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OJCIEC MATEO

JEZUS
KRoL ńAlŁoŚcl
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WYDANIE DRUGIE
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Co lnaln czyni,ć, abg być lepszgm?
Co mam czyni,ć, abg mźeć pokój tluszg?
Co rnąln czgni,ć, aby się uświęci,ć?

Co mam czgnźć, abg świat bgł tepszy?
Co nam czanźć' abg śwźatu at polcdił
Co mąm ezgnźć, abg śwź,at uświęcźć?

Nihil obstat. - Poanń,6. xI' 1936. - K8. A' żyohltńĺkl,
Imprimatuľ' - Pozrań, 18. xI. 1980,

(L. S.) Kuľia Aľcybiskupia - f Bp Dymelr, Wlkarlurz ocn,
L. D. 16691-36. Ks. Jeđwabski, Kanclcrz Kuľll, Aľoybhk,

Czclonkoml druhrnl Scmlnorlum Zogronlcznogo - ?olullo., poortr Nolh a, N,



PF'ZF.ICZYTAJ, PRZEMYŚL, PRZEMÓDL
I wPRowADŻ w CZYN TREŚĆ
zŁoTEJ KSIĄŻKI o. MATEO

,,5EzUs KBÓL MIŁoŚcI"*)

RozPowSzEcHNIoNA Po CAŁYM ŚwIEcIE
NIESIE oNA SERcoM PoKÓJ I sZczĘŚcIE.

*) Tytuł oryginafu Írancuskiego braĺri: ,,Jésus Ę'oi
ďAmour. Recueil đes pľédications, du R. P. Mateo Craw-
ley-Boevey, de la Congľegation des Sacrés_Coeurs (Pic-
pus). Wydano w Braine-1e-Comte, 1928. _ W niniejsąrm
tfumaczeniu skreślono niektóre rzeczy nieistohre oraz to,

co odnosi się w szczegótriejszy sposób do Ftancji'

Przedmowo

Ważne wyjaśnienie.

Pod nazwiskiem o. Mateo wyđanych zostało
w ostatnich dwu đziesiątkach lat wiele bľoszuľ, więk-
szych i mniejszych, szerzącyct. po całym świecie kult
Najśw. Seľca Jezusowego.

Bľoszuľy te, położone na wszystkie niemaI ję-
zyki europejskie, cieszą się wielką poczytnością' ze
względu na zawaľtą w nich naukę, niosącą tyle po-
ciech zbolałym i uđľęczonym seľcom ludzkim.

Wszystkie te bľoszuľ5l nie wyszły bezpośľednio
spođ pióľa o. Mateo, Iecz powstawały w ľóżľrych
miejscach i kľajach i autorów teŻmają wielu.

Pľzeważnie zŁoiyły się na nie notatki, czJrnione
pľzez dusze goľące i dobľej woli pođczas wygłásza-
ĺyeJn przez o. Mateo, płomiennego apostoła Najśw.
Serca Jezusa, nauk ľekolekcyjnych, konfeľencyj i ka-
zaÍĺ.

Skutkiem owej pewnej przygodności zaľówno sa-
mego opracowania tematu jak i autorstwa broszuľ,
bľak tam było nieľaz skooľđynowania; popebriono na-
wet pewne ,,nieďyskľecje", zamieszczając uwagi i
okľeślenia zupełnie na swym miejscu w słowie ży-
w5rm, lecz nie nadające się đo ogłoszenia ich đľukiem.
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Tff ten sposób uđało się zaprowađzić więcej jedno-
titości i haľmonii w pismach, wydawanych pod nazwi-
skiem O. Mateo.

Dyrekcja GeneľaÚla zatządziŁa mianowicie ze
szczegőlną starannością niezbęđną ľewizję znanej
w całym świecie znaczniejszej pľacy ,,Veľs le Roi
đ'Amouľ"

Przeđstawiają się one po kľótce jak następuje:

,,Veľs le Roi
aitsze: było tam
a nawet ludzi

Robiono notatki pođczas konÍeľencji ojca, za-
pamiętując ustępy najbarđziej udeľzające'

I

owe ľęczne zapiski poczęły powoli kuľsowąó i z
czasem przeszły z đzieďziny pľywatnej do publicznej,
z bľulionu do dľukaľni, częstokľoó bez wieđzy ka_
znodziei.

By zilustľować ów całkiem niezwykły w đziejach
książki fakt, warto opowiedzieć pewne charakteľy-
styczľre zd,arzenie'

'W ľoku 1916 znajđował się o. Mateo w Paľay-le-
Monial*), đokąď się był schľonił đla zaczerpniecia
świeżych sił do đalszych znojnych pľac. ojciec czuł
się wyczeľpany Íizycznie i moľalnie. odczuwał po-
tl:zebę milczenia i modlitwy. Niestety nadzieja odpo-
czynku w Paľay-le-Monial pľędko się ľozwiała. Pie1-
grzymi bowiem, często bezlitośni w swej żaľIiwości,
ścigali świątobliwego ojca w mieszkaniu, w kaplicy,
nawet na ulicy, nie bacząc na wielkie jego wyczeľpa-
nie.

Z żalem zdecyđował się więc opuśció to święte
rniejsce, lecz dokąd się tu uđaó? Wówczas pewien
zacny kapłan porađził mu klasztor Tľapistów w Sept-
Fons, położony w tej samej okolicy.

ojcu pođobała się ta myśl; był bowiem pľzeko-
nany, że go tám nie znają. Napisał więc natychmiast,
pľosząc o pozwolenie odbycia đwutygodniow;zch ľe-
kolekcyj u Tľapistów w Sept-Fons. ođwľotna poczta
pľzyniosła wiadomośó, iż w opactwie oczekują go;
uszczęśliwiony wyľuszył w dľogę.

*) Miejsce słynne objawieniami, któľych dostąpiła
św. Małgorzata-Marja Alacoque.
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Reko1ekcje tľwały.'. około tľzech gođzin.

Jeszeze tego samego đnia pľzełożony, po kilku
zđaniach nieśmiałych a może nawet z uczuciem litości,
zapytaŁ ojca Mateo, ile ľazy đziennie miewać będzie
nauki ďa Trapistów!

Moźna sobie wyobľazió żđumienie i zawód ojca.
Począł przedstawraó, tłumaczyó, że potľzebuje spoko-
ju, by odnowió ducha w skupieniu i medytacji.

Na wszystkie jeđnak argumenty ođpowieđź prze-
łożonego brzmiała:

,,Doskonale, ojcże, rozumiem; toteż pľosimy tyl-
ko o jedno: racz odmawiaó modlitwy i odbywaó roz-
myślania głośno, to wystaľczy, a zakorľrÍcy bęđą aż
zbyt szczęśliwi".

Pľośba była zbyt pokorna i seľđeczra; a że po-
chođziła od đusz, żyjąeyeh już na szczytach, prosty
żołníetz musiał ustąpió - i tegoż wieczora tozpoczął
specjalne ľekolekcje dIa świątobliwych mnichów

Było ich około stu.

ojcieô wcale nie_spostrzegł, że zakonnicy poczy-
nili byli zapiski.

