C-ie.
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Theologia mystica

et

M acs. 1 2 . 6 0 c e n t . T o r n a c i

praxis seraphica;

De Discretione spirituum,
S . R . E . C a rd in a li.

V e n e ti is

a R.

P.

B o u ifa c io

apud H. C a s te r m a n .
lib e r u n u s a u th o re

Joanne B ona

174 2 .

T o p ię k n e d z ie łk o j e s t d z is i a j w ie lk ą r z a d k o ś c ią ; b y ło b y w ię c
d o ż y c z e n ia ż e b y j e k t o n a n o w o p r z e d r u k o w a ł.

J e s t ono p rz e tłu 

m a c z o n e n a j ę z y k f r a n c u z k i.
b . D z ie ła f r a n c n i k i e .

J. B. S c a r a m e lli, s. J . Le Directoire Spirituel ou Méthode
de conduir les ames à la perfection, en suivant les voies ordinaires
de la grace, ouvrage abrégé sur l’ordre et d’après les indications
de Mgr. T h . D e M o n tp e llie r , Evêque de Liège, pour servir a u x prê
tres, aux. élèves des grand Séminaires, aux religieux, etc. etc. et
même aux personnes du monde. 2 vol. in-12. Liège, H. Dessain,
1855. R sr. 2,40.
—
Gnide Ascétique ou conduite de l’ame p ar les voies
dinaires de la Grace à la perfection chrétienne, à l’usage des Di
recteurs spirituels, suivi de la synthèse parénétique ou plan de deux
sermons pour tous les dimanches et fêtes de l’année, extraits du
Guide Ascetique, par Tangl, Supérieur du Séminaire de Brixen,
traduit sur les textes originaux l’un de l’italien, l’autre du latin,
par l’abbé J . B. E. P a s c a l. Cinquième édition. 4 vol. Paris Louis
Vivès. 2 0 fr.
Discernement des esprits, par rém inentissime cardinal Bona;
traduction de M. L . A. D. H. Ouvrage im portant et très utile à tous
ceux que Dieu apelle et engage à la conduite des ames. 1 vol.
in - 1 2 , 431 p. fr. i c. 80. Tournai. H . Casterman, 1840.

XI. Teologija Pastoralna.
Attendite vobis et universo gregi. Act. 20, 28.
Pascite qui in vobis est gregem Dei I P e t r i , 5, 2 .
Ego sum Pastor bonus — et animam meam pono pro ovibus
meis.— Mercenarius autem, et qui non est pastor,—-videt lupum venien
tem, et dimittit oves, et fugit, J o a n . 1 0 .
.
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Vae pastoribus, qui disperdunt, et dilacerant gregem pascuae
meae, dicit Dominus!— Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum
vestrorum, ait Dominus. Jer. 2 , 1, 2.
a . D z ie ta p o ls k ie .

Teologia pasterska
K «utego C h o d a n ie g o

podług X. f. Giftsohihia przez X. Jana
ułożona. W ilno u Zawadzkiego 1824.

Teologia Pasterska

katolicka przez X. Józefa Krukowskiego.

2 tomy w 8-ce w Przemyślu 1869. Złr. 6,50.

Teologia Pasterska przez J a n a Kichała Sailer’a biskupa Ratysboóskiego. Z niemieckiego przełożył L e o n Rogalski. 2 tomy w 8-ce
Warszawa 1 8 6 2 i 1864. Cena zniżona złr. 3,70.
Teologia Pastoralna czyli sposób ja k kapłani mają kierować
duszami i zarządzać dobrze parafijami, za wyraźnym niegdyś rozka
zem J. O. Xięcia Jegomości Arcybiskupa Gnieźneńskiego, z franćuzkiego na polski jgzyk przełożona. W ydanie nowe. 2 tomy. Wilno
u XX. Misyonarzy 1842. Rs. 1,5 0, To piękne dzieło jest dzisiaj
rzadkością.
b , D z ie ta ła c iń s k ie .
S. G re g o rii Papae I Liber regulae
pastoralis- Praemissae
sunt dissertatiunculae tres, seu de usu SS. Patrum , de vita S. P . N.
Gregorii M., deque libro regulae pastoralis. Editio novissima. 8°.
22 Sgr. Ratisbonae apud G. J . Manz.
De Cura pastorali, liber S. Gregorii Magni Papae I ex an
tiquis cod. mss. cum cura expressus. In - 18°, 292 p. Tornaci apud
H. Casterman.
P. T. N e u m a y r, Vir Apostolicus, sive D octrina methodica de
ntili et facili praxi functionum sacerdotalium. Editio nova cura M.
de A u e r. In-8°, 1 fl. 21 kr. Schaphusiae, apud F r. H urter. 1855.
manuale Pastorum Sive Instructio practica neo-parochorum:
curam anim arum gerentes, tum ad perfectionem propriam , v irtutes
pastorales assequendas; tum ad functiones parochiales, ad sacram en
torum adm inistrationes rite obeundas, m anuducens, ac facem p rae 
ferens; concinnatum a R . P . J o a n n e D ir c k in c k , S. J . B ruxeliis apud
ff. Goemaere 1 8 5 8 . K op. 80 (ze sprowadzeniem).

Przewodnik.
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Epistolarum pastoralium

(collectio), instructionum, statu
et caeterorum documentorum ad regimen ecclesiasticum spe
ctantium; D. D. J la lo u , Ep. Brug. 2 vol. in-8°. io fr. Tornaci apud
H . Casterman.
Sacerdos Curatus in oratione privata et visitatione infirmo
rum , seu Manuale precum selectarum cum Compendio curae infirmo
rum , ad usum commodum Sacerdotum in cura animarum laboran
tium . Ratisbonae, apud G . J. Manz. 18 52. Eop. 60 ze sprowadź.
Theorema et praxis to jest: rozważne i sprawne ratowanie
chorych— pomaganie umierającym— posilenie konających dla informaCyi kapłanom poczynającym około chorych pracować. I6 k a. K ra
ków 1871. 8 0 centów, u G ebethnera.'
Speculum et Idea Boni Pastoris etc. auct. P. P. Y a lc k e , in - 1 2 ,
fr. 2 Mechl. apud H. Dessain.
Haeckler, Franc. A nt., Consolator infirmorum seu modus
providendi, visitandi aegrotos, juvandi m orientes, iisque, dum ani
mam agunt perseverantur et fructuose assistendi, in commodum
omnium sacerdotum ex approbatis ritualibus necnon spectatissimis
auctoribus collecta. In - 1 6 ° 380 p. Schaffhusiae, 1871, Ratisbonae
apud G. J . Manz, et Moguntiae. n. Mk. 1,80.

torum

Collectio
M e c h l. a b a n n o

E p i s t . P a s t o r a l . , d e c r e t . a lio r u m q u e d o c . a r c h id io e c .

1830 a d 1867. 2 v o l. i n - 4 ° net. f r . 14, a p u d

H.

D e s s a in .
R a y m u u d i Antonii, Episcopi: Instructio pastoralis ad Clerum,
emendata et aucta per Georgium Episcopum, in-8° (XXX, 5 5 1).
Eichstaedt. 1871. Krttll. n. Mk. 6. (Opus eximium).
Rigler P etrus Paulus: Fraecepeta pastoralis didacticae seu
tradendae christianae doctrinae regula e summo pastorali principio
fideliter deducta. Clericis T ridentinae dioecesis adjecto Catechismo
dioecesano cum methodo catechetica S. Francisci Xaverii. Altera
editio in-8°. XXXV, 611. Bozen 18 74. Prom perger. Mk. 2. io .
Formulae quaedam Litterarum circa pastoralis curae nego
tia, ponderosas Parochorum sollicitudines multum alleviantes, proindeque animarum curatoribus, praesertim junioribus, et adhuc in
expertis plurimum utiles: quibus adduntur instructiones et monitio
nes aliquae praedictas formulas concernentes; auctore canon. J . B.
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E ditio IVa auctior et correction In-8». 350 p. Tornaci apud
Casterman.

K ip s.
H.

Tera idea ornatos ecclesiastici seu Regulae ecclesiasticae,
de materia, forma, mensura, benedictione, usu, muuditia et asservatione praecipuarum rerum , cum ad Ecclesiam rite decenterque
exornandam, tum ad splendorem cultus divini omnino servientium,
quas ad commodiorem sacerdotum usum ordine alpbabetico congessit
St. J. N e h e r, dioecesis Rottenburgensis presbyter. Schaffhusiae 1860.
Kop. 80 ze sprowadzeniem.
M a la g u iii (P. Th. Ord. Carm.), Manuale Parochorum in quo
gerentes curam animarum facili negotio deprehendere possunt onera
tanti Officii, atque habent ad manus methodum complendi rite quod
libet eorum. Ravennae 1857, 2 vol. in-4°. I 2 f r . Znajduje się u N .
Scheuringa w Lyonie.
Institutiones Theologiae pastoralis M a u ri Schenkl denuo rec.
Wesselack. E ditio I V . R at. 185 9. Hfz. m. T it. 3 M .
O p e r a J a c o b ! M a rc h a n t!!, P a s t o r i s D u a n i: Hortus Pastorum.—
Tabula Sacerdotalis.—Candelabrum mysticum.—Tirga Aaronis
florens.—Resolutiones quaestionum pastoralium- 4 v o l. i n - s °
20 f r . w P a r y ż u a p u d L u d . V iv è s .
c . D z ie ła f r a n c u i k i e .

Le Prêtre auprès des 'Malades et des Mourants ou Règles de
conduite sacerdotales pour l’assistance spirituelle et corporelle des
malades dans les cas ordinaires et les accidents imprévus. P a r le
B. P. P a u l Stub, B arnabite. 1 vol. i n - i 2 ° 3 fr. P aris M artin-Beauré
Frères 1 8 6 6 .
P a r l’abbé B.
É dition augmentée d’une table analytique des matières. 1
vol. in-8° 5 fr. Dzieło to je st wielce pożyteczne d la pasterzy, misyonarzy, profesorów, spowiedników etc. Paris, Torla et Haton.
Les Mérites du Curé de Campagne par l’abbé Degan, 2 e édit.
T o u r s , C attier. 1864. 1 fr. 50.
La Mission du Curé ou L ettres à un Curé de Paris sur le
gouvernement spirituel des paroisses, p ar l’abbé Crabot, 1 vol. in-8,

Nouveau Dictionaire de Théologie Morale.

P h ilip .

4 fr. P aris chez V ictor Sarlit.
Bon Curé (le) au X I X siècle ou le prêtre considéré sous le
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rapport moral et social p a r l’abbé D ie u lio . 2 vol. in 8 4e édit.
Lyon. A. Mothon, 1860.. R sr. 3 ,3 t. 10 fr.
G u id e (le) des CuréS) du Clergé et des Ordres religieux,
pour l’adm inistration des paroisses et pour leurs rapports légaux
avec les fabrique etc. etc. p a r l’abbé D ie u lin . 2 vol. in-8° 10 fr.
P aris, chez Jacques Lecoffre.

Dictionnaire usuel du Curé de Campagne, contenant ce
qu’il im porte le plus au Curé de connaître sur la jurisprudence
écclesiastique, l’archéologie chrétienne, la liturgie, l’éloquence sa
crée, l’administration et l’achat du matériel et du mobilier des
églises, l’économie domestique, l’agriculture, la médecine usuelle,
l ’enseignement, les salles d’asile, le système métrique etc. etc., par
M M ., l’abbé Jacquiu et J . Duesberg. i fort vol. gr. in-8u à 2 co
lonnes. 6 fr. Paris, chez H enri Pion.
d . D z ieła n ie m ie c k ie .

Priester=

und Seelsorgleben, für Priester und Seelsorger,
von J . B. B u o h le r. 3 Bde Schaffbausen bei H urter. 1860.
Jais, P. Aegidius, Handbuch des Seelsorgers für Amt und
Leben. Neue erweiterte Ausgabe der Bemerkungen von Fr. Joseph
Kohler, P riester der Dioecese Paderborn. 2 Bde 844 S. 6 Mark.'
Bei Léo Russy in Dingolfing Niederbayern.
N ik o l. K u o p p . Vollstaendiges Katholisches Eherecht.
Mit
besond. Rüchsicht auf die prackt Seelsorge bearb- Zweite Auflage,
Regensburg 1854. (Opus eximium).
Josef Frausinetti, P rio r zu Sanet Sabina in Genua: Praktisches
Handbuch für den angehenden P farrer. Ein W erk, welches auch für
andere Priester, insbesondere für Beichtvàter und Prediger, nützlich
ist. Nach der vierten, von dem Verfasser selbst verbesserten und
bedeutend verm ehrten Auflage aus dem Italienischen übersetzt von
ülichaël Marzari. Zweite Ausgabe. kl. 8° 558 s. ermàszigter Preis
80 kr. Osterr. W. oder M. 1 , 6 0 . Bei W agner in Innsbruck. '
L iiffle r, E .
P rie s te r

Infirmus eram, et visitastis me.

H an d b u ch fü r

am K r a n k e n b e t t e , 1 6° X, 318. L . , P e t e r . 2 M a r k i 1876.
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XII. Katechizmy.
1
Kto nie zna zasad Wiary i reguł Moralności, ten będzie nie
znanym: S i quis autem ignorat, ignorabitur, I Cor. 14, 38.
a.

Diieta polskie.

Nauki dogmatyczne i moralne o 4-ch Częściach Katechizmu,
etc. p. X. Piotra Henry, wyd. 4-e 2 tomy Warszawa. 1 8 6 1 . Rsr. 2.
Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny i ka
noniczny Wiary Katolickiej, z odpowiedziami na zarzuty wzięte
z nauk przeciw religii, albo teologia dogmatyczna i moralna ku uży
ciu Wiernych Chrystusowych, przez X. Ambr. GuilloU. Z fran
cuzkiego przełożył Leon Rogalski. Wydanie drugie 4 tomy. Wilno
1863— 64. 8°. Złr. 12,50. Rsr. 7.
Zasady i Całość Wiary Katolickiej, czyli wykład jej histo
ryczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socyalny
od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez X. J. Gaume.
Przekład z francuzkiego ( Catéchisme de Persévérance). Wydanie
trzecie 9 tomów in-8°. Kraków. 1870 — 1871. Cena zniżona
Złr. 10.
Nauki katolickie, sposobem katechizmowym etc. p. I . Fr.
Pouget, 4 tomy. Warszawa 1830. Rsr. 3.
Wykład nauki Wiary Kościoła Katolickiego, napisał X. Wła
dysław Wiercisiewski, Kraków 18 71.
Nauka Religii Katolickiej dla wyższych zakładów naukowych,
napisał X. Dr. Konrad Martin Bis. Paderbornski. Przetłumaczył z nie
mieckiego X. Stan. Kubowicz. Tom i . Katolicka Nauka Wiary.
8° Poznań i8 7 i. Tom 2. Katolicka nauka obyczajów. Poznań
1871 Złr. 1,50.
Niewiadomo kto winien: Przezacny Autor, czy tłumacz; ale
na str. 2 w tomie l, w ostatnich czterech wierszach przed § 8.
znajduje się błąd bardzo gruby; jest tam bowiem mowa o objawienia
Boîkiem niedoskonałem, doshonalszem i najdoskonalszem. Skoro jedno
jest najdoskonalszem, to się rozumie że mnóstwo jest innych niedo
skonałych i sprzecznych nawet z sobą!!! Nie możemy żadną miarą
przypuścić, aby tak pisał Autor Przezaeny; jest to zatem wina
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Tłumacza i Cenzora, który nie czytawszy rękopisu, uznał go za
godny druku.
Katechizm parafialny— obszerniejszy— przez X. A. Putiatyckiego. Warszawa. 1853. Rsr. l.

— Większy X. U. Gorzelańskiego 8-° kop. 45. Warsza
wa 1874.
— Przez X. Piotra Stojakowskiego. Warszawa 187 7 r.
— Rzymsko-Katolicki, przystępnym sposobem wyłożony przez
X. G. Rzewuskiego. Wydanie drugie, poprawne i znacznie powięk
szone. 1 2 ° kop. 25. Warszawa 1873.
— (Mały) rzymsko-katolicki przez X. Jana Siedleckiego. Kra
ków 18 76.
— Rzymski, z wyroku Ś. Soboru Trydenckiego ułożony,
z rozkazu Piusa V Papieża wydany, i od Klemensa XIII szczegól
niej zalecony. W 3 tomikach in-8 . Warszawa 182 7.

Filozofia Katechizmu Katolickiego przez X. Martinet’a. Tłu
maczenie z francuzkiego. 8° Wilno 1 8 6 1 . Cena zniżona kop. 75.
Dzieło piękne, lecz tłumaczenie niedokładne.
Systematyczny sposób wykładu nauki Religii i moralności
dla Głucho-Niemych. Warszawa 18 74.
Etyka Katolicka Dra Konrada Martina, przetłumaczona przez
X. Łuk. Soleckiego. Lwów 1863'.
Droga do pozyskania prawdziwego spokoju sumienia, przez
X. A. Marcińskiego. 8° str. 803. Rsr. 2,50. Warszawa 1873.
Tegoż samego dzieła wydanie mniejsze. 8° str. 555.Rsr. 1 , 60.
z tegoż dzieła odbitka pod tyt: Popularne przysposobienie
dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. 8° kop. 45.
Można tę broszurkę dzieciom bezpiecznie dać do ręki. Zob.
wyżej stronnicę obok tytułu tegoż Przewodnika.