Nieco później zapľoszono go po raz wtóry đo
Sept-Fons, Iecz tym razem, powođowany plzy-
iaźmią i wdzięcznością, đobrowohrie zapľoponował pa-
rę konferencji, co dało moźnośó uzupełnienia rękopi-
su nowymi đopiskami.

W kilka miesięcy później w;rmienione opactwo
wydało z własnej inicjatywy małą broszuľkę, stľe-
szczającą nauki ojca Mateo.
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Wpływ, jakim opactwo w Sept-Fons cieszy się

*" ľľ"rr"jĺ i ża granicą, wielce przyczyĺlł się đo tego'

że publikäcja ta miała ogroĺnne powodzenie'

Wkľótce potem kilka pođobnych wyđawnictw uka_

zało się st.'äniem klasztoľów Wizytek z Lionu' z Puy
i Orleanu.

Wizytki, godne współzawođĺriczki siostry swej

Małgoľzaty Márji, zorganizowały szeľoką pľopa-

g"rrä'ę ty"Ĺ bľoszuľ, zawieľających stľeszczenie nauk'

řiá"" o. Mateo wygłaszał w ich kaplicach'

Po kitku miesiącach znowu dwie książeczki po-

jawiły się pođ nazwiskiem ojca'

Jeďna zawieľała nauki ľekolekcyjne' wygłoszone

w Sekľetaľiacie Intronizacji we Fryburgu, dľuga zaś

była stľeszczeniem nau-k z okazji objazđu o' Mateo
po diecezji PerPignan.

Wteđy powstała myśl zebľania owych dľobnych'

'o"tr "o""oi'1r_"h 
dziďek w jedną całość; wszystkie bo-

wiem głosiły tę samą wielką naukę Seľca Jezusowego:

Miłośó'
Do pracy tej zabrały się gorliwie i umiejętnie

Wizytki JLio.'o (Fourvěľes); po dwóch latach uka-
zała się książka pod tytułem, wybľanym pľzez samego

ojca: ,,Veľs Ie Roi' d"Amour",- 
Násuwa się pytanie: skąd taki zapaŁ w publiko_

waniu tych bľosżuľ? Skąd ten entuzjazm wśróđ pu-

ülĺ"".osä, któľa tak chciwie czyta í je roztrlowszech-
nia?

oto tľzy zrramienne cechy, pľzykuwające uwagę
pľawdziwie ľeligijnej publiczności do nauki o' Mateo'
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Píeľwsza _ to niezľównana pľostota foľmy i wy-
kłađu, to swobođa i natuľalność, któľa stanowi jedyną
w5rtwoľnośó a zanazerrr ową wielką pľzyciągajĄcą siłę
Ewangelii i nađaje się tysiąckľoó lepiej dá wieľnego
podawania pľawdy i łaski Bożej, niżli wszelka okará-
łośó liteľacka' napuszoność stylu i muzyka dżwięcznycin
z:wtotőw.

W tym tk:wi tajemnźca, ktőta pozwala kazno-
đziei pľzekonać słuchacza, zjednując go wymową
đoskonałej prostoty'

Dľuga cecha _ to sam đogmat miłości. Nie żeby on
był nowością w ustach o. Mateo... lecz że, niestety,
na ogół tak mało on jest znany w społeczności ludzi
sztucznych i pełnych egoizmu, a nawet wśróđ đusz
bogobojnych; đogmat nađptzyr:odzony, posiadający
cudowną moc poľuszania najbaľdzĺej opoľnych mäs.
ojciec powtaľza często:

,,Nie brak jest dusz nabożngeh, jakże ľzađkie są
natomiast đusze pľawdzíwie mi,łujące,,.

- A jakaż to olbrzymia ľőb:ica rruędzy jednymi
a drugimi!

ojca Mateo pochłania jeđna id'ea, jeđna myśl prze-
wođnra: pľagnie on, aby luđzkośó po tysiąckroe Ĺpĺeĺ
yloznaŁa i bez miaľy, do sz Lleństwa umiłowała _ Mi-
łośó.

Czy nauki swe wygłasza publicznie, wobec nie-
ptze7iczonych rzesz w przepďđonych ażpo bľżegi ko-
ściołach, czy też wobec garstki elity w p_ľywatnej ka-plicy, zawsze i nieođmiennie to 

- 
sam_o w5powiada

twieľdzenie: ,,Miłośó nie jesŕ kochana, lecz kochana
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być musi i. będ'zie, albowiem Kľól panowaó pragnie
przez Serce swe i pľzez swą Miłośó,,.

Szybka i niezwykła kanonizacja ,,Małej,, św. Te-
ľesy w boski sposób potwierđza tę naukę ľównie słod-
ką, jak jędľną, rórĺrnie piękną jak mocną i niezachwia-
ną.

A masy luđzkie, z r.ľriesieniem zapaŁu ođpowiađa-
jąc wezwaniu, đowiodły niezbicie, jak były i są tej
Miłości Bożej spľagnione.

Tľzecia wľeszcie cecha chaľakteľystyczna nauk
O. Mateo polega na tym, że na potwierdzenie swej
nauki o pięknie i potęđze Seľca Jezusowego przytacza
wstľząsające zđatzenia, cuđa i nawrócenia, đokonane
w jego oözach w imię tej nauki, któľa w.gľrrncie ľze-
czy níe jest niczym innym, jak wielką ,,teologią Ewan-
gelii".

Niech o ,,powodzeniu księ-garskim" đ,Amouľ,,, bo takieokľeślenie byłoby w tyĺnptzy-
padku ľze

Powodzenie było istotnie niezwykłe, czego dowo-
dem liczne pľzekłađy na obce języki oľaz wielka ilośó
col:az to now;zch wyđań''Wszakże powođzenie to było całkiem i jedy-
nie nadprzyrodzone.
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czenie na język hiszpański książki ,,Veľs le Roi
đ'Amour".

Jakże trudno jednak tłumaczyó siebie samego,
tym baľdziej, jeśli chodzi o apostoła tego pokľoju,
co o. Mateo. Toteż zmienił on wnet swój zamiar
i po kilku miesiącach goľliwej pľacy wyđał no-
wą książkę, pľawie dwu}ľotnej objętości, w języku
hiszpańskim (w Mađrycie) pod tytułem: ,,Jezus, Kľól
Miłości".

A kieđy Genera]ĺra Dyrekcja, szczęślíwa z tak po-
myślnego obľotu sprawy' zamierzała sporządzić prze-
kład francuski tej nowej pľacy' znowu o. Mateo ją
wyprzeđztł, podejmując się sam tego zađania.

Tę oto książkę, pľawdziwie nową, napisaną ptzez
o. Mateo po hiszpańskv i pTzez niego samego przetłu-
maczoną na język francuski, kładziemy dziś w ľęce
pľzyjaciół Najświętszego Seľca i Intľonizacji.

,,jezus, Król Miłości" nie będzie z pewnością ostat-
nim słowem o. Mateo o Seľcu Jezusa.'Wszakże książ-
ka ta streszcza przedzívĺrůe całą jego naukę' tak głę-
boką i bogatą, a przy tym tak prosĘ i zbawienną.

Żywiąc silne pľzekonaĺie, że niniejsza książka do-
zna dobľego pľzyjęcia i zľobi dużo dobľego, kończymy
naszą przedmowę słowami, któľe sam autor nakľeślił
na ľękopisie:

,,Ptzez ręce Niepokalanej Królowej' w Seľcu Jej
nad śnieg bielszym, a miłością bożą pałającym, ptzy-
jaciďom i apostołom-Jej Syna w darze skłađamy to
đzigł6' na chwałę obojga, Króla i KľóIowej Míľości."

Adveniat!... Magnificat!...



Weręp
,,Vźoat Cor J esu Sacratissí.nl,um!
AćIu enźąt Ť egnunl tuum!,,
Przyjđź królestwo Twoje!

ľoku 1907 pľzełożerů wysłali ojca Mateo, do-tkniętego ciężką choľobą, ł-""yLiä" ńrr'opy dt.
teo uđał się do Płrray-le-

wyjednać cud uzdľowienia
ć łaskę goľętszej miłości do

kapłana. 
owego oraz śmierci godnej

_ Zaleđwie jednak ukląkł w kaplicy, gđzie ongiś
*Tuylł się Chľystus, i 'tozpocĄł *oaři*ę, ..""ułjakiś dziwny wstrząs w całej 

"*.i ĺ'tá"J"
Był uzdrowiony...!

Czego w owej chwili
opisaé; woJno jednak pľzyp
go zranione zostało strza
jeszcze wieczora pođczas
ottzymał od Serca Najświętsze
bycia Chľystusowi _ rodzina po rodziĺrie _ całegoś*':Fl cďkowity plan Intľoni;":i-*t'"i jaką ałépľaktykują na cafum świecie.

t7

Jako zakonnik l(ongľegacji (Picpus), któľej ce-lem jest rozszeľzanie nab,

Jedzie więc do Ęzymu, aby u Papieża Piusa Xupľosić sobie' pozwolenie na 
"o"po."ę.i" ,r|ľagnionegoapostolstwa.

. ; Nie, mój Synu.- odpowiedáał Papież po !vy-słuchaniu pľośby _ nie pozwalam! '
_ Ależ ojcze Święty!..'

- Nie, nie pozw.a1aT _ powtőrzył Pius X z tymwłaś9iwvm sobie, jakoby iĺi"i"""v-_,rs*ĺuchu*;
" 

pojuT: otwierając ramiona ĺ p""y.-ĺJŕłąJgo do 
"""_. ca, dodał:

z? Nie tylko pozwa-
całe spľawie zbawíe_

ie dzieło przedziwne, po_

Głowy Kościoła, o. Mateo
na podbój naľođów. .

unosi on słuchaczów, po-

Jezu. Kró] Miłości 
bíjącą zeń mocą' Má_się

2
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wľażenie' że to mówi sam Jezus, że On sam działa
pľzez swego sługę; kto go słucha, pL-zeżywa to, co
przeżywać musieli ludzie, kieđy Zbawiciel chodził po
ziemi: kaźdy czuje się wstľząśnięty, zwyciężony, plľze-
obľażony.'' w każdym buđzi się đuch apostolstwa.

,,o! wcale r.iie zazdL-oszczę memu dobľemu anioło-
wi, powtarza özęsto o. Mateo, ani rvszystkim anio-
łom ľazem; wszak oni nic mogą odpľawiać Mszy Św.,
aní głoslć Mźłoścĺ, ani cżerpieć dla Miłości'."

Nieľaz, gdy zapadał wieczóľ dnia szczególnie pra-
cowitego, o. Mateo wstępował po ľaz ósmy na kazal-
nicę ,,dla wypoczynku". ,,Bo czyŻ rnoże być, mawiał
milszy spoczynek, jak mówić o Tym, któľego się mi-
łuje?"

A gdy mu się zatzlca, że ďługo nie zniesie takiego
tľybu życia, że się wpľost zabija, wtedy odpowiada:

,,Mogę się zabió dla Tego, któľy się zabił ďa mnie."

Jakże bogato przeđstawia się plon 3ego pľacý! Wy-
s+"atczy jeden ustęp z broszuľ'gľ statystycznej :

,,Dzieło Intľonizacji jest ľozpowszechnione w Chili,
w Peľu' pod Zwľotnikiem, w Uľugwaju, w Aľgenty-
nie, w Bľazylii, w Kolumbii, w Panamie, w Boliwii,
w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w'Wenezueli.
Intronizacja przyjęła się już w Hiszpanii, Belgii, Eran-
cji, we Włoszech, w Polsce, w Holanđii, w Anglii, na
Korei, w Kairze, na Madagaskarze,w Gaľonie, w Kon-
go, w Senegalu, w oceanii, aż hen wśľód tľędowatych

.w Molokai!"
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Błogosławieństwa i łaski, jakie towaľzyszyły misji
O. Mateo, były wpľost cudowne. Pewien biskup pisze
do niego tak:

,,Mój ojcze, to, co widziałem, to nie zmaľtwych-
wstanie jednego człowieka, to zmaľtwychwstanie ca-
łego cmentarza."

W' ľoku 1914 wysłano ojca do Euľopy'' Był na
rĺ:oTzl]', gdy wybuchła wojna światowa. Niepođobna
było wľacać'

,,I cőż będzie robił we Fľancji? pomyśleli jego
przeŁożeni, o konfeľencjach nie -' ńo*ý, wszyscy
bęđą zajęci wojną. Któż go bęđzie 

"ł,r"h.ĺĺ.,
Wojna torowała đro_gę Nađeszły dni ciężkiei p y poczęły się zwľacać

do

Pođ o..Mateo w Wa_
tykanie
wił Msz í'; ,,lľ"" ä.fo"t;



Św. pľzyjął o. Mateo i oświađczył wyľaźnie, że życzy .
sobie, by ta kľucjata głoszona była po caĘm świecie,
i żeDzieŁo to jest Jego Dziełem.

Z ľađością stwieľdzamy, iż życzenie Głowy Ko-
ścioła w wielkiej mierze już się spďniło' Pornimo ],.
licznych przeciwności i tľudności, połączonych z każ- ;

dym większym dziďem, Intľonizacja ľozkrzewia się
coraz bardziej.

o. Mateo ođwiedził w ciągu ostatnich lat wiele
kľajów Euľopy a wszędzie dzieją się Tzeczy nađzwy-
czajne i nawľócenia ľozgłośne; widocznie pieczęó Bo- ľ
źa spoczęła na tym apostolstwie; snaó jest ono jakoby
noüarĺL zesłani'em Duchu śus, ku oćInowi.enżu obli,czą
ziemix ).

*) Kto pľagnie pozĺaó rozwőj Dziďa Intľonizacji i

niech prenumeľuje miesíęcznik ,,Rěgĺre social du Sacré- a.