Przewodnik do pierwszej Komunii Świętej. Tłumaczenie
z francuzkiego przez X. M. Gorzelańskiego. Wydanie drugie. War
szawa 1871. Kop. 50.
Zbiór nauk i przemówień do dzieci przy pierwszej spowie
dzi i komunii świętej, przez X. M, Gorzelańskiego. Warszawa 1869.
Rsr. 1,50.
Katechizm rzymsko katolicki dla młodzieży doroślejszej, przez
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X. J. D eh arb e T. J„ spolszczony przez X. E. L ikow skiego, in-8°
4 i 207 str. 60 c. Poznań 1864 .
Zasady Wiary Katolickiej, przykładami bistorycznemi obja
śnione, czyli katechizm historyczny. Przekład z niemieckiego przez
Leona R o g a lsk ieg o (w druku w Krakowie).
b. Dziełu łacińskie.
Roth,-Dr. Laur. Max. Profes.theol. past. in universit. Bonnensi
etc. Fundamenta artis catecheticae. S. Aurelii Augustini libri de
c ateehizandis rudibus una cum Joannis Gersonii tractatu de parvulis
trahendis ad Christum. In 8°. 1 Mar. Moguntiae apud Kirchheim. 1865.
Darroultius (Ant. S. J.), Flores exemplorum, sive catechismus
historialis, in quo fides catholica miraculis poene innumeris, et
exemplis Sanctorum, imperatorum, regum, etc. etc. confirmatur.
Opus Concionatoribus et Catechiscis ultissimum. Colon.-Agrip. 165 6.
4 tomi 1 2 fr. Lugduni apud K. Scheuring.
12

Institutiones catholicae in modum catecheos, auctore 1'ouget.
vol. in-8° 30 fr. Parisiis apud Perisse fratres.

Catechismus Theologicus ad ordinandos compendium Theo
logiae completum. Editio 4-ta revisa et adornata ac B. P. liat*
thaea Josepb. Accedunt: i) Institutione S. Caroli ad Confessores
cum canonibus poenitentialibus; 2) Brevissimus,Catechismus D. Hunnaei ordine ad Summam D. Thomae annotatus; 3) Pia exercitia
ad acquirendam scientiam divinam utilissima, l vol. in -12 net. 3
fr. 50 Parisiis, apud Pussielgue-Busand.
c. Dzieła francuzkie.

Philosophie (La) du Catéchisme Catholique par l ’abbé Mar
tinet. Paris, cbes Jacques Lecoffre. 1853. Kop. 90.
Explications du Catéchisme par des comparaisons et des
exemples par M. l’abbé Gridel. 6 vol. in - i 2°. Troisième édition.
Lyon, Girard et Josserand 1 8 6 1 . Bsr. 4,90 ze sprowadzeniem.
Grand Catéchisme on exposition Sommaire de la doctrine
chrétienne appuyée sur les témoignages de l’Écriture et des Pè
res. par le R. P. Canisius, de la Sociétée de Jésus. Ouvrage tra
duit et annoté par l’abbé Pellier, renfermant le texte latin. Troi-
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Sième édition, augmentée d’une Table générale des matières et
d’une Théorie de la Foi. 7 vol. in-8°. 36 fr. w Paryżu.
Grand Catéchisme de la Persévérance chrétienne ou appli
cation philosophique, apologétique, historique, dogmatique, morale,
canonique, ascétique et liturgique de la Religion suivant la Con
stitution déjà promulguée du Saint Concile du Vatican, tirée des
meilleurs auteürs anciens et contemporains et appuyée de très —
nombreux témoignage de l’Écriture, des Pères et des Écrivains
ecclésiastiques avec d’innombrables traits historiques puisés aux
sources les plus pures; par P . D’Hauterive. Deuxième édition,
12-très forts volumes in - i 2o.:— Prix: 48 francs, w Paryżu.
La Sagesse chrétienne, ou les principales vérités du Chri
stianisme établies sur les principes propres de la Sagesse; par le
Père jean (iuillemiiiot, de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition,
revue et augmentée d’une Notice sur la vie et les Ouvrages de
F Auteur, et d’une Table alphabétique dé Matières; par le P. Antoiuc—Alphonse Cadrés, de la même Compagnie, 3 vol. in- 1 2 , 8
fr. Paris, Victor Sarlit, 185 7.
Explication (nouvelle) du Catéchisme de Rodez divisée en
instructions pouvant servir de prônes avec de nombreux traits
historiques, puisés aux meilleurs sources, à la suite de chaque
instruction; par 31. K o el, Vicaire général, ancien Supérieur du pe
tit Séminaire de Saint Pierre. 5-e édition, revue et retouchée par
l’auteur. "6 vol. in - 12 0 compactes, renfermant la matière de 12
vol. in-8°. ordinaires: 24 fr. Paris, Régis Ruffet.
Catéchisme Catholique d’après Saint Thomas d’Aquin di
sposé suivant le plan du Catéchisme du Concile de Trente à l’usa
ge des Catéchistes, des Institutions religieuses et des Fidèles avec
un choix de nombreux traits historiques, par l’abbé V. B lu te a u ,
s-e édition augmentée. Les six volumes ont 3,900 pages. 6 forts
vol. in-120, 24 fr. Paris, chez Victor Sarlit.
Catéchisme tont en histoires ou le Catéchisme du concile
de Trente expliqué par des faits puisés dans l’histoire du passé ou
dans les récits contemporains, par l’abbé P o u ssin . S-e édit. 4 vol.
in-12°, 12 fr. Paris chez Victor Sarlit.
Question Religieuse (La) résolue par les faits, ou de la
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certitude en matière de Religion, par V. Dechamps, 2 vol. in-12®,
5 fr. Tournai, H. Oasterman 1 8 6 0 '.

La Theologie mise à la portée des Gens du Ronde, par
l’abbé Alphonse Bourgols. 2 vol. in - l 2. Rsr. 1,50. Tournai H.
Casterman. 1 8 6 1 .
Recherche de la vraie Religion, par H. l’abbé X... Paris,
L. Lesort. 1864. 1 fr. 50.
d. Diieta niemieckie.
Deliarbe Jos., Grilndliche und leichtfassliche Erklàrung d.
katholischen Katechismus nebst e. Auswahl passender Beispiele. 4
Bde in-8°. Paderborn 18 72. Sehoeningh. n. Mk. 11,80.
Wilmers W. S. J. Lehrbach d. Religion. Ein Hnndbucb zu
Deharbe’s katol. Katechismus und einem Lesebuch zum Selbstunterrichte. 4 Bde, 4 Thlr. 20 Sgr. in-8°, Miinster. 1857 Aschendorf. Toż samo dzieło po francuzku, pod tytułem: Cours de Re
ligions d’aprés l’ouvrage allemand du R. P. Wilmers, S. J. par
l’abbé drosse. 6 vol. in-8°. 30 fr. Paris, L. Yivés.
Schmid Jak., ErklÜrung d. mittleren Deharb’eschen Katechis
mus zunàchst f. die mittlere u. hôhere Klasse der Elementarscbulen. 1. u. 2. Bd. von dem Glauben. 3 Auli. in-8°. (XVI, 594 u.
X, 1663 S.) Friburg im Br. 18 74. Herder n. Mk. 9,30.
Ü Leona Russy in Dingolfing (Niderbayern) wychodzi dwa
razy na miesiąc: Katechetische Blàtter fiir katechetiache Theorie
und Praxis herausgegeben von Fi anz Walk, Priester der Diocese
Eichstâdt. (Reinertrag der Zeitschrift dem Bonifaciusverein.) Preis
per Semester 1 M.rSO Kr. ósterr.

XIII. Kaznodzieje, oraz materyały do
nauk i kazań.
Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia
populo meo scelera eorum, et domui Jacob peccata eorum. Is. 58, 1.
Praedica verbum, insta opportune, importune; argue, absecra,
increpa in omni Patientia et doctrina. E rit enim tempus, cum sa
nam doctrinqm non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt
sibi magistros, prurientes auribus: et a veritate quidem auditum aver
tent, ad fabulat autem convertentur. II Tim. 4, 2 — 4.

S i dicente me ad impium: Morte morieris: non annuntiaverit
ei neque locutus fuerit ut avertatur a via sua impia, et vivat: ipse
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impius in iniquitate tua morietur, sanguinem autem ejus de manu
tua requiram. — S i autem tu annuntiaveris impio, et ille non fuerit
conversus ab impietate sua , et a via impia: ipse quidem in iniquitate
sua morietur, tu autem animam tuam liberasti. Ezech. 3, 18 et 19.
Vae pastoribus, qui sunt canes muti non valentes latrare , vi
dentes vana, dormientes, et amantes somnia, ignorantes inttelligentiam!

Jer. 23, l ; Isa. 56, 10 , i l .
a . D iie la p o ls k ie .

na kazalnicy, układ kazań, konferencyj i nauk
o głównych przedmiotach Wiary chrześcijańskiej, przez X. Ambro
żego G u illo is. 3 tomy w 8-ce. Warszawa 18 60.
M issy a B ia lsk a —podająca łatwy sposób ćwiczenia sig w Roz
mowach katechetycznych i wiadomościach prawa kanonicznego, —
ku 'pożytkowi ludu mniej oświeconego i ku pomocy pracujących
około zbawienia bliźnich swoich, przez X. Tym. S z c zu ro w sk ie g o
w Supraślu 1792.
Hasło zbawienne nauki Apostolskiej, złożone i zgromadzone
z rozmaitych rozmów, z Teologii dogmatycznej, moralnej, spekulatywnej, historycznej, z kanonów, z katechizmu i z nauki ascetycz
nej etc. etc. przez X. T ym . S z c z u ro w sk ie g o . W Wilnie 1780.
Kazania o rzeczach ostatecznych, przez X. A n to n ie g o C hm ie
lo w s k ie g o . Warszawa 1877.
Po obszerniejszą wiadomość o kaznodziejach polskich, odsyłamy
Czytelnika do dzieł: Zasad y Kaznodziejstwa czyli nauka opowiada
Katecheta

nia Słowie Bożego, oparta na podaniach i wzorach Pisma Świętego,
Ojców Kościoła, poważnych Pisarzy i najcelniejszych kaznodziejów
polskich. P rzez X . A. L ip n ic k ie g o , 2 tomy. Wilno, 1860, u Za

wadzkiego; oraz Zasad y wymowy świętej, objaśnione przykładami, wyjątkami z Kaznodziejów polskich. Wydanie drugie, pomno
żone. Warszawa 1-820 . u XX. Misyonarzy. Kop. 60 i 75.
Mocno te dzieła zalecamy do czytania.
A skarby łacińskie jako też francuzkie, są następujące:
b . D z ie ła ła c iń s k ie .

praeceptis et exemplis
illustrata, auctore P. A. Jos. Hleutgcn, S. J. Editio 6-a ab aucto
re recognita, i vol. in-8», 512 p. 2 M. 40 pf. Taurini 1872.
A rs

Dicendi priscorum potissimum
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Thesaurus Biblicus, hoc est: dicta, sententiae et exempla
ex Sanctis Bibliis collecta et per locos communes distributa, ad
usum concionandi, auctore Philippo Paulo Heri.
Opus omnibus Theologis speculativis, polemicis, moralibus,
utriusque juris studiosis, ac cunctis litteratis, imprimis vero anima
rum Pastoribus, Verbique Divini Praeconibus utilissimum. Editio
novissima. 2 vol. in-8o. Parisiis, apud Belin-Mandar, 1825.
Thesaurus Patrum floresque Doctorum, qui cum in Theo
logia, tum in philosophia olim claruerunt, hoc est: Dicta, Senten
tiae et Exempla ex SS. Patribus probatissimisque scriptoribus col
lecta, et per locos Communes distributa, cura et opera plurimo
rum rebus sacris addictorum. 8 vol. in-8° maj. Parisiis 1825,
apud Busand. 48 fr. Moguntiae apud Kirchheim 20 Thlr.
Toż samo dzieło w 9 vol. (A—Z). in-8°. maj. Mediolani
1827 — 1830, (Stella). Wagner in Insbruck 12 Thlr.; u N.
Scheuringa w Lyonie 20 fr.
Do tego dzieła należy: Caillau, Introductio ad SS. Patrum
lectionem etc. etc. 2 vol. in -80 maj. Mediolani 1830— 31.
Historiae e profanis Scriptoribus selectae. 1 7 6 1 , 2 vol. in- 1 2 .
Taurini apud P. Marietti 1 fr. 50.
K. P. F. — X. Srhouppe, S. J. Adjumenta Oratoris Sacri,
seu divisiones, sententiae et documenta de iis Christianae vitae ve
ritatibus et Officiis, quae frequentius e sacro pulpito preponenda
sunt. 1 vol. in-80. Editio quinta, Bruxellis, apud H. Goemaere.
— Evangelia Dom inicarum ac Festorum totius anni, homileticis explicationibus secundum mentem SS. Patrum et catholi
corum interpretum illustrata. 2 vol. in-8°. Editio secunda Ibid.
— Evangelia de communi Sanctorum, explicationibus ad
mentem Sanctorum Patrum aliorumque interpretum dilucidata, ut
non minus populi instructioni quam sacerdotum devotioni serviant;
adjunctis nonnullis ex Evangeliis ferialibus Quadragesimae. 1 vol.
in-80. Ibid.
Digestum Sapientiae, in quo habetur scientiarum omnium re
rum divinarum atque humanarum nexus, et ad prima Principia re
ductio. Autore P. Yvone, Parisino Capucino. Editio Secunda, auctior
et correctior. Opus in tres tomos distributum: I tomus in-fol. continet
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1198 paginas; II tom. 1158 p.; III tom. 1222
1659 — 1 6 6 1 , apud Viduam et Dionisium Thierry.

p.

Parisiis

Dzieło to zawiera w gobie niezmiernie bogaty materyał nau
kowy; tylko to nieszczęście, że jest dzisiaj i rzadkie i nieznene,
1 dla tego stoi na równi ze skarbem zakopanym.
Aurifodina universalis Scientiarum divinarum atque huma
narum ex fontibus aureis SS. Patrum, Conciliorum* Doctorum,
necnon paganorum, fere ducentorum, tam in Theologia quam ia
philosophia, per sententias plusquam octoginta millia sub titulis
septingentis et ultra, ordine alphabetico digestarum, religiosis et
saccularibus, maximeque Contionatoribus, oratoribus, jurisperitis,
aliisque omnibus studiosis utilissima, a V. P. Roberto Cameracen3i
Capucino, provinciae Gallo-Belgicae, 4 vol. in-4» 86 fr. apud Lud.
Vivès. w Paryżu. 186 8.
Aurifodina universalis Scientiarum pdivinarum ex fontibus
aureis utriusque Testamenti erutarum a V. P. Roberto, Cameracensi Capucino, cui accesserunt tituli novi plusquam quinque milia et
Sententiae super quinquaginta millia. 2 vol. in-4°. 20 fr. Parisiis,
apud Lud. Vivès. 186 8.
Theologia M arian a sive certamina litteraria de B. V. Dei

Genitrice Maria, quae tam apud Theologos scholasticos, quam apud
Sacrorum voluminum interpretes exagitari solent. Opus divini Verbi
praeconibus perutile, auctore Christophoro de Yega, S. J. Editio
prima Neapolitana adnotationibus ab editore aucta, 2 tomi in-4».
Neapoli 1866 . Rsr. io kop. 75 ze sprowadzeniem.
Disçusrus praedicabiles super Littanias Lauretanas Beatissi
mae V. Mariae, authore Justino. Jliediovieusi, in quibus omne id,
quod ad cultum B. V. Mariae promovendum, vel ad hominis Chri
stiani animum praeclaris doctrinis exornandum spectat, continetur.
2 vol, in-fol. Lutetiae Parisiorum 1642. 3 4 fr. Jest tego dzieła no
we wydanie w 2 tomach in-4°. w Neapolu u Pelella. Dzieło to za

wiera 414 nauk.

Claus, opera omnia cantionatoria etc. 14 tomi in 8 vol. fol.
12 Thlr. u Karola v. Lama, antykwaryusza w Traunsteinie (w Bawaryi).
S. Leonis, Magni, Sermones, Romae 184 9. in- 12 °. 4 92 pag.
net. 2 Mar.
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Bibliotheca Patrum Cancionatoria, hoc est, ani totius evangelia, festa Dorttimca, SSmae Deiparae illustriorumque Sanctorum
Solemnia, homiliis atque Sermonibus adornata SS. Patrum Scriptorumque ecclesiasticorum, qui tredecim prioribus saecnlis floruerunt,
opera et studio F. Francisci C o m h e fis. Editio castigata, amplificata,
locupletata, ed. A. G o n e l e t L u d o v ic ! Pere.
Dzieło to wychodzi od 185 9 r. w Paryżu u Fimin’a Didot
Braci i będzie składało się z S0; tomów w dużej 8-ce. Tora
po 10 fr.
D. T h o m a e Aquinatis Doctoris Angelici Serm ones pro Domi
nicis diebus et pro Sanctorum Solemnitatibus, edidit H. Hurter.
In*8° 1 Thlr. 5 Sgr. Insbruck.
S a b in u s (Ant. Presb.),. Flores Scripturarum et Patrum insacerdotalem sylvam redacti et piis ac theologicis comentationibus
explanati. Neapoli 1859, 2 vol. in-8°. 5 fr. u N. Scheuringa antykwaryusza w Lyonie.
Henrici E n g e lg r a v e S. J. Opera Goncionatoria: Lux Evangelica 2 partes in-4°; Coelum Empyreum 2 partes in- 40; Celeste
Pantheon, 2 partes in-4°. Coloniae Agrippinae 1726 — 1727.—
Continent Contiones: In Omnes Dominicas totius anni, B. M. V.
SS. Apostolorum, Martyrum, Confessorum et Virginum, etc.
Beyerliuck (Laurent), Theatrum vitae humanae, hoc est, re
rum divinarum huma narunique syntagma catholicum, philosophi
cum, dogmaticum, Lugduni 1665— 1666 , editio nova, 8 vol. infol. 50 fr. Znajduje się u N. Scheuringa w Lyonie.
Claus (Jos.-Ign.), Spicilegium catechetico concionatorium, id
est conceptus exegetici pro dominicis et quibusdam feriis, ac pro
festis per annum. Venetiis 17 50, 4 vol. in 40. 18 fr.
— Spicilegium cancionatorium, hoc est conceptus morales
pro cathedra. Venetiis, 1746, 4 vol. in-40. 18 fr.
— Spicilegium catechetico concionatorium, Venetiis, 1 7 4 7 , 4
vol. in-4°. 18 fr.
Annus.Apostolicus continens Couciones praedicabiles, au
ctore Fr. Zacharia Laselve. 2 tomi in -4°. Editio novissima, caeteris auctior et emendatior. Venetiis 1 7 5 9 .
H o u d ry

(Vine., S. J.), Bibliotheca contionatorum moralis,

evangelica, ethices Christianae praecipua continens

argumenta,

or-
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dîne alphabetico digesta. Venetiis, 1742, 4 tomi. — De Mysteriis
D. N. Jesn Christi et B. V. Mariae. Venet. 1772, 5 vol. in-fol.—
Panegyricae orationes Sanctorum. Venet., 1776, 5 vol. Razem
wszystkich. 14 vol. in-fol. 60 fr. Znajduje sig u N. Scheuringa
w Lyonie.

Mansi (Jos., Congreg, Orat.), Locupletissim a bibliotheca mo
ralis praedicabilis. Môguntiae 1683, 4 vol. in-fol. 35 fr. U N.
Scheuringa w Lyonie.
Spicilegium SS. Patrum etc. a. J. E. Grabe. 3 vol. Oxonii
1700— 14.
Christus Crucifixus sive loca, selecta ex Sacris Litteris pro
diversis Christi titulis digesta et ad exegeticae regulas discussa
in usum condonatorum, a P. Jacobo Pinto, S. J. Editio Neapoli
tana in duos tomos (in-fol.) distributa, multis nuper eméndata et
expolita, cura et sumptu Josephi Pelella, presb. neapol. Neapoli
1859. Rsr. 22 kop. 50. ze sprowadzeniem.
Currus Israël et auriga ejus, ducens hominem Christianum
per vias rectas etc. Opus quidem omnibus Christianis, et praeser
tim Sacerdotibus et animarum curam gerentibus etc. ad plures
annos perutile. Auctore Ant. Ginther. 2 partes, edit. 7-a. Augu stae Vindelicorum. 17 39.
Tertullianus praedicans et supra quamlibet materiam omni
bus anni dominicis, et festis non ordinariis solum, sed etiam ex
traordinariis; singulisque [Quadragesimae feriis praedicabilem, or
dine alphabetico capiose dispositam sex ad minus formans con
ciones ingeniose adinventas, belle concinnatas, et trina subdivisione
illustratas, cum duplici indice, contionum scilicet et materiarum.
Auctore R. P. Michaele Vivien. Editio recens et accuratior, octava
post plures Lutetiae Parisiorum, Coloniae Agripinae et Petavii
editiones. 6 tomi in-4°. Apud Perisse Fratres, Lugduni 1864. 40
fr. Opus laudatissimum.
R. P. Mathiae Fabri, S. J. Contionum opus tripartitum plu
ribus et exquisitis argumentis in singula evangelia dominicarum,
et festorum totius anni instructum, omnibus Verbi Dei Ecclesia
sticis utilissimum. Editio prima neapolitana, correctior aliis et
auctior multiplici indice. 5 vol. in-4°. Neapoli 1859 — 6 6. Cena
■okolo 30 Rsr. ze sprowadzeniem.

Od 10 do 15 i więcej ma kazań na każdą niedzielę i święto.

-
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Maria praedicationis nec non confessarii Aurifodina, seu
Commentariis C o rn e lii a L a p id e de B. V. Maria excerptiones exordinatae, colligente ac curante C. P. L. 1 vol. 3 fr. Parisiis apud
Lud. Vivès.

e

Tobiae L o h n e r , s. J., Bibliotheca manualis concionatoria
ordine alpbabetico digesfa; novis titulis adaucta; sententiis SS.
Patrum et Doctorum illustrata; Similitudinibus, Motivis, Mediis,
et Doctrinis asceticis locupletata; ingeniosis pro formanda concione
in omnia themata conceptibus referta, ac indice concionatorio in
evangelia festorum et dominicarum, necnon indice generali ador
nata. Editio novissima et accuratissime emendata, cui ultimo acce
dit opusculum: Instructio practica de munere condonandi, exhordandi
et catechizandi; cura et studio D D . Alphonsi Cordier et Joannis —
Baptistae B aud. 5 vol. in-4°. 60 fr. Parissis, apud Lud. Vivès.
R. P. Tobiae Lohner Instructio Practica de Munere Con
donandi, exhortandi, catechizandi, continens non tantum praecepta
ad artem concionandi discendam accommodatam, sed etiam Ideas
et conceptus practicos pro Concionibus in festis B. V. et SS.
Dedicationis, Patrocinii, Novi Anni, Paschatis, Parasceves; item in
Primitiis Sacerdotum, Peregrinationibus, Congregatione Rosarii,
Funeribus et Sepulturis, et apud Rusticos instituendis, ad Neo-Parochornm, aliorumque curam animarum gerentium usum, et utili
tatem composita. 1 vol. in-4°. Bessani 1787. Prostat Venetiis
apud Remondini. Rsr. l kop. 20.
Phrasarinm S. Scripturae scriptoribus et oratoribus sacris
opportunum, auctore Bern. B o n o n ia , Ord. Capuc. Mediolani, 17 61.
in 4°. 3 fr. apud N. Scheuring, Lugduni.
Epitom es SS. Patrum per locos communes, qui ad virtutum
et vitiorum tractationem, et ad fidei nostrae mysteriorum exposi
tionem pertinenet, auctore F. J o a . L o p e* , Episcopo Monopol. Ord.
Prae., Brixiae, 1 6 0 1 , 5 vol. in-4°. 18 fr. apud N. Scheuring
Lugduni.
M agnam speculum exemplorum ex plusquam sexaginta auc
toribus pietate, doctrina et antiquitate venerandis variisque hi
storiis, tractatibus et libellis excerptum. Duaci 1604. 2 tomi in
uno vol. in-4°. Rzadkie, 8 fr. u N. Scheuringa w Lyonie.
ü a rra c c iu s

(Hippol. Cler. Reg. Matr. Dei), Polyanthea Ma-
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riana, in qaa libris oetodecim Deiparae Mariae Virginis sanctissi
ma nomina, celeberrima et innumera laudum encomia, altissimae
gratiarum etc. etc. ex S. Scriptura, SS. Apostolorum omnium, etc.
etc. Lęctorum oculis exhibentur. Colon. Agrip. 1700 , in-4o, 5 fr.
apud A. Scheuring. Lugduni.
Novissima Polyanthea in Libros XX dispertita. Opus prae
clarum, suavissimis floribus celebriarum sententiarum cum graecarum tum latinarum refertum. Primum quidem a. Dominico Nano
Mirabellio, Bartholomaeo Amantio, Francisco Tortio ex auctoribus
tam Sacris quam profanis vetustioribus et recentioribus collectum—
nunc véro a mendis repurgatum, titulis plurimis auctum, etymolo
giarum, definitionum, dictorum memorabilium, politicarum etc. etc.
locupletatum exornatumque studio et opera Josephi Langii. Francofurti, sumplibus Lazari Zetzneri, 1617. 385'/2 arkuszy druku. 1
vol. in-folio.
c.

D iie ta f r a n c u ik le .

Répertoire universel et analytique de l’Écriture Sainte con
tenant etc. etc. Ouvrage utile aux Curés et aux Predicateur.
Par l’abbé Matalène. 2 vol. in-40. 12 fr. Paris, chez Vietor
Sarlit.

Cours d’instructions familières première dominicale. Par
l’abbé Bonardelle. Nouvelle édition, corrigée, augmentée et mise
dans un meilleur ordre. 8 vol. in -12 Lyon, J. B. Pélagaud et
C-ie 185 3. Paris, V-e Poussielgue—Rusand.
Sermons sur les plus importantes matières de la doctrine
chrétienne, à l’usage de ceux qui s’appliquent aux missions et de
ceux qui travaillent dans les paroisses. Par le Père Julien Lo
riot. 7 vol. in- 80. 28 fr. Paris, Perisse Frères 1 854.
Instructions morales sur la docrine chrétienne, par Ildefonse de Bressanvido. Traduit de l’italien par l’abbé Pétigny, 5 vol.
in-8°. Paris, Perisse Frères 1862. Rsr. 8,75 ze sprowadzeniem.
Cours d’instructions familières préchées dans la Métropole
de Milan par Ange Raiueri, traduit de l’italien. Nouvelle édition
augmentée de nombreux faits historiques à la fin de chaque in
struction. 4 vol. in-8°. Paris, Martin-Beaupré Frères 186 7. Rsr. 7
ze sprowadzeniem.
Bibliothèque (nouvelle) des Prédicateurs, ou Dictionnaire
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apostolique à l’usage de ceux qui se destinent à la chaire; par M.
Dassauce, vicaire général de Montpellier; précédé d'un Discours
préliminaire. 15 vol. in-80. 50 fr. Paris, Gaume Frères.

Repertoire du Prêtre destiné à lui faciliter la préparation
des sermons et à lui procurer de nombreux sujets de méditation.
Ouvrage présentant dans l’ordre alphabétique un résumé de tout
ce qui se rapporte à la foi, à la morale ou à la perfection chré
tienne; suivi d’une table analytique des matières; par l’abbé Mullier.
Tournai chez H. Casterman. 1 très. fort. vol. in-8°. VIII et 729 pp.
Plans d’instructions sur le Symbole, les Sacreraets, le Décalogue, la Prière et l’Oraison' dominicale; d’après le Catéchisme du
Concile de Trente. 2e édition.
I. Instructions sur le Symbole.

2 vol. in- 1 2 , x x x v iii .

560 — 542 pages.

II. Instruction sur les Sacrements.

2 vol.

in- 1 2 . de

X— 406 — 454.

III. Instructions sur la Prière. Instructions sur l’Oraison Dominicale. 1 vol. in- 1 2 . de 502 pages.
Instructions sur le Symbole. ln - 1 2 d e iv — 281 p,
Cours triennale d’instructions à l’usage des pensionnats,
des écoles dominicales et des congrégations de jeunes personnes.
5 vol. in-12 d’environ 400 pages.

I. La Prière et les Sacrements.
II. Oraison mentale.—Cérémonies de la Messe.
III- Esprit de l ’Église.—La vraie piété.
IV. Dévotions particulières pour la jeunesse.
Y. Retraites et sujets de Circonstance.
Każdy tom stanowi całość i można pojedynczo nabywać
w Tornai, u H. Casterman'a.

Oeuvres Complètes du bienheureux Léonard de Port-Mautice, traduites de l’italien, par le chanoine Labis. 8 vol. in- 1 2 .
w Tournai, u H. Casterman’a.

La première Gomunion, cours d’instructions, précédé d’une
méthode, par M. l’abbé F. Legcndre, recteur de Parthenay. 4-e
édition, 3 très-forts vol. in-18 jésus. 9 fr. Paris chez P. Lethielleux.

Trésor de la Prédication, ou la Doctrine du Catéchisme
du concil de Trente expliquée et commentée par des textes de l’ÉcriPrze wodnik.

44
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ture, et les plus beaux morceaux des Pères et des Docteurs de
l’Église, à l’uge des Curés et des Prédicateurs, par M . l’abbé Pioger. 4 vol. in-4° compactes, de 660 pages chacun, contenant la
matière de 20 vol. in-8° ordin. 36 fr. T. I. Le Symbole; IL Les.

Sacrements; III. Les Commandements; IV. La Morale.
La Doctrine Catholique expliquée, ou Recueil Complet

de
Prônes, Homélies, Sermons et instructions simples et pratiques
pour toutes les époques de l’année chrétienne. Tous complets et
entièrement nouveaux publié par une Société de Pêtres sous la
direction de M. l’abbé Clairin. i l vol. 66 fr.
W tych 1 1 tomach zawiera się wszystko o czem się na ambonie
traktuje; każdy kapłan znajdzie w nich obfity m ateryał kaznodziejski
Conférences sur la religion, ou Cours d’instructions en fo rme
de Prônes sur la Religion chrétienne. P a r l ’abbé Clément. ? vol
in-l2o, 5 fr. Paris chez V ictor Sarlit.

Conférences
Philip.

T h é o lo g iq u e s , D o g m a tiq u e s e t M o r a le s ,

p a r le .

15 f r . P a r i s , T o r lą e t H a to n . 186 7.
Divinité (la) de l’Église, p a r Mgr. de Salinis, erêque d ’Amiens
2 -e édition. 4 vol. in-8° 20 fr. Paris, Torla et Haton. 1865.
L a Raison philosophique et la Raison catholique, Confé
rences sur la Raison philosophique chez les anciens et dans les
temps moderne, par le R. P . Ventura. 4 vol. in-8o 24 fr. Paris,
Gaume frères.

C h a n o in e

4 v o l. in -8 o ,

Le Mariage, l e t t r e s d u C u ré d e M a u s s a n à M m e la M a r 
q u is e d e B e llo r ;

par

l ’a b b é

Coulin,

c h a n . h o n o r a ir e d e M a rs e ille .

2 v o l. i n - 18«. 316— 302 p . ; 25 n g r . T o u r n a i c h e z H . C a s te r m a n .
D z ie ło w y b o r n e d la o s ó b ś w ie c k ic h .

Cours d’instructions familières sur les principaux points
de la doctrine chrétienne; par le chanoine Rebaudeugo. Ouvrage
traduit de l’italien, par MM. Marchant et Richard, prêtres du
diocese de Cambrai. 6 vol. in - 1 2 , 4 th. Tournai, H. Casterman.
Curci, le R .P .— L a Nature et la Grace, Conférences sur le
naturalisme contemporain, préchées à Rome pendent le Carême 4e
1865, traduit de l’italien par M. l’abbé Dnrean. 2 vol. in-8°. Martin-Beaupré frères, 15 fr.
A t l a s d e la D o c tr in e

C a th o liq u e ,

ou

R e lig io n e n ta b le a u x s y n o p tiq u e s c o m p r e n a n t

C o u rs

c o m p le t

d e la

le D o g m e , la M o r a -

691

le, les Moyens de Salut etc. la Liturgie: Ouvrage utile aux Ecclé
siastiques, aux Séminaristes et à tous ceux qui veulent faire de la
Doctrine chrétienne une étude approfondie; par l’abbé Monnier, ancien
Curé, 1 vol. in-8. maj. 5 fr. Lyon, Girard et Josserand, 185 7 .
Trésors de Cornelius a Lipide extraits de ses Commenta
ires su r l’É criture sainte, à l’nsage des prédicateurs, des commu
nautés et des familles chrétiénnes, par l’abbé Barbier. 2-e édition.
4 forts vol. grand in-8°. 32 fr. Paris chez Poussielgne-Rusand.
Instructions s u r le s

v e r tu s c h r é tie n n e s

et

le s p é c h é s

c a p i

ta u x , p a r l ’a b b é G rid e l. 4 v o l. i n - l 2 . P a r i s , F . B a u q u e r e l.

Instructions paroissiales

sur le Sacrement de Mariage, par

labbé Gridel. i vol. in - l 2. 3 fr. Lyon, Girard et Jasserand 1859.