Coeuľ đe Jésus đans les Familles chľétiennes"' _ Bľaine- l

le-Comte (Belgique), ľue Damien, 16. )

CzĘŚĆ, PIERWSZA
INTR,ONIZACJA

D

ľ
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RozđziaŁ I.

Co to iest intronizocio?
Jej znaczenie i zastosowanie.

Co to jest intľonizacja?
Intľonizacja jest to oficjalrre i społeczne uznanie

najwyższej wŁađzy Seľca Jezusowego nad đaną ľo-
đziną chľześcijańską'

Uznanie to winno być potwier1dzone, uzewnętľz-
nione i utľwalone pľz@Z \tl-oCzyste umieszczenie o-
bľazu Seľca Bożego na ĺĺajzaszczytniejszynr lniejscu

äj;*" 
Uľoczystości tej torvaľzyszy akt poświę-

on sam, Bóg nriłosieľclzia, powic c)zíał, iż bęíąc
źróďŁern ąlsszellłi.ch błogosłalnżeńst'Lo, rozleje je obfź-
cie wszęclzl,e, gd,zże obruz Jego Serca wystalai'oll,y bę-
d,zi'e jako przeďmzot czci, i lnt'łości* ).

Powiedział on ľównież:
,,Panousać będę ubl'eu u)'t'ogo11l llto':l,llt oraz lľszy-

stkżm, co się pałl'otłanźu nl'emu' będą sprzecżąuiać'"*ý")

*) Gauthey: Życie i dzieła św.
II, 296.

**) Tamże II' 104.

Małgoľzaty Marii

OD

Intľonizacja zatem nie jest niczym innym, jak đo-
skonałym uľzeczywistnieniem rł'szystkich żądań Naj-
świętszego Seľca, wyľażonych w Paľay-1e-Monial,
oľaz wszystkich obietnic, towaľzyszących tym żąda-
niom.

Porł'iađam: wszystkicln żąđań, gđyż naj-
wyższyrn celem całego apostolstwa intľonizacji jest
uświęcenie rođziny.

Rođzina jako podstawowa komóľka społeczna ma
byó pieľwszym żywym tľonem KróIa Miłości.

Chcąc pľzeobľazió i ponownie ocalić świat, tľze-
ba spľawió, aby Boże pľzyjście na ziemię tľwało nie-
pľzerwanie, aby Emanuel, Jezus Ewangelii, mie-
szkał i kľólował wśľóđ nas.

Aby zaś utľwa]ió kľólestwo społeczne Jezusa
Chľystusa, tľzeba zdobyć społeczeństwo' począwszy
od jego pođstaw, słowem, tľzeba odnowió ľođzinę
chr'ześcijańską.

Rođzina to niejako spľawđzian waľtości i tę-
żyzny naľođu.

Ile waľta ľodzina, tyle wart naľód.

Nigđy nie zapomnę słów usłyszanych z ust na-
wľóconego grzesznika:

,,Nigđy, ojcze, nie można powieđzieć dosyć o waż-
ności i znaczeniu krucjaty, jaką głosisz. My zmie-
rzalny do jednego: do ođchr'ześcijanienia ľodziny.
Chętnie pozostawiamy katolikom ich kościoły, ka-
plice i katedľy; a do znieprawienia społeczeństwa



24

wystaľczy nam wpływ na rodzinę. Jeśli nam się to
uda, wówczas skończy się zwycięstwo Kościoła".

O, jakże zawsze pľawđziwe są słowa Jezusowe:
,,Bo synolĺźe tego śluiata roztropnźejsi, sc1, nađ, synóu
śuźatłości'* ).

Główna choľoba naszego społeczeństwa tkwi w
tytn, że utľaciło ono zmysł tzeczy Bożych' Jak 1eczyó
tę choľobę?

Trzebą powrócić do Nąząretu.

Słowo 'Wcielone ľozpoczęło ođkupienie świata w
Nazaľecie, na łonie Najświętszej Rodzi.ny. Stąđ wnio-
sek, że jeśli społeczeństwa đostąpió chcą odkupienia
muszą powľócić do Nazaretu.

ogiąđaliście straszliwe obrazy spustoszenia i rui-
ny świątyń w kľajach pľześladowczych i buntowało
się na ten wiđok każđe katolickie seľce' otőż ztuj-
nowanie chľześcijańskiej ľođziny jest złem o wiele
jeszcze większym... 'Rodzina jest świątynią świątyń.

Bo. świata nie ocalą owe pełne wspaniałości, z gra-
nitu wzniesione tumy i kościoły, lecz tylko Nazaret
czy|i pľawđziwie chľześcijańskie ľodziny.

To rzecz całkiem zrozumiała.
Ę.odzina jest źródłem życia, pieľwszą szkoŁą đzie-

cka.
Jeśli to fuőďło życia naľodowego jest zatľute,

wówczas naľóđ zginie. I dlatego pľagniemy zaszcze-
pió w ľodzinach wiaľę i miłośó Seľca Bożego.

2í

Gđy Jezusa Chľystusa zaszczepirny w korzenie,
wnet całe đľzewo stanie się Chľystusowym.

Jezusa Chľystusa zaszczepirĺy w koľzenie, wnet
całe dľzewo stanie się Chľystusem.

otőż w intronizacji Zbawiciel pľzychođzi upom-
nieć się o swe miejsce w ľodzinie, jak niegdyś pod
wieczóľ w czasie apostolskich swych wędľówek przy-
bywał w gościnę do Betanii. Przychođzi i upomina
się o mżejsce zaszczgtne, bo jest RróIeĺn"), i powinien
panować w każđej ľodzinie, by w ten sposób zapar.o-
wać wnet nađ ludzką społecznością, upomina się o
miejsce poufne, zażyłe, bo jest Przgjacielem**), któľy
Sercern pľagnie panować i Mi'łości'ą.

Intľonizacja zatem to Emanuel, to Jezus
Ewange1iczny mieszkający i żyjący wśróđ näs.

Niestety! Ludzkość nIé zna Chľystusa i đlatego Go
nie miłuje. Lęka się Go, tľzyma się ođ Niego z đale-
ka.

Mówi đo Niego tak: ,,Paĺlie, pozostań w Twym
przybytku; rĺy zaś nieco dalej, w pewnej odległości
od Ciebíe wieść będziemy nasze życie ľođzinne! Pľze-
đe wszystkim (tak niegdyś mawiali lzľaelici) nie
zbliżaj się do nas, nie przystępuj, nie pľzemawiaj do
nas, abyśmy snaó śmieľcią nie poumiera1i"***)'

I tylko Jehowę z Synai widzą w Jezusie-Zbawcy,
tak słodkim, tak đobľym, tak pľzyjacielskim. W tym
słodkim Emanuelu ,,Bőg z nami", któľego rozkoszą
jest pľzebywaó z synami człowieczymi. Któľy za dni

*) Jan, XVIII, 17. -**) Cant., V, 16.
*t*) Eksod., XX, 19.

*) Łuk. xvl 8.
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swego życia śmieľtelnego nie wzđľygał się mieszkaó
wśľóď ce].ników i gľzeszników, zaszczycając nawet
ich uľoczystości weselne swą obecnością, aby nam
pokazaó, jak baľđzo pľagnie mieó pełen lđziaŁ w ży-
ciu naszym ľodzinnym, u'e wszystkich jego tľoskach
i ľadościach.

Twieľdzimy, żeśmy niegodni'.' - Czy i godny był
Zaclreusz, gtzesznik, co z ciekawości jeno szeďł za
Zbawicie1em? Nie bezwątpienia, lecz iĺietzył w Je-
zusową łaskawośó... í ptzyjął Go rv domu swoim'

A Samaľytanka, a niewiasta Chananejska, a Szy-
mon Faľyzeusz i tylu innych, tak pođobnych do nas
đla swej nędzy moľalriej, czyż to byli święcí, gdy
się zbliżali đo Jezusa? Nie, nikt z tych, któľzy ota-
czali Mistľza, ktőtzy szli za Nim, nie 'był godĺrym; lecz
wiarą mocną i głęboką wieľzyli oni w ogrom Mi-
łości, któľa im się odđawała, któľa ich ptzyzywaŁa.

Wielką ich zasługę stanowiło to, że w níą wieľzyli,
że z pľostotą i ufnością szlj' za chwalebnym głosem
łaski, rra __.óľą nie zasłużyli, a któľej stali się pľzeđ-
miotem,

Błogosławieni nieszczęśni, któľych pľzepaść
t,-zy d-oły pľzyciągnęła pľzepaść boskiego piękna, ja-
kim jest Serce Zbawiciela. I dlatego to, jak đo Za-
cheuszowego domu, zbalvienie weszło clo owych seľc
zatwa'-đziałych, đo tych dusz w cieniu śmieľci pogľą-
żonych.

Z Jezuserr' pL-zyszło zbawienie, pľzyszedł pokój
i narvľiíceniei ,,I-ż się dzisiaj zbawienie stało temu
domowi"...*)

*) Łuk' xlx' 9.
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Zasłaníaĺny się względami czci i uszanolvania, a

tymczasem on, Jezus, błaga, ż éb t z e miłości|"'
Z błaganiern ku nam ľęce Swe wyciąga!... a rĺy trzy-
mamy się odeń z daleka... ľzekomo pTzez uszanowanie!

Tak pojmowany szacunek kopie przepaście, wzno-
si mur niepľzebyty mięđzy nami a Bogiem! Faľy-
zeuszowskie to wykľęty!

Bogu' co z miłości zIzvca pŁaszcz swego majesta-
tu i koľonę chwały, który jak Bľat i Przyjaciel wy-
ciąga ku nam ľęce i Seľce nam swoje składa w ofie-
ľze, temu Bogu Miłości zdajemy się mówió zuchwale:

,,Pamiętaj, żeś Bogiem i Królem; tľzymaj się z đa-
leka".

Zapominamy, że szacunek, pľalvdziwa cześó

chľześcijańska, jest w swej istocie zawsze rniłowaniem
Jezusa, a nie zw,5ĺczajną kcrrneďią zewnętrznej etykiety.

Szacunek, jaki Mu się oď nas należy,.nigdy w sto-
sunku naszym do Zbawiciela nie staje się pľzedzia-
łem.
' Wszak on sam pľzez Wcielenie i Euchaľystię
_wszelki zniósł przeđziaŁ, znosząe je jednak, wymaga
on oď chľześcijan czci o wiele doskonalszej, níż cześő
jaką Mu z đrżeniem bojaźni, z daleka ođdawali Ży-
đzi.

CőŻby oni powiedzieli, gđyby Go usłyszeli nazy-
wającego ich - 

jak tylu gľzeszników - słodkim mia-
ĺelľn ,,amżci meż", ,,pľzyjaciele moi", - ,,fźLioli", sy-
naczkowiett?

Niestety, istnieją chľześcijanie, co mimo chľztu jako
Żyđzí są lękliwi. ,,Niech on, Jezus, do nas nie mówi,
abyśmy śmieľcią nie pomaľli!"
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Co đo mnie, to wołam: ,,Niechaj Mojżesz i Pľo-
ľocy zamiIkną!.,. Niech nie mówią đo mnie ludzie...
Jezusa ty1ko słyszeó pľagnę. Jezusa, którego głoszę-
Jezusa umiłowa4ego!... ,,Ty sam tylko, Jezu, masz
słowa żywota \Ä/iecznego i miłości..' Niechaj napoją
mnie Twe słowa, własne słowa Twoje Jezu, Synrr
Boga żywego, Synu Maľji, abym prawđziwie słowamĹ
Seľca Twego pľzemawiając zďołał zb'llżyć do Ciebie,
ptzywieżć Ci z powľotem tyle đusz zbałamuconych
błęđną taktyką ,,czci Tla odległośó".

Zaprawđę! jeđen jedyny jansenista goľsżym jest
szkođnikiem od stu pľótestantów lub zgoła niewie-
tzącyc}a|

Przypominam sobie powieđzeníe jednego wybit-
nego katolika w spľawie intronizacji: ,,Nie, ojcze,
tego nie uczynię!... Umieścić wizerunek Jezusa w sa-
lonie!.., Co za bľak poszanowania!"

Wszak to jansenizm!

Wstrętny jansenizm! Czyż ten, któłego zaprasza-
rro niegđyś, by swoją obecnością gođy weselne za-
szczycił, nie jest ,'na swoim miejscu" w salonie?
Nie jestże on Królem kľólów?*)

Zaiste, Miłość nie jest miłowaną! Nie głosimy
dostatecznie -.miłoścz Chrgstusa,, a wszak ona duszą
świata, or:a Ťnocą i żgclem, nie zaś chorobliwą czu-
łostkowością; ona tajemni,cą wsze7kiego bohateľstwa,
a nie pľzesadą.

Gđybyśmy więcej czytali Ewangeľę, wnet byśmy
nabľali pľzekonania, jak baľdzo Jezus pragnie byó
z nami w poufnej zażyłości|

Czy lękały się Chrystusa owe dziatki Juđei i Ga-
lilei, co Mu się ľzucały w objęcia?

A więc powtaľzam: jeśli lękamy się Jezusa, to ďa-
tego, że GÖ nie ?;namy, że nie zbliży1llśmy się do Nie-
go..' Żeśrng Go nże oglqdalż!

ZteszŁą jakże Go poznać. z takiej ođległości?
Jakże ogląđaó Go i jak Go kosztowaó jeśIi nasze

życie chĺześcijańskie nie jest ugľuntowane na ścisłej
z Nim zażyłości i coľaz to pouÍniejszym zbliżeniu?

Jakże Go ukochaó miłością bez miaľy, całym ża-
ľem miłości bożej, skoro Nań patrzymy tylko z od-
dalenia, które w Nim ľysy boskiego Piękna zaciera
i z konieczności je zniekształca?

Przyglądnijmy się tej scenie ewangelicznej przyj-
mowania Jezusa w Betanii. .Jéśli się postaľamy ođ-
Iworzyć. ją sobie \ľ sercu' to wyglądaó ona musiała
ĺnniej więcej tak.