XIV. Apologetyka.
Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex
ore ejus: quia angelus Domini exercituum est. Malach. 2, 7.
Conticuit populus meus, eo quod non habuerit scientiam.— Po
pulus meus in ligno suo interrogavit, et baculus ejus annuntiavit ei ( j a k
się to o d 1855— 1860 p r a k ty k o w a ło ) : spiritus enim fornicationum
decepit eos, et fornicati sunt a Deo suo. O s e e 4, 6 i 7.
. . . P a r a t i semper a d satisfaotionem omni poscenti vos ratio
nem de ea, quae in vobis est, spe. 1 P e t r i 3, 15.
Qui studuerint, intelligere coguntur et credere. T e r t u l . A p o l.
Nauka płytka, odwodzi od Boga; lecz nauka zgłębiona, prowa
dzi do wiary prawdziwej. Bakon.
a. Dzieła polskie.

Symbolika
dzy K a to lik a m i
w ia ry , u ło ż o n y

c z y li w y k ła d

d o g m a ty c z n y c h n ie z g o d n ó ś c i p o m ię 

i P ro te s ta n ta m i

p o d łu g

ic h p u b lic z n y c h

p r z e z D r . J . A . M o e h le ra .

w yznań

T łó m a c z e n ie z n i e m i e -

m ie c k ie g o p r z e z X . M . N o w o d w o rsk ie g o . W a r s z a w a

1871. ( O b e c n ie

w y c z e rp a n a ).

Wywód

p r a w d y c h r z e ś c ija ń s k ie j

z e s ta n o w is k a filo zo fii,

do

A. Nicolas’a, z f r a n c u z k ie g o p r z e ło ż o n y p r z e z
E. F. Nasalskiego. W iln o , 1870. 2 to m y . C e n a z n iż o n a R s . l k . 80'.
g m a tu i h i s t o r y i , p r z e z

Obrona Chrystyanizmu

p r z e z X . D y o n izeg o flray ssin o u s. P r z e 
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kład Modesta W atta Kosickiego. 4 tomy, wydanie drugie popra
wione. Warszawa 1 8 2 8 . Rsr. i kop. 50.
Tryumf Ewangelii albo Pam iętniki człowieką światowego,
po wyrzeczeniu sig błgdów filozofii tegoczesnej. Z francuzkiego.
W arszawa 1830. 4 tomy Rsr. l kop. 50.
Myśli ściągające sig do błgdów tegoczesnych, przez D. 91. S.
K. C. L . A P. A. etc. z franc, na polskie z s-ej edycyi Turyńskiej
przełożone w Warszawie u X X . Missyonarzy l S 1 1 . '
Krótkie odpowiedzi na pospolite przeciw Religii zarzuty.
Ułożył X. Ségnr, a z 25 wydania przetłómaczył X. S. S. D. W y
danie drugie poprawione. W ilno 1854. Kôp. 3 7 V2.
Dowodne Odpowiedzi na zarzuty przećiw Kościołowi Katoli
ckiemu, ułożył A. Zeloni, a tłómaczył X . Nowicki Jacek Z. K. Wilno
1856. Cena Rsr. 1 kop. 2 0 . Zniżona kop. 60.
Religija Chrześcijańska dowiedziona przez uczynki. Przez
l ’abbé üoutteville, z francuzkiego. w Warszawie, w drukarni XX.
Missyonarzy 17 83.
Bezżeństwo kapłańskie w Kościele Katolickim przez X. Jana
Chryzostoma Janiszewskiego. Bpa Eleusańśkiego, Sufragana Poznań
skiego, etc. 2 tomy in-8. Gniezno uL angiego 1 8 6 0 i 1875.

b. Dzieła łacińskie.

Coelibatus et Breviarium:

duo gravissima Clericorum officia,
e. monumentis omnium seculorum demonstrata. Accessit completa
L itteratura, auctore Augustino de Roskovany, Episcopo Nitriensi.
Tom. 5, in-8. Pestini 1 8 6 1 , Vindobonae apud Braumtiller. Rs. 21
ze sprowadzeniem.

Sedis Apostolicae triumphus, seu Sedis Apostolica semper
impugnata, protectore Deo semper invicta; Auctore H. L. Hulot,
presbytero rhemensi. 1 vol. in-8. Rsr. 1 . Lauduni, V ariet-B erleux, 183 6.
c.

Dzieła francuzkie.

Le bon sens de la Foi, exposé

en réponse aux objections
philosophiques et scientifiques du jour; par R. P . Cftussette, 2-e
édition. 2 forts vol. in-8. 12 fr. Paris, Victor Palmé. 1872.
Préjugés e t V é r ité s , o u le s I ll u s io n s d e s g e n s d u m o n d e e n

s

1
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face de vérités religieuses,
Tours, Cattier.

par l’abbé Piau.

1 vol. in-12.

2 fr .

Solution de Grands Problème mise à la portée de tous les
esprits, par l ’au teu r de Platon-Pelichinelle. 4 vol. in-8. Troisième
édition revue, corrigée et augmentée p ar l’auteur. P aris, A. Sirou
et Desquers, 1847.
D z ie ł a X . B ersau x :

Les Grandes Questions Religieuses résolues en peu de
mots. 4 vol. in - 1 2 . La Foi et l’incrédulité.— L ’Évangile et le

Siècle.— L’Église e t le Monde.— La M ort et l’im m ortalité.
2 -e édition. P aris Pottois-C retté. i 8 6 i .
L a Vie chrétienne. Lectures pour les familles et les pa
roisses. 2 vol. i n - 1 2 .
Les vices et les Vertus. Nouvelles lectures pour les
familles et les paroisses. 2 vol. in - 1 2 .
L a Science Sacrée. io vol. in - 1 2 . N a n c y . Vagner 1 8 6 4 .
T. I . — Préparation Biblique, ou to u t homme raisonna
ble doit être un homme religieux.

T. II .— Démonstration
gieux doit être ch rétien.

Biblique ou tout homme reli

T . I I I . Démonstration Ecclésiastique ou tout chrétien
doit être catholique.
T. IV .— L a Trinité Chrétienne considérée comme la rai
son dernière de ce qui est, comme l’explication définitive et
suprême du comment et du pourquoi des choses, comme la
clé de la philosophie altissime.
T . V et V I.— Le Dieu-Homme ët la Vierge-Mère ou Jésus-Christ considéré avec Marie comme Mediateur, R épara
teur, Victime, Docteur, Roi, Modèle, Législateur et Civilisa
teur du genre humain.
T . V I I , V I I I , I X . — Les sept Sacrem ents considérés aux
points de vue philosophique, moral, traditionnel, liturgique et
polémique. 3 vol. in - 1 2 .
T . X . — Les Splendeurs du Culte, ou le Culte considé
ré dans son sujet, dans son objet, dans ses moyens, dans ses
usages, dans ses pratiques et dans ses cérémonies. 2 fr.
L a Voltairomanie. — Ce travail, qui est l’achèvement des
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Grandes Questions Religieuses, contient la solation des ob
jections que voici: I. Voltaire, voilà mon oracle.— II . Rous
seau, voilà mon m aître.— III. Leurs disciples, voilà mes
hommes. — IV. L eur cause, voilà ma cause.— V. Il n’ya p lu s,
de religion en France.— VI. On ne doit croire qu’aux prêtres
de la raison et de la philosophie, 1 fr. 50 c.
Les Philosophes aux prises avec eux-mêmes, ou le
Christianisme justifié p a r ses adversaires dans ses dogmes,
ses préceptes, ses sacrements, ses pratiques, ses faits et ge
stes, ses promesses et ses menaces, sa prééminence et son ave
nir sur l’héresie et la philosophie. 2 vol. in - 1 2 . 6 fr.
Le Vrai, le Beau, rutile, ou le Christianisme considéré
dans ses raports avec la science, l’a rt et l’industrie 1 vol.
M o ż n a t e w s z y s tk ie d z i a ł a d o s ta ć w P a r y ż u u T o r l a e t H a to n .

E ssai historique sur la destruction des Ordres religieux
en France au XVIII siècle, p ar Prat, S. J. 1 vol. in-8. 7 fr. 50.
Paris, chez Poussielgue-Rusand.
Nouvelles Besicles offertes à ceux qui ont la berlue, ou
éclaircissements de Certains points qu’on veut embrouiller de nos
jours, par Ben. Samuel Leri, ancien opticien breveté, membre de
plusieurs Academies savantes, etc. Bruxelles, H . Goemaere 1858.
Études philosophiques et morales sur la Confession, par
M. l’abbé A. M. Laurichesse. 1 vol. in-8. 5 fr- Paris, Torla et
Haton. 1865.
Pureté du Christianisme, ou le Christianisme n’a rien em
prunté à la philosophie païenne. P a r le Pére Battus, de la Compagniè de Jésus. 2 vol. in-8. Rsr. 3 kop. 75 ze sprowadź. Paris
chez Perisse F rères 1838.
L a Religion Chrétienne, autorisée p ar le témoignage des
anciens auteurs peïenns. P ar le P ère Dominique de C olonia, de la
Compagnie de Jésus. 2-e édition, revue et précédée d’une notice
historique, par M: l’abbé L a b o u d e r ie . 1 vol. in-8. R s r . i kop. 5.
P a r i s , Gauthier Frères. 1 8 2 6 .
La Foi, le Bon Sens et les Faits.

A p p e l a u x D é is te s s in 

c è r e s , p a r u n D é is te d é s a b u s é . 1 v o l. i n - 8 . B r u x e lle s . H . G o e m a e 
re ,

1863.
Erreurs (le s ) d u X I X s iè c le , o u le R a t io n a li s m e m o d e r n e c o n 
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damné par le sens commun, l’histoire, la science, les grands hom
mes, les Trais philosophes, les incrédules et la morale. P ar p. AD. A., proffesseur de Philosophie. P aris, Adrien Le Clere. 1865.
Rsr. 2 kop. 70 ze sprowadź.
Christianisme (le) et les Philosophes, ouvrage contenant
indépendamment de l’Histoire complète de la Religion Catholique,
depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours, un exposé
pérémptoire qui met à même de répondre clairement et victorieusément à toutes questions religieuses; p ar Ł. Lahure. 1 vol. in-8.
Paris, Gaume F rères.
Célibat ecclésiastique (Le) considéré dans ses rapports re 
ligieux et- politiques, par M. l’abé Jager. Deuxième édition. 1 vol.
in-8. 2 fr. Paris, chez Gaume Freres.
Célibat (du) ecclésiastique; par Mgr. Louis-Antoine-Augustin
Pafy, évêque d’Alger. Deuxième édition. 1 vol. in-8. 5 fr. Paris,
chez Jacques Lecuffre.
L ’Avocat du P rêtre Calomnié, ouvrage non moins utile aux
Laïques dont il ouvre les yeux el détruit les préjugés, qu’aux
Ecciésiastiques dont il venge les droits et trace les devoirs; enrićhi d’un rare et précieux commentaire du Concordat, par M. Por
tails, etc. Ouvrage qui traite les matières les plus délicates: Céli
bat ecclésiastique, M ariage des prêtres, etc. etc. par M. Jo 
seph Reynaud, C uré-archiprêtre du canton de Goncelin. Chez l’Auteur, à Goncelin, diocèse de Grenoble (Isère). 1 8 6 2 . Rs. 2 k- 27 */2.
L a Cause du Pape est la cause de la Civilisation et de la
Liberté contre la barbarie et la tyrannie. P a r un Libéral Catholi
que. T raduit de l’espagnol par Miguel Fauli. 3-e édition. Paris, Ch.
Douiol, 1875. Kop. 7 0 .
Du Droit de l’Eglise touchant la possession des biens desti
nés au Culte et la Souveraineté temporelle du Pape, par S. É . le
Cardinal Gousset, archevêque de Reims. 1 vol. in-8, Paris, Jacques
Lecoffre 1 8 6 2. R sr. 1 kop. 50.
Le Pouvoir Temporel des Papesijustifié par l’Histoire. Étude
sur l’origine, l’exercice et l’influence de la Souveraineté Pontificale
par Son Éminence Mgr. le Cardinal Mathieu, archevêque de Besançons. 1 vol. in-8. Rs. 2 kop. 1 0 . Paris, Adrien Le Clere. 1863.
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L ’Eglise et les lois éternelles des Sociétés humaines; par F.
L. M. Maupied. i vol, in-8. Rsr. 2. Paris, Poussielgue-Russand 1863.
Défense de l’Eglise Catholique contre l’herésie constitution
nelle qui soumet la Religion au M agistrat, renouvelée dans ces
derniers temps. P ar M. Boyer. 1 vol. in-8. Kop. 67 Va. Paris, Gaume Frères, 1840.
Pourquoi sommes - nous Catholiques et non Protestants?
Discussion au point de vue de l’É criture, du bon sens et des faits,
traduit de l’anglais. 4-e édition, revue et corrigée. Paris, L . Le
thielleux 1865. Kop. 35.
Motifs de la conversion d’un protestant, ou l’Êglise Catholi
que vengée du reproche d’innovations par l’Ê criture et la Tradi
tion de quatre prem iers siècles. A Paris chez Gaume frères. 1830.
Kop. i 7 4/2.
Méthode d’instructions pour ramener les Protestants àTÉglise
Romaine et confirmer les Catholiques dans leurs croyance, divisée
en douze entretiens; par M. de la Ferest. Nouvelle édition in-12.
60 kop. Taurnai, Casterman, 185 6.
Quelques Raisons de ne pas être Protestant accompagnées
d ’observations sur l’état actuel du Protestantisme en France, par
M. Robert. Paris; H. Vrayet de Surcy. Kop. 6 8 1/*.
Motifs déterminants d’embrasser la Foi Catholique, fondés
sur l’efficacité de la doctrine dans l’intérêt humanitaire et social,
et sur des preuves multipliées, appréciables par la raison, de la di
vinité de son origine. ? vol. in - 1 2 . A Bourges, P. A. Maneeron;
a Paris; Tous les libraires, '1844.
Motifs qui ont ramené à l’Église Catholique un grand nom
bre de Protestants. Troisième édition, revue et augmentée, par l ’ab
bé Rohrbacher. Paris, Y. A. Waille. 1850. Kop. 5 2 V2.
Recueil de Réfutations des principales objections tirées des scien
ces et dirigées contre les bases de la Religion chrétienne par l’in
crédulité moderne; par L. de Roûeo, baron d’Alvimare, LieutenantColonel en retraite, chevalier de Saint-Louis et de la Légiond’Homeur. Roulers, chez D. Yanhée, 1843. Rsr. i kop. 2 0 .
Lettres à un Sceptique en matière de Religion, par J. Balmès, ouvrage traduit de l’espagnol, avec in introduction, par J.
Bareille. Paris, Louis Vivès, 1855. Kop. 90.
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Appel à la R a is o n

s u r la v é rité

r e lig ie u s e

p a r M . l ’a b b é

1850. R s r . 1 k o p . 8 7*/a.
Action (F ) providentielle ou L ettres philosophiques su r l'h i
stoire du Christianisme par l’abbé B. P hilip. Paris, Torla et Haton 1861.

É d u a r d B a r t h . P a r i s , J a c q u e s L e c o ffr e

Oeuvres d e Oonoso Cortès M a r q u is d e V a d e g r a m a s , a n c i e n
am b assad eu r

d ’E s p a g n e p r è s

la c o u r d e F r a n c e ,

p u b lié e

p a r sa

fa m ille , p r é c é d é e s d ’u n e i n t r o d u c t i o n p a r M . L o u i s V euillot.

S v o l.

2-e é d itio n . P a r i s , V a to n , 1862. R s r . 4 k o p . 50 z e s p ro w a d ź .

Moines (les) et leur influence sociale dans le passé et dans
l’avenir, par l’abbé IKartin. 3-e édition. 2 vol. in-12. 5 fr. Paris
Haton, 18 72.
Christ (le ) e t le M o n d e , p a r l ’a b b é G abriel. P a r i s , R é g is R u f fe t, 1 8 6 2 . R s r .

1 k o p . 80 z e s p ro w a d z e n ie m .

Voyage d’un jeune Irlandais

à la r e c h e r c h e d ’u n e r e lig io n ;

p a r- T h o m a s Ilo o r e ; t r a d u i t d e l ’a n g la is p a r l’a b b é Didon.

4 fr. P a 

ris , G a u m e f r è r e s .

Symbolique p o p u la ir e , o u E x p o s itio n c o m p a r a tiv e d e s d o c t r i 
n e s c o n tr o v e r s é e s e n t r e

le s P r o t e s t a n t s e t le s C a th o liq u e s ;

par J.

Buchmann, t r a d u i t d e l ’a lle m a n d p a r J e a n C ohen. P a r i s , Y . A . W a i lle,

1845.
L ’Arch d u P e u p i e , p a r P l a t o n P o li c h in e lle .
„C ’e s t l a t ê t e q u i m è n e
c o m m e n t t o u t c e la fin ira ?

la q u e u e .
S achez

V o u le z - v o u s s a v o ir

d ’a b o r d c o m m e n t

to u t

c e la â o o m m e n c é .“
B r u x e lle s .