Kledy Jezus po ľaz pieľwszy o gościnę pľosił w
Betanii, pľzyjęli Go tylko Łazatz i Maľta; Maľia opu-
ściła była ognisko đomowe. Pľzyjęto Go z pewną po-
wściągliwością, z jakąś mieszaniną onieśmielenia, sza-
cr:rrku i ciekawości.

Wszak sławnym był ów' czyniciel cuđów, o
któľym głośno było dokoła. Kimże on mógł
byó?... 'Jakimś ĺrielkim uczonym? _ Łazatz i Marta
czuIi się zachw;rceni, zaciekawieni _ ale to wszyst-
ką*) Apokal., XIX, 16; XVII, 14,
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I Jezus powľócił.
Za tyrn đrugim :razerÍL nowe uczucia zbudziły się

w seľcach. Pľzygotowano się na Jego pľzyjęcie, ży-
czono sobie Jego pľzybycia... oczekiwano Go na pľogu'

A gđy prrybyĹ, bľat i siostľa śmielej się Doń zbliżyll'

-1o"*o*" stała się pouÍniejsza, zażylsza, ľadosna'

Pan taki đobľy był, tak pełen pľostoty!

Gđy odchodził, seľca ich na1eżały do Niego' Bľat
i siostľá z'rraleganiem błagali: ,,Panie! Ptzyjďź zĺo-
wu!... Uważaj nasz dom za swój własny!"

I Jezus obiecał'.. ođtąđ bęđzie ich Przyjacielem' -
Jakże rőżnym ođ đwu pierwszych było owo tľze-

cie pľzyjęcie Jezusa 'w Betanii! Pľzygląđnijmy mu
śnie jest _ Intľonizacja:
zepeŁriła ľaďośó, nastrój ođświętny'_
kwiecia! _ Łazaľz i Maľta 1ĺczą go'
đługo Pan nie pľzybywa!"' Nie mają

ryła.
Rozmowa staje się pouÍna, szczeÍa, z serca đo seľ-

ca, tak, że w pewnej chwili Łazatz, wiđząc, jaki Parr

słodki jest, jak dobry, wspołczujący a potężny, ľzuca
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się đo Jego nóg i na kolanach Jezusowych skłađając
ręce, głosem, łkaniem pľzesyconym, zwierza Mu bole-
sną tajemnicę ľođzinną:

,,Panie! Dwoje nas tu widzisz!..' Było nas tľoje!
Maľia, siostľa nasza, dziś Magdaleną zwana' odeszła
i wstyclem gniazdo ľođzinne okľyła. o, Panie! Spraw
by powľóciła!"

A Jezus zmieszał łzy rł-łasne ze Łzami Łazaľza
i tegoż wieczoľu żegnając swych przgjacźół, rzrĺcíŁ
im w seľca sło''va nadziei: ,,Magdalena powľóci _
obiecuję waml"

Wiemy, co dalej się stało. Gľzesznica u stóp Je-
zusa w doľiu Szymona, i cuđowne jej nawr'ócenie'

' Gdy po ľaz czwarty pľzybył Jezus đo Betanii, znów
było ich tľoje.

Była tam Maľia - Magdalena, cud'ownie na-
. wrócona, któľa ođtąd trwa u stóp Zbawicielowych.

Nieľozdzielĺrie od tej chwili ľođzeństwo skupia się
około Żtóďła życia, około Serca Jezusowego, oto Be-
tania pľzeobrażona, gotowa đla wieczności!

Jezus, Bóg wszechwiedzący, znaŁ tľoskę tej rođzi-
ny; jednakże, by ją uleczyć, czekał, aż mu się z nią
zwietzą|,

Czekał ze zdziałaniem cuđu, aż Go przyjrną-
w ľođziľrnym ognisku, czekał na..' miłośó p"ł'.ą 

"ĺ''o-šci, na oddanie Mu się đusz'
Zaiste ptzeđziwnie piękna i pľosta to scena!
To dzieje Intľonizacji!
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Cođziennie najbaľđziej zđumiewające cuđa są ođ-
powieđzią na ufność tych ľodzin, które potrafiły wy-
rzec owo: ,,Mane nobiscum!" Pozostań z nami!"*)

Pozostań... pľagniemy nie odłączyó się ođ Ciebie
na wieki!

Znaczellie intľonŁ ac j i.

Wielkim zatem dziełem chwiľ obecnej jest ođbu-
dowanie Nazaľetu, świ'ętej Rodzi,ng.,' Betan7i, d'omu
pr zy j acżół J e zus ola y ch.

Powtaľzam: Betania, gďyż w pochodzie wieków
Nazaret pozostaje szcz5rtern niedoścignionym' gđy na-
tomiast Betania'_ to ľodzina pođobna do naszych ro-
đzin, któľą zawsze we wszystkim đoskonale moźľra
naślađować.

'W'Nazaľecie nie ma moralnej nędzy, nie ma serc
chorych, konających'

Ileż natomiast ognisk domowych, takich jak Be-
tania, posiadających Magdaleny swoje i Łazatzy|

Ile dusz chorych i upadłych!
Pozwólcie Jezusowi wstąpió do tych nieszczęśli-

wych, a poczną się d4iaó cuda; ujľzymy zmaľtwych-
wstania đuchowe niemniej zđumiewające, niż zmart_
wychwstanie Łazatza, ujrzymy nawľócenia wzt|lsza-
jące, jak nawľócenie Magđaleny.

Niestety! u iluż to dľzwi stoi Jezus Chrystus opu-
szczorry jak nęđzaľz!

JeśIi się i znaj dą tacy, którzy Go pľzyjmuj ą,' to czy'-
nią to z pewnym pľzymusem i nieufnią jak obcego.

Nie jest on dla nich kimś bliskim, nie jest pľzyja-
cielem,-1ecz ľaczej gościem, któľy na kľótko odwie-
đzió ich ptzyehoďzi.

Rzucamy Mu zaleďwie jakiś okľuch przyjażni
i serca, a wszakże On miłością nieskończoną umiło-
wał nas i miłuje'

I dlaczegoż ođsuwać Go ođ ľođzinnego ogniska,
gdy właśnie tu okazaó Mu możemy najlepiej naszą
miłość!... Jakże baľdzo potľzebny nam on jest w
pľzybytku rodzinnym!

Tak, cała nasza istota łaknie Boga!.. nie ma w cią-
gu dnia minuty, nie ma w ciągu całego życia chwili,
w któľej moglibyśmy obejśó się bez Niego.

Ptzecież nie w kościołach żyjemy, nie w kościo-
łach cierpimy i umieramy.

Jeśli nam potľzeba Boga w świątyniach, to níe
mniej potľzeba nam Boga w đomach naszych'

Poganie mieli w ogniskach rodzinnych posążki
swych bogów domowych; pierwsi chľześcijanie zano-
siľ đo domów i zachowywali w nich najświętsze Po-
stacie.

oto czym postacie Eucharystyczne były dla
pieľwszych chľześcijan, tym đla chľześcijan dzisiej-
szych bęđzie Seľce Jezusa intronizowane w ľodzinie'

Nie chcemy ptzez to utożsamiać wizerunku Bo-
skiego Serca z konsekľowaną Hostią, Iecz dobize zro-
zumiana intľonizacja przyniesie z sobą szczególniejsze
łaski obecności Bożej i dopombże ďo życia chĺześcijań-*) Łuk. xxlv-z0.