H. G o e m a e re 1851, K o p . 671/2.

F a u s s té ( la ) d u P r o t e s t a n t i s m e d é m o n t r é e ,

p a r M g r. J . B .

flfalon, É v ê q u e d e B r u g e s . 2 -e é d i t i o n , r e v u e e t a u g m e n té e , s u iv ie
d ’u n e r é p o n s e à la S o c ié té é v a n g e liq u e o u é g lis e c h r é tie n n e m is s io n 
n a ir e b e lg e ,
K op.

é t a b lie a B ru x e lle s . B r u x e lle s ,

H. G o e m a e r e ,

1858.

35.

Fausseté (la) du protestantisme suivie d’un appendice sur le
Méthodisme, ouvrage commencé par l’auteur de la Vérité de l’Eglise Catolique démontrée et achevé par son frère l’abbé J. F . Catte t, 2 vol. in-8. Rsr. 4 kop. 55, Lyon, Perisse frères, 1864.
Avenir (de 1’) du Protestantism e et du Catholicisme par M.
l’abbé F, M artin. 1 vol. in-8. P aris, Torla et Haton. 1868 7 f. 50.
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Religion naturelle ( D e la ) e t d e la R e l ig io n C h r é tie n n e , p a r

F r. A m b ro is e P o tto n . P a r i s , P o u s s ie lg u e - R u s a n d , 1859. 6 f r .
travesti p ar ses ennemis, par le R. P.
John-Henry Newman. T raduit de l’anglais par Jules Gordon. Paris,
A. Courcier. Rsr. 2 kop. 80.
Rome et Londres; par l’abbé Hlargotti. T raduit de l’italien,
par H . J. Maréchal. Tournai, H . Casterman. 4 fr. 50 c.

le R . P .

Catholicisme (Le)

L’Église et les Églises p a r J e a n . J o s . Ig. Doellinger.
d u i t d e l ’a lle m a n d p a r l’a b b é A .

*

Bayle.

Tra

T o u r n a i . B . C a s te r m a n .

Défense du Saint-Siège, et succincte exposition de vraies
doctrines de l’Église Catholique, en réponse à de récentes attaques;
par l’abbé L. 0. Gavairon. Taurnai, H. Casterman. 1859. s fr.
Vraie Religion (traité historique et dogmatique de la) avec
la réfutation des erreurs qui lui ont été opposées dans les diffé
rents siècles; par l ’abbé Bergier, auteur du Dictionnaire de Théo
logie. Nouv. éditi 8 forts vol. in-8. 20 fr. Tournai. H , Casterman.
Mgr: Nardi. Vérité de la Religion Catholique démontrée à
l’aide de la Philosophie et de l’Histoire. Ouvrage traduit de l’ita
lien, sur la S-e édition par Prosper-Pierre Huchedé. 1 vol. in-8.
de XV— 49 2 pages. 6 fr. Paris, Louis Vivès.
Esqussies et études historique sur la Réforme et son épo
que; par le docteur Jarcke. T raduit de l’allemand par le comte D e
Villermond. 1 vol. gr. in-8, X I I — 340 p. 4 fr. 50 c. Taurnai, H.
Casterman.
Protestantisme (le ) et la Règle de Foi, p a r le R . P . J e a n

Peirone,

d e la C o m p a g n ie d e J é s u s .

O u v ra g e t r a d u i t

d e l ’ita lie n .

3 v o l. i n - 8 . P a r i s , c h e z L o u i s V iv è s . 1851.
Influence ( d e l ’) , d e la R é f o r m a tio n d e L u t h e r , s u r l a c r o y a n 
ce

r e lig ie u s e , l a p o litiq u e e t l e p r o g r è s d e s l u m iè r e s ;

p a r R . K o-

belot. A L y o n c h e z R u s a n d . 1822. K o p . 60. ,
Réforme (la), son développement in térieu r, et les résultats
qu’elle a produits dans les sciens de la société lutherienne, par J .
Doellinger. Traduit de l’allemand sur la deusième édition p a rE m .
Perrot., Docteur en Médecine de la faculté de Paris, etc. 3 vol.
in-8. Paris Gaume freres. 1848.
Réforme ( la ) contre la Réforme, o u a p o lo g ie d u C a t h o lic i
s m e p a r le s P r o t e s t a n t s t r a d u i t d e l’a lle m a n d d e H o e n ig h a u s ,

par

699

M. M. S . et W ., et précédé d’une introduction par J. M. Audio.
2 forts vol. in-8. 15 fr. Paris, L . Maison, 1856.
Église (1’) la Réforme, la Philosophie et le Socialisme, a u
point de vue de la civilisation moderne p ar Eugène ülahon de 9louaghau, V . Consul de France, membre de plusieurs Academies e t
Sociétés savantes. Tournai, H . Casterman. R sr. 1 kop. 85.
Science sociale ( L a ) a u p o i n t d e v u e d e s fa its . P a r M . l ’a b 

1850. R s r . 1 k o p . 65.
dans ses rapports avec la L iberté,
l'ordre public et les progrès de la civilisation particulièrem ent au
moyen âge. Ouvrage dans lequel on montre la tendance essentiel
lement bienfaisante du christianisme catholique. P ar l’abbè Ja cq u es,
i vol. in-8. Rsr. 1 kop. 20. P aris et Lyon chez Perisse freres 1 8 8 6 .
Dissertations philosophiques sur les points capitaux ds la
Controverse Chrétienne, par G . Louay. i vol. in-8. Rsr. i kop.
80. Bruxelles, II. Goemaere 185 7 .,
Le libre examen de la V érité de la Foi. E ntretiens sur la
Démonstration Catholique de la Révélation chrétienne; p ar V .
Pecham ps, Deusième édit. 1 vol. in-8. R sr. 1 kop. 77*/2 ze spro
wadź. Tournai. H . Casterman 185 7.
Christ (Le) et les Antechrists dans l ’É criture, l’histoire et
la conscience; par V. D echam ps, 1 vol. in-8. Rsr. 2 ze sprowadź.
Tournai. H. Casterman, 1858.
bé M a r t i n e t . P a r i s , J a c q u e s L e c o ffr e ;

E glise (L’) considérée

Démonstration p h ilo s o p h iq u e
q u i tie n n e n t à
b é l’o lg e .
fre

i

d u C a th o lic is m e

à to u s c eu x

la V é r i t é , à l e u r s s e m b la b e s , à l e u r p a t r i e . P a r l ’a b 

v o l. i n - 8 . R s r . i z e s p r o w a d z ę . P a r i s , J a c q u e s L e c o f 

1851.

Harmonie du Catholicisme avec la nature humaine; par Mme
L. De C h allie (née Jussieu). 1 vol. in-8. Rsr. 1 kop. 40 ze sprow.
Paris, Gaume freres. 1854.
i

Économie sociale ( L ’) a u p o i n t d e v u e c h r é t i e n , P a r l ’a b b é

C orb ière. 2 v o l. in-8. R s r . 8 , 6 0 z e ,p r o w . P a r i s , A. J o u b y 1863.

Phisiologie de l’Église, ou études sur les lois Constitutives
de l’Êglise considérée dans son essence naturelle; par Frédéric
P ilg ra m . T raduit eu français sur la 3-e édition allemande par l’ab
bé Ph. Reinhard. i vol. in - 1 2 . R sr. 1 kop. 35 ze sprow. P aris,
Régis Ruffet. 1864.
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Défense de la Liberté de l’Église, par Mgr. Dupanloup.
beaux volâmes in-8, 15 fr. P aris, chez Régis Ruffet.

2

L a Cité du M al o u le s C o r r u p t e u r s d u S iè c le p a r L . F . Je
han (d e S a in t- C la v ie n )

m e m b re

d e l ’A c a d é m ie r o y a le

d e S c ie n c e s

de T u r i n , e tc . P a r i s , A m b r o is e B ra y , 1859. R s r . 1 k o p . 2 0 .
Oeuvres choisies de Muzzarelli. 2 vol. gr. in - 1 2 , X X II—
4 4 5 — 4 77 p. 2 fr. 50 c. Tournai, H . Casterman.
Le Protestantisme comparé au Catholicisme, dans ses ra p 
ports avec la civilisation européene, par Jecques B a lm è s précédé
d’une introduction par de Blanche-Raffin. 5-e édit. ornée d ’un por
trait. 3 vol. grand in-18, 10 fr. Paris, A. Vaton.

Le meme ouvrage, belle édition. 3 vol. in-8, portra

—

broch. 15 fr.
Martinet l’abbé: L ’Arche du Peuple, 2 vol. in - 1 8 , 2 fr.
de T Éducation de l’homme 1 vol. in - 1 2 , 2 fr.
l’Emmanuel, ou le Remède à tons les Maux. 2 -e édi
tion 1 vol. in- 1 2 , 2 fr.
Statolatrie, ou le Communisme légal, 1 grand vol.
in-18, jésus, 1 fr.
L a Science d e la V ie . 2 v o l. i n - 8 . 10 f r .
L ’Art d’apprendre en riant des choses fort serieuses.
1 vol. in-18. '
To ostatnie dzieło X. M artinet’a wyszło w Bruxelli
u H . Goemaera, a inne w Paryżu u Jakóba Lecoffre.
Platon-Polichinelle ou la Sagesse devenue folie pour
se m ettre à la portée du Siècle. 3 vol. in- 1 2 , Rsr.
1 kop. 35. L y o n , chez J. B . Pélagaud 1854.
L a Foi vengée pa la Raison, ou Réponses aux plus spé
cieuses difficultés contre le Christianisme. P a r Th, G***, prêtre. 1
vol. in - 1 2 . Rsr. 1 . Saint-Brieuc, chez L '. Proudhomme, 1840.
Apologistes (Les) involontaires, ou la Religion chrétienne
prouvée et défendue par les objections mêmes des incrédules. P ar
M . X é r a u lt, grand-vicaire du diocèse d’Orléans. 4-e édition. Paris,
chez Perisse frères. 1838. Kop. 40.
Tegoż samego autora i u tegoż księgarza: Conjurations de
l’Impietè contre l’Humanité. 1 vol. in - 1 2 ; Selectae de novo e p ro
fanis Scriptoribus narrationes ac Sententiae. 1 vol. in-12.
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L ’Art de Croire, ou Préparation philosophique à la Foi chré
tienne; par Auguste N ic o la s. 2-e édition, revue et corrigée. 2 vol.
in-12. Rsr. 2 kop. 45. P aris, Ambroise Bray, 1867.
Incrédule (L’) sans excuse. Apologie de la Religion Chré
tienne; par le P. Paul S e g n e ri de la Compagnie de Jésus. T raduit
de l’italien par le P. F . Catoire, de la même Compagnie. 1 vol.
in-8. Paris Julien, Lanier, Consard et C-ie 1858. Rsr. 1 .
L ’Homme relevé de sa chute, ou Essai sur le péché originel
e t les fruits de la Rédemption. P a r l’abbé' M. J. G u itto n . 2 vol.
in-8ï_ 6 fr. Paris, Torla at Hat on.
Pensées d’un P rotestant sur l’invitation du P ape pour la
réunion à l’Église Catholique Romaine. P a r Id. R. Baumstark. T ra
duit de l’allemand avec l’autorisation de l’auteur, par le baron Th.
de Lamezan. In-8, 50 cent. P aris, T orla et Haton.
L a Raison du Chrisianisme, ou Preuves de la V érité, de la
Religion, tirées des écrits des plus grands hommes de la France,
de l’Angleterre et de l’Allemagne; par M . de G e n o u d e, 3-e édition,
augmentée de plusieurs auteurs importans. 4 vol. grand in-8. 22 fr.
Paris, chez Sapia.
Discours sur les rapports entre la Science et la Religion
Révélée, prononcés à Rome par Nicolas Wisemau, Évêque deM elipotanos, pour faire suite à L a Raison du Christianisme publiée par
M . de G e n o n d e. 2 -e édition, revue et corrigée par l’auteur. 2 vol.
in-8. Rsr. i kop. 50. A Paris, chez Sapia 1841.
Examen du Matérialisme, ou réfutation du système de la
nature. P ar l’abbé Bergier. Tournay, J. Casterman. 1838. 2 vol.
in-8. Rsr. 1 kop. 2 0 .
L ’Église et la Civilisation moderne p a rle P. H. R a m iè r e ,
de la Compagnie de Jésus, i vol. in-8. 4 fr. Rsr. 1 kop. 35. Pa
ris, Perisse frères.
Papauté (La) considérée dans son origine, dans son dévelop
pement au moyen âge, et dans son état actuel avec le Protestanti
sme, ou Réponses aux allégations de’M. Melre d ’A u b ig n é , dans son
Histoire de la Réformation au XVI-e siècle, et à l’É crit de M.
Bost, ministre du Saint Évangile, intitulé Appel à la conscience
de tous les Catholiques romains. P ar l’abbé C. 91.. J la g a in . P aris,
Gaume fr. i vol. in-8. Rsr. 2 kop. 7 î/g. 1841.

702
Nouveau Catéchisme philosophique, ou Exposition raisonnée des motifs de la Foi Catholique, par l’abbé S a g n ie r. 1 vol.
in - 1 2 , 3 fr. 50 c. P aris, Régis Ruffet.
Catechisme philosophique, par F e l l e r . 3 vol. in -12. 5 fr.
Paris, Louis Vivès.
Déisme (Le) réfuté par lui-même, ou examen en formes de
lettres, des principes d’incrédulité répandus dans les divers ouvra
ges de J . J . R o u ss e a u ; par l’abbé Bergiçr. Nouvelle édition. 1 vol.
in-8. Kop. 80. Besançon, Outhemin-Chalandre; Paris, Méquignon
junior, 1842.
C e r titu d e des Preuves du Christianisme, p a r B e rg ier,'

1 vol.

in-8. Ibidem.
Les Libéraux paints par eux-mêmes, sur documents authen
tiques, avec pièces et textes à l’appui, par G. L e b ro c q u y . 1 vol. de
500 pages in - 1 2 , 3 fr. Paris, Victor Palmé; Bruxelles, G. Lebrocquy.
De la folie en m atière de religion, par le R. P . Al. L e fe b v r e , de la Compagnie de Jésus. Paris, Putois-Cretté,
1 8 6 6 . 6 fr.
Rsr. 2 kop. 4 0 .
Défense de l’Église contre les erreurs historiques des écri
vains modernes; par l’abbé G o rin i. 3 vol. in-8. 1 8 fr. Lyon, G irard
e t Josserand.
Réponses populaires aux objections les plus répendus con
tre la Religion; par le R. P. 8. F r a n c o , de la Compagnie de Jésus.
Traduction, par l’abbé Nambride de Nigri. 2 vol. in-12. Rs. 1,80.
Lyon, G irard et Josserand, 1861.
Pourquoi l’on ne croit pas, ou des principales causes de
'Incrédulité en m atière de Religion, p ar N . J . L a f o r c t. I n - 1 2 . Kop.
9 0 . Louvain, Ch. Peeters; Paris. P . Lethielleux; Tournai, H. Ca
sterman, 1864.
Catholicisme (Le) présenté dans l’ensemble de ses preuves,
par M. B a g u e n a u lt d e P u c h e s s e . 2 vol. in - 1 2 . P aris, Gaume et
Duprey.
Les hommes noirs, par A. D e la p o r te . 1 vol. in - 18 . 1 fr.
Paris C. Billet.
Le Diable existe-t-il et que fait-il? 1 vol. in-18. 4-e édition.
P a r le même. 6-e édition. Paris, C. Billet. 60 c . ’
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Culte de Satan (du) par Alex, de S a in t-A lb in . 1 in - 1 2 . P a 
ris, H enri Aniéré 1 8 6 7.
Les Portes d e l’Enfer. P a r Alex, de S a in t-A lb in . 1 vol. in - 12
P a r is ,

Dentu, 1764. R s r . 1 kop. 5.
Deux Pagan ism es (Les) par Eugène Loudun.

Paris, Victor

Palmé. 1865. Rsr. 1 kop. 5.
Chrétien (Le) fortifié dans sa foi, ou considérations p ro
pres à démontrer la vérité du Catholicisme, p ar l’abbé Nau. T ours,
Cattier, 1 8 6 2 .
Théoremes de Politique Chrétienne, dans lesquels la Reli
gion chrétienne, en général, et certains points de dogme, de mo
rale et de discipline de l’Église Catholique, en particulier, sont dé
fendus de l’imputation calomnieuse d’être nuisibles à la société,
par Mgr. Ange-Antoine Scotti. 2 vol. in-8. Rsr. 2 kop. 70. Bru
xelles 1842.

Les Morts et les vivants entretiens sur les Communications
d’outre-tombe, par le P. P. Matignon, de la Compagnie de Jésus.
Paris. Adrien L é Clere. 1 8 6 2 .
le

Question du Surnaturel (La) ou la Grace, le Merveilleux,
Spiritisme au XlX-e Siècle, par le P . A. M atig n o n ibid. 3 fr.
La foi et la liberté de l ’esprit humaine, ou la pensée, la

science, la conscieme devant la doctrine catholique;
Matignon, ibid.

p ar le P. A.

Des Raports de l’homme avec le démon essai historique
et philosophique, par Joseph. K iz o u a rd . 6 vol. in-8. Cena każdego
tomu 5 fr. 50 c. Paris. Gaume frères et J. Duperey. 1864.
Franc-Maçomerie (La) en elle-même et dans ses rapports avec
les autres Sociétés secrètes de l’Europe, notamment avec la Carbo
narie italienne, par l’abbé G y r. 1 vol. in-8, Rsr. 1 kop. 35. L iè 
ge, J. G. Lardinois; P aris, P . Lethielleux, 1859.
Franc-Maçonnerie (la) soumise au grand jours de la Publi
cité, a l’aide de documents authentiques. 2 vol. in-8. Deuxième
édition. Rs. 3, Amand Pieut à Gand; Edouard Neut, à Bruges 1866.
Francs-Maçons (les) et les sociétés secrètes, p ar Alex, de
S a in t-A lb in . 2-e édition, revue, considérablement augmentée et sui
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vie des Actes Apostoliques des Souverains Fontifs Clément XII,
Pie VII, Leon XII et Pie IX. Paris, F. Wattelier. 1867. Rs. 2,45.

Libéralisme (le), la Franc-Maçonnerie et l’Ëglise Catholique
par le chanoine Labis. 2-e édition. Bruxelles, Victor Devaux.
18 70. 4 fr.
Les Sociétés secrètes et la Société par D e c h a m p s . 3 vol.
Avignon, 1874— 7 7 .
Des esprits et de leurs manifestations, par le marquis de
ll i r v i l l e . 5 vol. gr. in-8. et un appendice. 39 fr. Paris, Henri
Pion. 18 64.
Dzieła Gougenot. Des Mousseaux, à Paris chez Henri Pion:
La magié au XIX-e siècle, ses agents, ses vérités, ses
mensonges. Nouvelle édition revue, corrigée, augraen tée. 1864.
Hants Phénomènes de la Magie;
Médiateurs et les moyens de la Magie;
Moeurs et pratiques de démons et des Exprits visiteurs;
Le Juif, le Judaisme et la Judaisation des peuples chré
tiens. 186 9.

Dieu et les dieux, ou un voyageur chrétien devant les ob
jets des cultes anciens, les traditions et les fables P a 
ris, Lagny frères.
Des possessions et de la Magie depuis le XVII-e scièle
jrçsqu’à nos jours. Par Hippolite Blanc, 1 vol. in-8. Paris, H.
Pl-on, 186 3.
Triomphe du St.-Siège et de l’Église, ou les novateurs mo
dernes combattus avec leurs propres armes; par Maur. Capellari, actuellement Gregoire XVI Souverain Pontif.; traduit de
l’italien par l’abbé Jammes. 2 vol. in-8. Louvain chez Vanlinthout
et Vandenzande 1834.
Le Souverain-Pontif par Mgr. Ségnr. Sixième édition, Paris,
Torla et Haton. 1867, 1 vol. ia-’i 8. 296 p.

Défense de la Religion contre les Rationalistes du jour, par
l’abbè Bluteau. 4 vol. 20 fr. Paris, chez Victor Sarlit. 1866.
Le Spiritisme devant l’histoire et1devant l’Église. Son origine,
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sa nature, sa certitude, ses dangers. P. M. l’abbé Poussin. 1 vol.
in- 12 . 2 fr. 80 c. Paris, chez Victor Sarlit.
Points fondamentaux du Christianisme en général et du
Catholicisme en Particulier, vengés des attaques auxquelles ils ont
été en butte dans tous les temps et tous les lieux, par les meil
leurs ouvrages connus sur chacun de ces Points, et rangés sous le
triple ordre historique, legique et théologique, par l’abbé J. P.
Migne, 16 vol. in-4. îoo fr.

Démonstrations évangéliques, par l’abbé J . P . Migne. Ou
vrage également nécessaire à ceux qui ne croient pas, et à ceux qui
croient. 20 vol. in-4, 120 fr.
Àpologie du Christianisme, par Franz. H e ttin g e r , docteur
en Philosophie et en théologie, professeur de théologie à l’Universitè de Vurtzbourg. Traduction de l’allemand par Julien Lalobe de
Felcourt et J. B. Jeannin. 5 vol. in-8. 25 fr. Bar-le-Duc.
Catéchismes philosophiques, polémiques, historiques, dogma
tiques, moraux, disciplinaires, canoniqes, pratiques, ascétiques et
mystiques, de Feller, Aimé, Scheffmacher, Rohrbacher, Pey, Lefrançois, Alletz, Almeyda, Flenry, Pomey, etc. etc. édit. Migne. 2 vol.
in-4. 18 fr.
Perpétuité de la foi de l ’Eglise Catholique, par Nicole,
Arnauld, Renaudot, etc. suivie de la Perpétuité de la Foi sur la
confession auriculaire, par Denis de Saint- Marth et de 13 Let
tres de Scheffmacher sur presque toutes les matières controversées
avec les Protestants; édit. Migne; 4 vol. in-4. 24- fr.
La Catéchisme des Incrédules, par J. F. Carou.In-12 . 3 fr.
Paris, Victor Palmé.
S o m m e (La) contre le Catholicisme libéral, par l’abbé J u le s
B o re l. 12 fr. Paris, 1876.
d.

D iie la n ie m ie c k ie .

Symbolik, Oder Darstellung der dogmatischen Gegensjitze der
Katoliken und Protęstanten. Von Dr. J . A. l o e h l e r . Sechste unverànderte Auflage. Mainz 1843. Druck und Verlag von Florian
Kupferberg. Wien, bei Karl Gerold.

Przewodnik.
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Beweggründe, warum so viele Protestantes zur katholischea
Kirche zurückkehren. Mil einer Beigabe: Controverskatechismus,
verfaszt von P. J. J. S e h e ffm a e h e r aus der Gesellschaft Jesu. Aus
dem Franzôsichen von J. M., Religionslehrer. Regensburg. 1842.
G. Joseph Manz. Rsr. 1,20.
Fünfzig Beweggründe warum die katolische Religion allen'
andern vorziehen sei. Von Anton Ulrieh, Herzog von Braunschweig
und Lilneburg. Zweite Auflage. Einsiedeln, 1843. Kop. 25. zë
sprowadzeniem.
Uebersichtliche Darstellung der wiebtigsten Bekehrungen
zur katolisehen Kirche, welche unter den Protestanten' und andern
Religionsangehôrigen seit dem Anfang des neunzehenten Jahrhunderts stattgefunden haben.
- ,
Grôsztentheils nach Abbé Rohrbacher für Deutsche bearbeitet und mit den neuern Bekehrungsfâlien und andern Zugaben bereichert. Zwei Theile. Schaffhausen. 1844. Rsr. 2,40.
D a s Resultat meiner Wanderungen durch das Gebiet die
protestantischen Literatur, oderdie Nothwendigkeit der Riickkehr
zur katholischen Kirche, ausschlieszlich durch die eigenen Eingestàndnisse protestantischer Theologen und Philosophen dargèthan
von D r J u l i u s V. H o e n in g h a u s. Zweite vermehrte Auflage. Aschaffenburg, 1837. Rsr. 2,25.
Reisen eines Irlanders um die wahre Religion zu suchen.
Mit Noten und Erlâuterungen von Thomas llo o r e . Aus dem Englischen Ubersetzt von Moriz L ie b e r . Sechste Auflage. Aschaffenburg.
1852. Kop. 90.
Buchmaan, Licent. Joh. (Priester in Neisse) Populàrsymbo|ik, Oder vergleichende Darstellung der Glaubensgegensâtze zwischen Katholiken und Protestanten. Mainz. 2e Aufl. 2 Bde gr. 8,
1845. Kirchheim und Schott. 2 Talary.
Die wahre Religion, Ein katholisches Volksbüchlein,
Der Wahrheit zum Schutz,
Der Lüge zum Trutz,
von Dr. Joseph Wick, Pfarrer zu U. L. Frauen in Breslau. ’Dritte
verbesserte Auflage. Regensburg, G. J. Manz. 1862 .
Systematische Methode, die Protestanten von der Wahr-
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heit der katholischen Kirche zn iiberzeugen. Von Dr. Aloys îleri,
d. G. J. Neu bearbeitet.
E r s t e r T h e il. Der christliche Glaube in seiner Wahrheit.

Zweiter — —
—
— — — Verirrung.
Regensburg, 1844. Verlag vo G. J. Manz. Rs. 2 .
Darstellung und Beherzigung der vollstiindigen christkatholichen Religionslebre, mit bestândiger Riicksicht auf die Unterscheidungslehren der Protestanten, fiir Christen, die von der wahren Religion sich iiberzeugen wollen. Nach Simbert Schwarzhueber’s praktischkatholicbem Religions-Handbuche für nachdenkende
Christen frei bearbeitet von Simon Buchfelner. 3 Bde. in-8. Re
gensburg,* 1844. Bei G. J. Manz. Rsr. 1,25.
Evangeliutn und Kirche. Eine katholische Protestantion gegen den Protestantisraus, der sich „Kirche" nennt. Von Dr. Sylvius.
in-8. l f. 30 kr. Regensburg, i84S . Bei G. J. Manz.
Der Gotze der Humanitet, oder das Positive der Freimaurerei, von l'achtler, Soc. J. Vol...? Freiburg im Brisgau. Herdersche Buchhandlung. 18 75.
Jestem pewny, że nie jeden z naszych Czytelników, przej
rzawszy tyle apologetycznych dzieł w języku francuzkim i niemie
ckim racytowanych, pomyśli sobie i powie: I na cóż to? Cui bono
było tu cytować tyle dzieł w tychże językach?! Czyż nauka i wia
domości w tychże dziełach zawarte nie są na równi ze skarbem za
kopanym, a więc zupełnie dla nas Polaków niepożytecznym?
Masz, kochany Czytelniku, zupełną słuszność, że wszelka
w obcych nam językach nauka, jest skarbem zakopanym, a więc
i niepożytecznym dla nas: ale czyż nikt z Twoich kolegów i konfratrów nie zna tychże języków? Czyż więc nie będą oni wdzię
czni nam za tak długi spis różnych dzieł apologetycznych w tych
że językach wydanych, a jakich my w języku swoim nie mamy?
Powtóre: wiele w polskiej mowie krąży przeciwko Religii za
rzutów, a które z języków francuzkiego lub niemieckiego są poczerpnięte; ź tego więc powodu powinniśmy tych się języków uczyć,
abyśmy mogli z nich także czerpać gruntowne odpowiedzi na te
zarzuty.
Jeden z uczonych Niemców, dziś nie pamiętam który, powie
dział kiedyś: że dla samego czytania tylko B ajek Krasickiego warto
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nauczyć się po polsku. Skoro tedy Niemcy powinniby się nauczyć
popolsku dla czytania tylko Bajek i skoro dziś oni uczą się popolsku dla czytania powieści Kraszewskiego; skoro mnóstwo Polaków
uczy się po francuzku i po niemiecku dla czytania przewrotnej ich
filozofii , tłumaczenia brudnych powieści a więc dla szerzenia umy
słowego przewrotu i zgnilizny moralnej; skoro kupcy żydzi uczą się
tych języków dla interesów jedynie handlowych: dla czegożbyś tylko
Ty, kochany, młody i zdolny Kapłanie, nie miał się nauczyć tych
że języków dla czerpania z nich obszernych i gruntownych wiado
mości w celu bronienia Prawdy, wykazywania niedorzeczności czy
nionych przeciwko Religii zarzutów i uzacnienia godności stanu du
chownego???
Gdybyś przy nader ułatwiających dzisiaj metodach poświęcił
dla każdego z tych języków po dwa, a najwyżej po trzy lata czasu,
to tyle w nich postąpiłbyś, że mógłbyś wszelkie w tych językach
dzieła z łatwością czytać.
Gdybyś .wiedział w jakiem miejscu znajduje się skarb zako
pany, czybyś się nie podjął kopania ziemi, chociażby to przyszło
długo i mozolnie pracować, dla dostania się do tego skarbu? Samo
tu pytanie jest odpowiedzią. Otóż zastosuj tę odpowiedź do języ
ków, o których bardzo dobrze wiadomo ci, że kryją się w nich
wielkie skarby mądrości, i nie leń się kopać w nich chociażby dłu
go i pracowicie. Ale przed wszystkiemi innerai językami poznaj
gruntownie swój własny i łaciński, a wtedy inne z łatwością przyjdą.
Tysiąc i milion razy lepiej i pożyteczniej jest uczyć się jakiego
języka dla chwały Boga i duchownego. pożytku bliźnich, aniżeli
próżnować lub w karty grywać. Znajomość obcychjęzyków wielce
ułatwia nabycie potrzebnej nam wiedzy. A brak w naszej ducho
wnej literaturze dzieł podobnych, jakie są w językach francuzkim
i niemieckim, czyż nie jest dostateczną pobudką do uczenia się
tychże języków? Co tylko Francuzi i Niemqy napisali dobrego, to
zaraz jedni i drudzy na swój język poprzekładali. Jedni i drudzy
natychmiast tłómaczą na swój język co Włosi i Anglicy dobrego
wydają: tylko Polskie Duchowieństwo stoi w ogóle z rękami pod tym
względem założonemi! R a ri nantes in gurgite vasto. Jedni wprawdzie
chcieliby wiele zrobić, lecz nie wiele mogą; inni zaś mogliby wiele
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zrobić, lecz prawie nic albo mało co robią. Ucz się tedy, młody kapła
nie, ucz się tedy języków obcych, a tej pracy nigdy nie pożałujesz.
Najlepszy do języka francuzkiego słownik Prancuzko-Polski
i Polsko-Francuzki, wydany w Berlinie u B. Behra, a do niemiec
kiego: Nowy dokładny Słoumik Polsko-Niemiecki i Niemiecko-Polski
przez F. Booch-Arkossy, w Lipsku 1873. Oprócz tych słowników,
trzeba do języka francuzkiego mieć: Słownik kieszonkowy francuzkopolski, zawierający obok każdego wyrazu francuzkiego dokładną jego
wymowę, zastosowaną do pisowni polskiej, wszelkie wyrażenia tech
niczne z nauk, sztuk i rzemiosł, synonimy, przysłowia i gallicyzmy,
przez M. Nolaskiego. Warszawa 185 7. Nakład i druk S. Orgel
branda. Rsr. 1.

XV. Historya Kościoła, Papieży
i Powszechna.
Interroga... majores tuos, et dicent tibi. Deut. 32. 7.
a. Diieła polskie.

Historya Kościoła Powszechnego przez X.

M e lc h io ra K u liń 

Prałata Katedry Sandomierskiej. 6 tom. Warszawa 1860 — 66.
Historya Duchowieństwa W czasie Rewolucyi francuzkiej,
przez Xdza Barruel po francuzku i po angielsku wydana w Londy
nie 1801 roku. Przełożona na język polski przez X. Surowieękiego
Reformata 2 t. Kraków 1815. (Rzadkie).
Historya powszechna, Cezara Cantu, przełożona przez Leona
Rogalskiego. 11 tomów. Z rycinami. Warszawa. Nakładem i drukiem
S. Orgelbranda 185 7.
skiego

b. Dzieła łacińskie.