Jezus KrÓl Míłości
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skiego z Jezusem, przez Jezusa i pod Jego wejrzeniem.
Istnieje ptzecież nader ścisły związek między czcíą

Seľca Jezusolvego a czcią Euchaľystii, między pľzy-
bytkiem Pańskim euchaľystycznym, a pľzybytkiem
Jego w ľodzinie. To też wszelkie nasze wysiłki zmie-
ľzają do tego, by pľzez praktyczllą' w życie wpľowa-
dzoną ĺntľonizację, ukształtowaó pľawđziwie euchaľy-
styczne ľodziny.

Dwa pľzybytki, a jeđen i ten sam Jezus Kľól
i Pľzyjaciel.

A gđy Jezus pľawđzi'uvym jest w ľoclzinie Kľólem,
gdy w niej jest u siebie, wteđy đaje dowody, co mo-
cen jest uczynić.

Zapľawdę, wiclziałem ,,przesuwającc się góľy", wi-
działem najbaľdziej buntowniczych i fanatycznych
bezbożników powalonych, jak ongiś Szaweł na đľodze
do Damaszku. Niezliczona ilośó cudów, nĺr jakie patrze
cođziennie, wyľwała mi z ust w ľozmowie z ojcem
Świętym te słowa: ,,Ojcze ślvięty, utľaciłem wiaľę'
w cuda; wietzyć bowiem może tylko ten, kto nie wi-
dzi; ja zaś cuda widuję cođziennie."

Zazwyczaj matka lub małżolrka' czasem cóľka a
nawet służąca, dokonuje dzieła intľonizacji w ľo-
dzinie.

oto wzľuszający ptzykŁaď. Znałern pewnego sek-
ciarza, ojca licznej ľodziny. Żona płakała, modlíła się
i kazała nrodlió się dwom małym cóľeczkom. Pewnego
tazu, sŁy.sząc naukę o intronizacj i, zapaliŁa się đo tej
wielkiej myśli'.. lecz nie wieđziała, jak ją urzeczywist-
nić.

35

Nagle pľzychodzi dobľy pomysł. oto ojciec wľaz
z đzieć5ĺi chcą lvłaśnie obchodzió jej imieniny ' Ptzy-
gotowawszy się tedy modlitwą i ofiaľą, zwľaca się do
rnęża z pr'ośbą, aby w pľezencie ďał jej... pozwoleńie
na intľonizację Seľca Jezusowego. ojciec nie śmie
ođmówić, ale zastľzega sobie' iż w trľoczystości tej
udziału nie weźmie.

Wzruszająca uľoczystośó odbyła się pobożnie, w
któľej cóľeczki modlą się goľąco o nawľócenie ojca.
Po skończonej ceľemonii ojciec, zaciekawiony, wcho-
dzi do salonu; spogIąđa na obľaz... wnet jeđnak spu-
szcza'oczy, nie mogąc znieść spojľzenia Zbawiciela,
ukazującego swe Boskie Seľce' Zawst5,dzony własnym
tchóľzostwem' spogląđa znowu... i ponownie doznaje
wstľząsającego wľażenia. opuszcza salon; wkľótce je_
đnak, jakby siłą tajemniczą pociągnięty, porvľaca. To
dziwne spojľzenie ściga go, zaInąca jego spokój, gnie-
wa go... Wľeszcie pł.zywołuje żonę: ,,Kogoś tu spľo-
wađziła? Ktoś tu jest!',. Mówię ci, że tu ktoś jest.,,

'Wteđy matka pľzywołuje cóľeczki i głęboko wzľu-
szona każe im w obecńości ojca powtóľzyć mođlitwę,
któľą pľzed chwilą odmówiły na intencję jego powľo-
tu do Boga. W tejże chwili sekciaľz jest zwyciężony..'
pada na kolana.

opisane zďatzenie wybľałem z tysiąca pođobnych'
Bez wątpienia są one wszystkie cudowne. A jeđnak
nie są niczyĺn innym, jak tylko wypełnieniem obiet-

uczyniło ľodzinom, w któ-
ystawiony i, czczony. Oto
objawił wieľnym przyja-

3ĺ
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,,Wztuszę najbarđziej zatwardziałe serca;
wniosę pokój w ľodziny;
błogosławić bęđę wszystkim ich zamierzeniom;
đam im wszystkie łaski potľzebne w ich stanie."

***
Pľzyjmujcie więc Jezusa w đomach waszych i ľo-

dzinach jako Kľóla i Pľzyjaciela!
on jest Kľólem... Sam stwierđziŁ to przed, Piłatem

i pľagnie, aby ľođziny i naľody Kľólowanie Jego
uznały.

Żąđa On tego od nas, albowiem ma đo tego-bez-
względne pľawo' jako Bóg i jako Zbawiciel.

Żąđa Oĺ tego od nas jako pociechy ďla Swego Bo-
skiego Seľca'

Umiłowany Pan, zaulsze krwawym uwieńczony
cieľniem, błaga, abyśmy Mu otwaľli domy nasze jako
schľonienie miłości wśľód ľozpętanej pľzeciwko Nie'
mu buľzy nienawiści. Wygnany z parlamentów, z try-
bunałów, ze szkóŁ, nieľaz nawet z kościołów, tułając
się po ulicach i dľogach, wśľód obelg i bluźnieľstw,
przychođzi oto i stuka do dľzwi naszych domów:

,,otwórzcie mi, jam jest Jezus, Kľól Miłości!"
otwóľzmy Mu i powtaľzajmy w duchu zađosyć-

uczynienia: ,,Wejdź, Panie, chcemy, abyś Nam pano-
wał!"

Żąđa On tego od nas, bo chce czynić nam dobrze;
wszak nikt nie miłuje nas więcej od Niego.

Czy cieľpicie? Ach! zbytecznym i niemal okľut-
nym jest pođobne stawiaó pytanie' Dla wielu stać się

37

ono może jątľzeniem ukľytej ľany. Któż tę ľanę opa_
tl:zy? Czyżbyście jeszcze w ludzkie wieľzyli pocie-
chy? - Stwoľzono dzieła miłosierđzia đla opatľywa-
nia ľan cielesnych; czyż nie ma go byó dla ľan ducho-
wych?

o, zapľawdę jest takie dzíéło, a tym jest kľó-
lowanie Chľystusa w ľodzinach.

To Jezus đo dľzwi puka: ,,Czy są tu seľca zbo-
lałe ?

otwórzcie' - Imię moje: Jezus".