Introductio ad Sacram Scripturam et Compendium historiae
ecclesiasticae usque ad annum 1836 cum Indice copiosissimo.
Accesserunt notitia librorum juris utriusque et Positiones ex uni
versa Theologia Dogmatico-Scholastica selectae.'Editio denuo aucta
et emendata. Kop. 35 ze sprowadzeniem. Parisiis, apud Perisse
Fratres, 1859.
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Institutiones historiae ecclesiasticae Novi Foederis, auctore
Vascotti, Editio 3a. 2 vol. in-S°. Goritiae, Sumptibus
Sochar (M. Tarmon). 1875.
Praelectiones historiae ecclesiasticae quas in Universitate
Romana habuit Joannes Baptista P a lm a . 2 vol. in-8° max. Editio
3a. Romae 18 70. 9 fr.
Historia Ecclesiastica auctore P. C. d e S m e d t, S . J. i vol.
in-8°, 1876. Brugis, 42 fr. Dotąd dwa wyszły z druku.
Epitome historiae Societatis Jesu, auctore Joseph*» Ju v en c io ,
ejusdem Societatis sacerdote. 4 vol. in-8. Gandavi, 1853. Rs. 3,60.
Historia Societatis Jesu, auctore J u lio C o rd a ra , Romae 1859.
Pontificum Romanorum vitae, ab exeunte saec. I X usque
ad finem saeculi X I I I ab aequalibus conscriptae. Edidit J. M. Watterich. 2 vol. in-8°. 8 Talar. Lipsiae 1862 . apud Engelman.
Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi X V I
illustrantia. Ex tabulariis Sanctae Sedis Apostolicae secretis excer
psit, digessit, recensuit prolegomenisque et indicibus instruxit Dr.
H. Laemmer. Una cum fragmentis Neapolitanis ac Florentinis. In-8».
(XVIII et 504 p.) 11 fr. 25. Friburgi apud B. Herder.
Scriptorum Graeciae orthodoxae bibliotheca selecta. Ex co
dicibus manuscriptis partim novis curis recensuit, partim nunc pri
mum eruit Dr. H. Laemmer. vol. I. In-8° (XLIV et 652 p.) 10 fr.
50. Friburgi apud B. Herder.
C a e s a ris S. R. E. t a r d . B a ro n ii, 0 . R a y o a ld i et J . L a d e rc h ii,
Congregationis Oratorii presbyterorum Annales Ecclesiastici, denuo
recusi et ad nostra usqué tempora perducti ab in g u s tiu o T h e iu c r,
ejusdem Congregationis presbytero, Sanctorum Tabulariorum -Vati
cani Praefecto, etc. etc. 45 do 50 tomów. Cena tomu 12 fr. BarriDuęis, typis et sumptibus Ludovici Guérin.
Sanctum Florentinum universae Ecclesiae Concilium éditum
a Monacho Benedictino. Romae 1865. Rsr. 2,25.
Monumenta Catholica pro Independentia Potestatis Eccle
siasticae ab Imperio civili. Collegit et edidit A u g u s tin u s de R oskov a n y , Canonicus Agriensis.
6 vol. in-8°. Rsr. 24. Quinque Eccle
siis, a. 184 7.
Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa qua
series et historia Archiepiscoporum, et Episcoporum et Abbatum Fran-

R. P. C la ro
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ciae vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad nostra tenir
pora deducitur, opera et studio D io n y sii S a m m a r th a u i, presbyteri
et monachi ordinis Sancti Benedicti e Congregatione Sancti Mauri,
necnon aliorum monachorum ejusdem Congregationis. Editio accu
ratissime correcta cura Dom. P. P io lin , monachi Ord. S. Benedicti,
13 dużych tomów in-folio, tom po 50 fr. Dopełnienia 3 tomy, tom
po 7 5 fr. Parisiis, apud Y. Palmé.
Monastiçon Gallicum, 2 vol. in - 4 0, 1 1 0 fr. Parisiis, apud
V. Palmé.
Dzieło to potrzebne jako dopełnienie Galliae Christianae. ,
c . D iie ła f r a u c n ik ie .

Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie
de Jésus composée sur les document inédits et authentiques par
J. C r é tin e a u - J o îy . Troisième édition, revue, augmentée et enrichie
d’une Table alphabétique des matières. 6 vol. in-8°, 18 fr. Paris,
Jacques Lecoffre. 1859.
Histor Universelle de l’Église Catholique par R o h r b a c h e r
continuée de 1846 à 1866 par J . C h a n tre l, suivée d’une Table
générale méthodique et très-complète par L é o n G a u th ie r, et d’un
Atlas historique spécial, par A. H. D u fe u r. 6-édition, 16 vol. in-4°,
à deux colonnes. Paris, Gaume et Cie.
Cena zniżona bez Atlasu lOO_fr.; z Atlasem, l i s fr. Wydanie
wytworne, 200 fr.
Les Annales ecclesiastique de 1867 à 1 s 6s, par J. C h a n tre l
stanowiące \7 tom Historyi Bohrbachera, sprzedają się oddzielnie,
cena ich: 10 fr.
Histoire de l’Église, par Henrion. Édit. Migne. 2 2 vol. in- 40,
tom po 4 fr.
Histoire de l’Église gallicane, par Langueval, 26 vol. in- 12 ,
26 fr. Toż samo dzieło in-8°, 40 fr. Paris, Victor Palmé.
Histoire générale de l’Églisé depuis la création jusqu’à nos
jours par l’abbé J . E. Darras. 30 vol. in-8°, od 600 do 650 str.
200 fr. Paris, Victor Palmé.
Ma być lepszą od Historyi Bohrbachera.
Chronologie historique des Papes, des Conciles généraux
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etc. etc. par M. Ł. d e ü a l a s t r i e , de l’École des Chartes. 1 vol.
in- 80, 8 fr. Paris, Gaume frères.
Histoire des Papes, depuis Saint Pierre jusqu’à nos jours,
par le comte A. de Beaufort; précédée d’une Introduction, par Si.
Laurentje. 4 vol. in-80, 10 fr. Paris, Gaume frères.
Histoire des Souverains Pontifs Romains; par M . le che
valier Artaud de üloutor, ancien chargé d’affaires de France à Rome,
à Florence et à Vienne, membre de plusieurs académies et de plu-,
sieurs sociétés savantes, etc. 8 vol. in-18 jesus. 16 fr. T o ż samo
dzieło 8 vol. in-8°, 24 fr. Paris, Jacques Lecoffre.
Histoire populaire des Papes, par J. Chautrel. 2 4 vol. in- 18 11.
Paris, C. Dillet. 1865. 24 fr.
Martyrs et Bourreaux de 1793 ou Histoire de3 atrocitée
révolutionnaires .depuis l’ouverture des États-Généraux jusqu’au
Concordat de 1 8 0 1 , par l’abbé C o r d ie r (de Tours). 3o édit. 3 vol.
in-12, 9 fr. Paris, Louis Vivès.
Histoire de l’invasion dés États du Pape en 186 7 et de
Rome en 18 70, par le baron de Jléyius. Paris, chez Victor Palmé. 6 fr.
Pouvoir du Pape au moyen âge, ou Recherches historiques
sur l’origine de la Souveraineté temporelle du Saint-Siège, et sur
le droit public du moyen âge relativement à la déposition des Sou
verains; etc. par Dl***, directeur au Séminaire de Saint-Sulpice.
Nouvelle édition, considérablement augmentée. 1 vol. in-8°. Paris,
Perisse frères. 1845. Rsr. 3.
Traité de la Puissance Ecclesiastique dans ses rapports
avec les Souverainetés temporelles dédié au Prince des Apôtres,
Traduit de l’italien du P. Jeau-Autoine Biauchi de Lucques, par l’abbé
C.
Peliier. Ouvrage indispensable à tous ceux qui possèdent les
oeuvres complètes de Bossuet. 2 vol. in-8°, 14 fr. Paris, Gaume
(frères 185 7.
Histoire Générale des Persécutions de L’Église par P. Beluino.
10 vol. in-8° 40 fr. Paris, Perisse frères. 184 7.
Histoire de la Terreur 1792 — 1794 d’après des documents
authentiques et inédits par II. Hortiiner-Teruaux. Dotąd 7 vol. in-8°
Paris, Michel Lévy, 1863— 69. Tom po 6 fr. i po 6 fr. 50 .
Tribunal (le) Révolutionnaire de Paris. Ouvrage composé
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d après les documents originaux conservés aux archives de l’empire
suivi de la Liste complète des personnes qui ont comparu devant
le Tribunal et enrichi d’une gravure et de fac-similé, par Émil.
lampardon. 2 vol. in-8». 2 Eâr. 40 kop. Paris, Henri Pion. 1866.
Nouvelle Histoire de la Révolution de 1789 p a r i . F. Nette
ment. 2 vol. in-8°, Rsr. 4,05. Paris, August Vaton, 1862 .
Les Martyrs du Clergé français pendant la Révolution de
1798, par M. Adolphe Huard. 2 vol. in-8°. Paris, Martin-Beaupré.
1867. Rsr. 5,25.
Révolution (la). Recherches historiques sur l’origine et la
propagation du Mal en Europe depuis la Renaissance jusqu’à nos
jours, par Mgr. Gaume. 12 vol. in-8°, 42 fr. Paris, Gaume frères.
1856.
Histoire de la Religion représentée dans l’Écriture Sainte
sous divers symboles, par M. l’abbé d’Etémare. 2 vol. in-8°. Rsr.
5. Paris, Benjamin Duprat. 1862.
Révoltés (les) contre l’Église et l’ordre Social, par M. de
Bussy. 2e édition. 2 vol. in- 12 . 7 fr. Paris, Martin-Beaupré. 1864.
Histoire Générale des Missions Catholiques depuis le X llle
siècle jusqu’à nos jour, par M.. le baron Henrion. 2 vol. in-4° 40
fr. Paris, Gaume frères, 1847.
Missions (les) Chrétiennes, par T. W. 91. Jlarshall. Ouvrage
traduit de l’anglais, augmenté et annoté par Louis de Waziers. 2
vol. in-8°. Rsr. 5, 25. Paris, Ambroise Bray, 18 65.
Papauté (la) et les émeutes romaines, par 91. Artaud de Jlontor. 2 vol. in-8°. Rsr. 1,65. Paris, Adrien Le Clere, 184 9.
Souveraineté (la) Pontificale selon le droit catholique et drot
europée'n, par Mgr. l’Évêque d’Orléans. Paris, Lecoffre 1860.
Missionaires (les) Catholiques et les Missionnaires protestants,
par l’abbé C. 9Ialé. 1 vol. Paris, Jacques-Lecoffre 1861. Rsr. 1,40.
Paganisme et Judaïsme ou Introduction à l’histoire du Chri
stianisme, par Jean Jos. Ign. Doellinger. Traduit de l’allemand par
J. de R. 4 vol. in-8°, Rsr. 2,70. Bruxelles, H. Goemaere, 1858.
Histoire de i’Ancien et du Nouveau Testament à l’usage du
Clergé, des Séminaristes et des gens du monde, enrichi de 104
planches gravées au trait d’après les grands maitres, parM . l’abbé
James. 3 vol. in-4°, 21 fr. Paris, Victor Sarlit.
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Réforme (la) ąn Italie. Les Persécuteurs. Discours historiques
de César Cantu. Traduit de l’italien. 7 vol. in-8°, Paris,- Adrien
Le Clere, 186 7.
Dzieła J .
A udin’a wydane w Paryżu u L . Maison’a:
Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de
Luther, s vol. in-8°, avec un atlas de gravures 24 fr.
Loc même ouvrage, S vol. in - l8°. 10 fr.

Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de
Calvin. 2 vol. in-8°, avec portrait et fac-similé. 5e édition. 1 5 fr.
Le même ouvrage, 2 vol. in - l8°. 7 fr.

Histoire de Léon X et de son siècle.

2 vol.

in-8°, 1 5 fr.

Le. même ouvrage, 2 vol. in -l8. 7 fr.

Histoire de Henri ¥111 et du Schisme d’Angletter, d’après
les manuscripts du British Museum de Londres, de la Vati
cane de Rome, etc. 2 vol. in-8°, avec portrait et fac-similé.
15 fr.
Le même ouvrage, 2 vol. in -l8, 7 fr.
La Réforme contre la Réforme, cytowane wyżej str. 698.
Histoire de Thomas Hqre, grand chancelier d’Angletter
sous Henri VIII, par Th. S ta p le to n , traduite par A. M artin ,
avec 'une introduction, des commentaires et notes en petit
texte, formant la matière de plus d’un vol. ia-8°; par J. M,
A u d in . 1' vol. in-8, avec portrait. 7 fr. 50.
Histoire universelle de l’Église Catholique, par R o h r b a c h e r ,
continuée jusqu’à nos jours par l ’abbé G u illa u m e , professeur au
grand Séminaire de Verdun. 12 magnifiques vol. grand. in-8° à 2
col., imprimés avec des ceractères neufs sur papier satiné. 75 f r .
net. Lyon, Briday.
Histoire de l’Eglise depuis son établissement jusqu’au pon
tificat de Pie IX, contenant l’exposition suivie et détaillée de tous
les faits, avec le3 réflexions, et les éclaircissements nécessaires
pour en faciliter l’intelligence; par M. l’abbé R e c e v e u r, augmentée
d’une table générale des matières et de Discours sur toute l’histoire.
10 vol. in-8, 45 fr. Besançon.
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d. Dzieła niemieckie.

Papst Gregorius TU and sein Zeitalter, Durch A. fr. (Jfrórer. '7 Bde gr. 8. mit vielen Karten. fl. 4 2 . Rthlr. 2 4 ,2 0 . Scaphusiae, apud H urter.

XVI. Z nauk naturalnych.
A. F izyk a,

In doctrinis glorificate Dominum. Is. 24, 15.
H u ile r J ., Fizyka w streszczeniu opowiedziana.

przez

Stanisława Kramsityka.

Z atlasem obejmującym

Spolszczona
10

tablic,

z 455 figurąmi, 8a Warszawa 1 8 7 2 . W oprawie Rsr. Ï , 40.

Wykład Fizyki doświadczalnej

i stosowanej oraz Meteorologii,

A. Canota. W ydanie drugie. Warszawa 1 8 6 5 . Cena zniżona rs. 8.

Fizyka umiejętna

ze stanowiska najnowszych poglądów i od

kryć, metodycznie ułożona przez Dr.

Wojciecha Urbańskiego.

2 tomy

w 8ce. Warszawa 1 8 6 6 — 7. Rsr. 6 ,7 5 .

Wykład Fizyki
przez Dr.

opracowany na podstawie najnowszych badań,

Pawła Reis. 8 tom y, 8a, Warszawa. 1 8 7 8 . Rsr. 6.
B. Astrouomija.

Coeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum Ejus annuntiat
firmamentum. Ps. 18, 1.

Meteorologia

czyli nauka o zjawiskach w powietrzu dostrzega

nych, o ich związku i wpływie na królestwo organiczne a głównie
na człowieka. Napisał P.

Hoissac a przełożył Jan Baranowski. 2

tomy, 8° Warszawa 1 8 58. Cena zniżona rs. 2 .

Astronomia

Ludowa, przez

Juliana Fontang. Poznań 186 9 .

Rsr. 1 , 2 0 .

Astronomia
Astronomia

popularna. W arszawa, i 8 6 i . Rsr. 1 , 8 0 .
sposobem dla każdego dostępnym wyłożona przez

J. K. Steczkowskiego.

Kraków, 1 8 6 1 . Rsr. 4.
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C.

Sadow nictw o i O grodnictwo.

Plantate hortos et comédite fruetus eorum. Jer. 2 9 , 28.

Reforma Sadownictwa, czyli nowy sposób uszlachetnienia
i hodowania drzew owocowych, przez J. W. Jelinek. Przekład z nie
mieckiego. W ydanie Kuczalskiego. Warszawa 187 4 . Kop. 45.

Ogrodnictwo
dowych,

warzywne, drzew owocowych i krzewów jago

oraz użyteczności

tychże, przez Dr.

Aleks. Karwackiego.

Warszawa 1 8 6 1 . Kop. 6 0 .

Lucas Edward i dr. Kedicus Fryderyk, Sadownictwo, pora*
dnik podręczny dla wykładu uprawy owocowej, oraz własnego
uczenia się

takowej, przełożył z niemieckiego

na

Fryderyk Osterloff,

z drzeworytami w tekście. 8a str. 330. Warszawa 1873. Rsr. 1,20.

Ogrodnictwo zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego.
Warszawa 1 8 6 6 . Rsr. 1,5 0 .
Stelmasicwici A. K. Ogrodnictwo dla użytku wieśniaków pol
skich, obejmujące zasady zakładania ogrodów owocowych, rozmna
żania, uszlachetniania, oraz pielęgnowania drzew i krzewów, z do
łączeniem krótkiej nauki o uprawie chmielu. Z trzydziestu kilku
drzeworytami. W ydanie drugie i6 k a , str. 98. Warszawa 1866.
Kop. 30.

—

Szkółka

rolniczo przemysłowa. Książeczka I. Ogrodnictw

warzywne dla użytku wieśniaków polskich, obejmujące: Zasady urzą
dzania ogrodów warzywnych, uprawy i przechowywania ogrodowizn.
Z 20 kilku drzeworytami w tekście. Wydanie drugie. I6 a s tr . 84.
Kraków, 1,8 70. Kop. 30.

D. Fszczoluiotw o.

Comede, file mi, mei, quia bonum est. Pro v. 2 4 , 13.
Lubieniecki Julian. Dokładna praktyczna nauka dla pszczolników, jak mają chodzić około pszczół, aby rozmnożyć prędko pasieki
i wydobyć z nich zysk jak największy, tak w zwyczajnych naszych
ulach krajowych jakoteż i w ulach dzierżonowskich. Drugie wydanie
poprawione i pomnożone prżez

Konstantego Klumnkę. 3 tomy z 23

tablicami. Lwów, 1871 — 2. Rsr. 4.
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Cuny Piotr. Nauka chowania pszczół. 3 części, w 8ce. Rsr. 4.
Warszawa. 1 8 7 2 — s .

— i Uwagi nad nauką pszczolnictwa i nad budową ułów.
str. 8 2 . Warszawa. 187 1 . Kop. 75.

8a

Nabielak Robert. Kilka słów o sposobach powiększenia docho
du z pasiek. Lwów, 18 74. Kop. 6 0 .

Zasady pszczolnictwa, obejmujące: naukę o życiu pszczoły,
ulu ramowym i jego częściach, przepisy prowadzenia pasieki rojnej
i miodnej, o chorobach pszczół i inne ogólne wiadomości potrzebne,
przez

Jana Ramoszyüskiego. Warszawa. 1 8 7 1 . Rsr. 1 ,5 0 .

(Autor

otrzymał złoty medal za ulepszenie ula ramowego i wzorową pasiekę).

Pszczolarz polski,

czyli przewodnik praktyczny w zajęciach

pasiecznych, zastosowany do potrzeb mniejszych i większych gospo
darstw pszczolarskich, wyłożony przystępnie do pojęcia braci z ludu.
Z 64 drzeworytami, przez

Józefa Znamirowskiego. 2 tomy. Warszawa.

1863. Rsr. 1 ,5 0 .

Przyjaciel

pszczół. Książka

dla

podźwignienia

krajowego

pszczolnictwa, przez X. A. Misiewicza. Rzeszów, 1 8 63. Rsr. 1.

XVII. Encyklopedye.
Labioi sapientium disseminabunt scientiam. Prov. 15, 7.

a. Dzieła polskie.

Encyklopedya kościelna

podług teologicznej

Encyklopedyi

Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie

kilkunastu

Duchownych i Świeckich osób, wydana przez

X. Michała Nowodworskiego.— D otąd, od 1873 — 77, wyszło tomów 10
po Rsr. 2 kop. 50 a może jeszcze drugie tyle będzie.

Trzy serye Encyklopedyj Teologicznych,
zyku francuzkim przez
Serya
—
—

wydanych w j ę 

X. Mignę.

I ma 5 2 vol. in-4°, kosztuje 312 fr.
II — 53 Vol. in -4°,
III —

65 vol. in-4°,

—

318 fr.

—

390 fr.

E ncyklop ed ya imion własnych z dziedziny dziejów powsze
chnych i kościelnych, biografii, mytologii, literatury i geografii sta
rożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. Poznań. 18 70.
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Encyklópedya

Ogólnej wiedzy ludzkiej, 8 tomów w 8e. War

1872. Tom po 2 rs. 50 kop.
— podręczna handlowa, wydana staraniem Redakcyi—Gazety
Handlowej. Rsr. 2. Warszawa, 18 72.
— powszechna 28 tomów 8a. Warszawa 1859— 1867 r. 1 0 0 .

szawa

— powszechna mniejsza S. Orgelbranda t. 12 tomów.

Tom

2,25. Warszawa, 1872—76.
— rolnictwa i wiadomości związek z niem mających, 5 to
mów, rs. 20. Warszawa 1873.
po Rsr.

b , D tie la

fra n c u z k ie .

Histoire générale des Auteurs Sacrés et Ecclésiastiques
qui contient leur vie,

le

catalogue, la critique,

le jugement, la

chronologie, l’analyse eÇ le dénombrement des différentes éditions
de leurs ouvrages, ce qu’ils renferment de plus intéressant sur le
dogme, sur la morale et sur la discipline de l’Église, l ’histoire des
conciles tant généraux que particuliers, et les actes choisis des
martyrs, par le R. P. Dom Remy C e illie r. Nouvelle édition soigne
usement revue, corrigée, complétée et terminée par une table gé
nérale des matières, par M. B a m e n , ancien directeur de Séminaire.

17 vol. in-4° à deux colonnes, 170 fr. Paris, Louis Vivès.
Dictionnaire Apostolique, à l’usage de mm. les Curés des
villes et des campagnes, et de tous ceux qui se destinent à la
chaire; par le père Hyacinth d e S lo n ta rg o n , Nouvelle édition, revue
e t corrigée par une société de’ecclésiastiques. 10 vol. in-8°, 28 fr.
Nancy.

XVIII. Żywoty Świętych.
Sancti estote, quia ego sanctus sum. Lev. 11, 14.
Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus
est. S. Mat. 5. .
Sine causa quippe nititur docere sapienter, nisi vixerit inno
center.' Duo igitur Ećclesiae Catholicae doctoribus necessaria jud i
cantur: vita bona et sana doctrina. Vita enim bona commendat sa
pienter docentem:

doctrina vero sana ornat bene viventem.

Vita

bona facit amabilem, doctrina sana laudabilem. Vita bona continue
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creditur imitanda: doctrina autem sana nunquam judicatur repu
dianda. Vita bona tollit occasiones detrahentibus, doctrina resistit
contradicentibus. Surius in Vita S. Falgentii Epi.
Qui in erudiendis atque instruendis ad virtutem populis prae
erit, necesse est, ut in omnibus sanctus sit. S. Isidorus Eppus.

Off. d. 4 Aprilis.
Potuerunt hi et hae, poteris et tu (Augustine).

a . D z ie ła p o ls k ie .
X P io tr S k a rg a :

Żywoty

na każdy dzień całego roku.

Świętych starego i nowego Zakonu,

W ydanie nowe,

przez

X . K. M anie-

w sk ieg * . W iedeń, 1 8 6 0 . Rsr. 5.

—

Żywoty

dzień przez cały rok

‘ Świętych

wybrane

starego i nowego Zakonu,

z poważnych pisarzów

kościelnych etc. 2 tomy. Petersburg. 1 8 6 2 .

na każdy

i doktorów

Cena zniżona rsr. 3 .

Na welinie ze stalorytami rs. 8.

Obrazki

Z

bistoryi Kolosseum rzymskiego, przez X . 0 ’Reilly.

Warszawa 1 8 76. R s. l kop. 2 0 .

Pamiętnik 0. Gerarda,

wydany przez 0 . Morris

(z czasów

prześladowania katolików w Anglii). Warszawa. 187 6 . Kop. 50.

0

sprawach Dncha Świętego

działającego w duszy człowie

ka, przez J E . H e n r. E d w . M anning, Kard. Arcybisk.'W estmin. (Jestto
dzieło teologiczno-ascetyczne). Rs. l kop. 2 0 . Warszawa 1877.

Więźniowie Mamertyńscy
b.
S u r iu s .

(obecnie drukują się).

D iie ła ła c iń s k ie .

Historiae sen Vitae Sanctornm

niensem editionem,

nunc vero

ex

juxta optimam Colorecentioribus et probatissimis

monumentis numero auctae, mendis expurgatae et notis exornatae,
quibus accedit Romanum Martyrologium illustratum Taurinensi pre
sbytero e Congreg. Clerr. R egg.

S. Pauli curante. Augustae Tauri

norum, 1 8 7 5 , apud P . Marietti. 1 2 vol. in-8°, 150 fr.

Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum et U r
VIII et Clementis X auctoritate recognitum, ac deinde anno
1 7 4 9 Benedicti XIV labore et studio auctum. Editio novissima SS.
D . N . P io Papa IX auspice et patrono. Romae 1873.
bani
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Acta Sanctomm (Bollandistarum).
I.—Seriss, 54 vol. in-folio. Każdy tom po 50 fr.
II.—Series. 8 vol. in-folio, a każdy tom po 7 5 fr. Parisiis
apud V. Palmé.

Ad Acta Sanctorum

quotquot toto orbe coluntur vel a ca

tholicis scriptoribus celebrantur et Latinis et Graecis, aliarumque
gentium antiquis monumentis hactenus collecta Supplementum. Volu
men complectens auctaria Octobris et Tabulas generales, scilicet
ephemerides
mensium,

et indicem alphabeticum

duplicem elenchum

Sanctorum decem

priorum

Sanctorum, de quibus agendum ia

prosecutione operis Bollandiani, necnon syllabum nominum rerumque
notabilium, quae in praefationibus, tractatibus praeliminaribus etc.
continentur, cura et opera L. 91. Rigollot, presbyteri Lingonensis.
l vol. in-folio, 808 pag. 75 fr. Parisiis, apud V. Palmé.
L ip o tn a n u s (Aloy. Episc. V eron.),

Vitae Sanctorum priscorum

patrum numero centum sexaginta tres, per gravissimos et probatiosimos auctores conscriptae.

Venet. 15-61. 4 tomi in-8 vol. in-4°.

15 fr. apud M. Scheuring Lugduni.
c.

D z ie ta fra u c u z k ie .

Les Pécheurs Illustres, OU encouragement à la vertu dans
es exe-m pl es des Saints convertis; par l’abbé P***. Paris, Perisse
frères, 185 7 . i vol. in -1 2 0. i fr.

Vies des Pères, Martyrs et autres principaux Saints, tirées
des actes originaux et des monuments les plus authentiques, avec
des notes historiques et critiques. Ouvrage traduit librement de
l’anglais, d’Alban Butler, par l’abbé Godescard. Nouvelle édition,
entièrement revue et augmentée d’un grand nombre de notes et de
notices novelles par le chanoine de Ram, recteur de l’Université ca
tholique de Louvain, 7 vol. grand in-8°, 70 fr.
Vies des Pères, Martyrs

et autres principaux Saint; ouvrage

traduit librement de l’anglais, d ’A lb a u B u tle r , par l’abbé G o d e s c a rd ,
Nouvelle édition, à l ’usage des séminaires et du Clergé, revue et
corrigée

avec soin, et augmentée.

10 vol.

in-8°,

28 f r . P aris,

Gaume frères.

Vies des Saints d’Alban Butler et de Godescard avec le mar
tyrologe romain, un traité de canonisation des Saints, un traité des
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fêtes mobiles, le traité de Lactance sur la mort de persécuteurs de
1Église; édition augmentée de notes nouvelles et de vies inédites
par l’abbé Tresvaux, de réflexions pratiques par l’abbé Herbet et
entièrement revue par JI. Leglay; 6 vol. ^gr. in-80 à deux colonnes,
42 fr. Paris, chez Gaume frères.

Vies des Saints, des Pères et de Martyrs,
ciété d’Ecclésiastiques et de gens
M. l’abbé

par une So
do lettres, sous la direction de

Juste et de M. l ’abbé Caillau, avec l ’approbation de Mgr.

l ’Archevêque de Paris; ouvrage orné de plus de 400 gravures; 3e
édition; 6 vol. gr. in-8. 24 fr. Paris, chez Gaume frères.

Ties des Saints

par le

R. P. Ribadeneira. Traduction fran

çaise revue et augmentée .d e la vie des Saints et des Bienheureux
nouveaux, des fêtes de Notre-Seigneur,

et de l’histoire des Saints

de l’Ancien Testament; par l'abbé Daras.

Septième édition,'revue,

corrigée et augmentée d’une Table anatique à l ’usage des Prédica
teurs et des Catéchiste». 13 vol. in -8°, 60 fr. Paris, Louis Vivès.

Ties des Pères des deserts d’Orient, leur doctrine
et leur discipline monastique, par le

spirituelle

R. P. Michel-Ânge Jlarin. Avec

introduction, notes et éclaircissements historiques, par I . É. Veuillot.
2e éditiou. 6 vol. in-8°, ornés de 7 0 gravures par M. Ceroni. 48

fr. Pari», Louis Vivè3.

Anné chrétienne,

ou Vies des Saints, et Exercises de piété

pour les dimanches, les fêtes mobiles et toutes les fêtes de l’anné,
avec des réflexions

sur l’Épitres et une méditatiop sur l’Évangile

de la M esse, et quelques pratiques de piété propres à toutes sortes
de personnes; par le

P. Croiset, de la Compagnie de Jésus, novelle

édition, corrigée, augmentée et entièrement refondue. 9 vol. in -8 °,
36 fr. P aris, chez

J. B. Pélagaud.

Galerie des Saints,
nombre d’évêques.

approuvée et recommandée par un grand

15 vol. in - 1 2 0

10

fr. Paris,

chez Girard et

Josserand.

Les petits Bollandistes, ou Ties des Saints d’après les Bollandistes, le P. Giry, etc. par Mgr. Paul Guérin. 15 vol. :in-8°, à 6
fr. volume. Bar-le-Duc.
Histoire

de Saint Ignace de Loyqla et de l’ordre de la Com

pagnie de Jésus, d’après les Monuments originaux; par
Przewodnik.

le

46

R. P.
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D a n ie l K a r te li, Jésuite, Traduit d e l ’italien. 2a édition 2 vol. in .i 2 °

3 fr. Paris, Vaton, 1 8 5 0 .

X.

Biskup Dupanloup, w liście swoim do Autora Żywota 8

Joanny de Chantai powiada jak mają być pisane Żywoty Świętych

i tam następujące Żywoty chwali z powodu wybornego ich napi
sania: Żywoty S. Moniki i S. Joanny de Chantai, przèz X. Bougaud;
Żywot Ś.t Wincentego a Paulo przez Abelly; Żywot Ś. Ligorego
przez Tannoia; Żywot Ś. Teresy i Pani Akaryi, przez Boucher;
Żywot Fenelona przez kardynała de Bausset; Żywot S. Elżbiety i Za
konników Zachodu przez Montalembert’a; Żywot Ś. Dominika przez
Lacordaire’a; Żywot Ś. Franciszka z Asyżu przez Chavin de Malan;
Olier'a, założyciela Seminaryum Ś. Sulpicyusza, przez Faillon’a; Ś.
Franciszka Salezego, przez proboszcza Ś. Sulpicyusza i Żywoty: X .
Emery, kardynała Cheverus, S. Augustyna, S. Chryzostoma, bł. Holzhauzera, X . Vianney'a.

Otóż, Kochany Młody Kapłanie, masz tu mnóstwo zacytowa
nych dzieł we wszystkich przedmiotach nauki teologicznej. Mała
podobnych dzieł ilość w języku polskim, a wielka ich w językach
francuzkim i niemieckim, stawia Ci nieodzowną konieczność nauczenia
się tychże języków, dla korzystania ze skarbów znajdujących się
w tychże językach i dla użycia ich na pożytek powierzonych Ci
dusz. Dla powzięcia wiadomości o dziełach współcześnie wychodzą
cych, trzeba miewać katalogi krajowych i zagranicznych księgarzy
katolickich lub dzieła katolickie drukujących. Radzę Ci tedy mie
wać katalogi księgarzy następujących: Gebethnera i Sp. w Krako
wie i Warszawie; Pusteta i Mama w Regensburgu (Ratysbonie);
Kirchlieima w Moguncyi; Mariettiego w Rzymie i Turynie; Mayera
i X X . Mechitarystów w Wiedniu; Herdera w Friburgu; H. Castermana w Tournai (Doornik); H. Dessąin w Leodium (Louvain) i Mechlinie; H. Goemaere w Bruxelli; a w Paryżu: Gaume frères, Perisse
frères, Victor Palmé, Louis Vives, Régis Ruffet, Poussielgue-Rusand,
Lethielleux. Torla et Haton, Douniol, Martin-Beaupré i Louis Guérin

w Bar-le-Duc, i innych we Francyi w Nancy i Lugdunie.
; Oprócz katalogów, . trzeba zwracać uwagę na zadrukowane
okładki dzieł kupionych, na których często bywają wymienione ty
tuły dzieł bardzo ważnych, i którychto okładek nietrzeba nigdy
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odrzucać, gdy dzieło daje się do oprawy. Trzeba Introligatora wy
raźnie ostrzegać, ąby takich okładek nigdy nie odrzucał. Okładka
tyłko wtedy ma być odrzuconą, gdy jest zadrukowana tytułami dzieł
błahej lub nagannej treści.
I
antykwarskie katalogi często wielką wartość mają. Z po
między tych Catalogue de Livres Anciens N. Scheuring’a w Lyonie,
należy do najcenniejszych, i który od lat kilku jest wydawany co
rok zeszytami małemi.
Także nie godzi się staremi antykami pomiatać, a tembardziej
tak lub podobnie postępować z niemi, jakto się popisał ów głupi
barbarzyniec, o którym z oburzeniem czytaliśmy nie dawno w Prze
glądzie Katolickim (Nr. 10 str. 153 z 1877 r.). Często bowiem
pomiędzy temi staremi antykami znajdują się wielkié i bardzo nowe
skarby, z których trzeba tylko chcieć i umieć korzystać. Mało jest
plebanij, gdzieby się jaki stary i cenny antyk nie znajdował, ale
który jest. w rzeczy samej skarbem nieznanym a więc i bezpożytecznym, ponieważ leży w kurzu i okryty pogardą dla tego, że
jest pisany po łacinie! Są tam i piękne kazania, i bogate materyały do kazań, i rozmaite oraz najlepszych mistrzów dzieła ascety
czne, ale z których tylko móle korzystają!

W końcu, zalecam Ci, Mój Młody Czytelniku, abyś nabył so
bie dzieło następujące:
Nomenclator Litterarius recentiores Theologiae Catholicae
Theologos exhibens, qui inde a Concilio Tridentino floruerunt aeta
te, natione, disciplinis distinctos. Edidit et commentariis auxit
H. H urter S. J. 2 vql. inri2 Oeniponti, 1878— 76. Jeszcze nie
całe. FI. ) 6, 88 kr. w. a.
Dzieło to podaje krótkie i wyborne wiadomości o wszystkich
Znakomitszych Teologach i ich dziełach. Jestto krótka powszechna
historya Literatury Teologii.

Obecnie drukuje się1czterotomowe i wielce zalecone dzieło pod
tytułem następującym:
Praelectiones juris Canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactae, quas in scholis Pontificii Seminarii Romani tra
debat Philippus Canonicus de Angelis. Romae 187 7.— Tom pierwszy
wyjdzie w roku bieżącym, a inne w następnych trzech latach i 40
_________
fr. kosztować będą.

SPIS RZECZY
zawartych w Przewodniku dla Kleryków
i młodych Kapłanów.
S \J \S \J \
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Ważna przestroga dla kleryków .................................. . .
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