Otwóľzmy temu Cyľenejczykowi Miłosieľdzia, te-
mu Wielkiemu Pocieszycielowi.

otwóľzmy temu Przyjacielowi wieľnemu, któľy
nigđy zawođu nie spľawia. on nas pocieszy, jak po-
cieszył ľodzinę z Betanii. Nigđy na pľzyjście Jego nie
bywa zapőimo dla tego, kto Mu dľzwi otwoľzy.

Szkoda walczyć. i cierpieó zđala ođ tego Przyja-
ciela jeđynego!..' Boleść bywa zbyt wielka, siły zbyt
słabe, kieđy płaczemy zđala od Niego. Gdy on jest z
narĺi, łzy mniej goľzkie się stają' ot'wőtzrny więc -nigdy nie jest zapóźno, a miłość Jego czekać umie tak
cieľpliwie!

Niestety, ludzie nle wierzą, że Jezus nas đo takiej
poufałości zaprasza. Patľzymy Nań z daleka i zđarza
się, iż jako apostołowie na jezioľze bierzemy Go za
widmo; tylko Jan, Seľcu Jego najbliższy, poznaje Go
ođ ľazu i woła: ,,Pair jest!"

Tľzeba r'aľn z bliska patľzeć na Jezusa, aby Go wi-
đzieć takim, jakim jest.
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Pľagnie on nas pocieszać, to pľawđa, 1ecz pľzeđe
wszystkim pľagnie nas zbawió. A łaski zbawienia po-
tľzebujemy wszyscy' choćbyśmy nawet już byli świę-
tymi.

Gđy Go uczynimy Kľólem naszym w đuchu
i pľawđzie, wtedy nad miaľę obsypie on nas łaskami.

Intľonizacja w pľaktyce.
- P'*zyjąc Jezusa jako Kr'óla i Przyjaciela, umieścić

obľaz Jego Serca na najzaszczylniejszym miejscu do-
mu, jako naoczny đowóđ, że Mu się ođdajemy - to
pieľwszy. kľok na dľođze czynnej miłości, jaką żywi
ľođzina ku ukochanemu Mistľzowi.

Seľce odľucho'wo wskaże, jakich użyó śľodków,
by pođnieśó-uľoczystośó i nađaó jej chaľakteľ serđecz-
ný, bY nie pozostała jakąś nabożną tylko formułą lub
czczą cetemonią. A więc zgľomadzą się ľođzice, đzieci
oľaz domownicy i wspólnie otoczą obľaz Najśw. Seľ-
ca, pľzybrany kwiatami. Popľoszą kapłana, by obľaz
poświęcił i powieđział parę słów.

Następnie cała ľodzina odmówi wspólnie Creďo;
pptem nastąpią modIitwy z ceľemoniału otaz głębo-
kie słowa aktu konsekľacyjnego, które jest uToczy-
stym ogłoszeniem Bożego Kľólowania Jezusa; jest to
pľawdziwe llosanna miłości i zađosyćuczynienia.

Ten, któľy w nęđzne pľogi przybywa, to KróI Kľó-
1ó'w' to Włađca i Pan; pľzyjrnijmy Go jak najlepiej
i jak najuľoczyściej, by snaó nie uczynił nam wyľzu-
tów, jakie niegđyś czynił Szymonowi.

Szymon zaprosił Go z samej ciekawości; nie ođđał
Mu czci, jaką obyczaj oddawać nakazywał. Toteż,
gdy đziwił się, wiđząc Magđalenę u stóp Jezusa, taką
usłyszał odpowieđź: ,,Wsąeđłem do đomu twego, nie
ďałeś wođy na nogi moje... nie đałeś Mi pocałowania.'.
nie pomazałeś oliwą głowy Mojej."*)
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Pamiętajmy, że Jezus to nasz Kľól, że najpieľwsze
Mu się należy miejsce. Przyjmijmy Go tak, jakbyś-
my zstępowali z Nim z gőlľy Tabor.

Nieľaz luđzie w nas wnrawiają, że takie ođđawanie
Jezusowi hołđu społecznego połączone jest z pewny-
mi tľuđnościami. Wszakże prawdziwy chľześcijanin
nie bęđzie się liczył z wzglęđami ludzkimi.

Pan Jezus zapowieđział św. Małgoľzacie Maľii, że
pľagnie wstąpió z całą okazałością đo đomów książąt
i kľólów, aby đoznaó tam tyle czci, ile ongiś w swej
Męce doznał zniewagi i upokoľzenia.

Niestety społeczeństwo, zbyt lękliwe, gdy chođzi
o społeczne uznanie zasaď chľześcijańskich, wynajďu-
je nie tylko pozory, ale prawdziwe pľawđy, opaľte na
konwenansach, aby nie utząďzać. intľonizacji w salo-
nach wielkich domów'

To się 1ękają wizyt niedowiaľków i ich kry-
tyki i uwag, to znőw większych pľzyjęó i zebtań.

Tff gľuncie tzeczy jednak lękają si9, by Je-
züs nie stał się zbyt wymagający; ludzie woleliby uni-
kać Jego wzľoku, aby w ľezultacie nie czuć skrępo-
wania swej smutnej swobođy.

Bądżĺny logiczni w naszej wieľze; bądźmy szcze-
ľzy sami z sobą; poľzućmy te ľozumowania, oparte na
zwyľodniałych í ptzeżytych pojęciach chľystianizmu.

Miejmy ođwagę - 
jaką mają wywľotowcy - w

wypowiađaniu naszych pľzekonań.
Jako katolicy możemy i powinniśmy głośno my-

śleć przynajmniej w własnym domu.
Wďajmy całą d'uszą: ,,Vivat Rex in aetôr-

num. _ Niech żyje Kľól na wieki|"
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Ma oń wszęđzie pľzewodzić i wszystko widzieć,
absolutnie wszystko!

I jeśli czujemy, że jest coś, czy to w życiu pľy-
watnym czy społecznym' qo mogłoby Jezusa obrazić',

usuńmy to z męską energią i bez wahania.

Jezus pragnie kľólować wśľóđ maluczkich i ubo-
gich.

Pruychoďzí on do was ogołocony z wszelkich ze-
wnętľznych oznak Swego Majestatu; za caŁy pľzepych
pľzynosi Najświętsze Swe Rany; całym bogactrpem
to Jego Seľce, któľě was tak baľđzo ukochało'

Wszak Jezus, to dziecię luđu, w warsztacie Na-
zaretańskiego cieśli żyjące, w ubogiej stajence Be-
tlejemu zrodzone.

Przez caŁy ciąg ziemskiego Swego życia był on ubo=
gim, pokoľnym rzemieślnikiem, znał dobrze niepew-
ność jutľa; z miłości ku pokoľnym poznaó chciał
wszystkie cierpienia i tľoski ubóstwa. Więc też chce,
aby wszyscy ubođzy, aby wszyscy, co cieľpią i pľacu-
ją, pľzyjęli i uznali Kľólowanie Jego Boskiego Serca!...

Jezus chce, aby wszyscy najbieđniejsi, zdobyci ubó-
stwem Betlejemu i Kalwaľii, Jego własnym ludem się
stali.

Pragnie on, aby ta rzesza, któľa cierpi i pŁacze,
łaknąc prawđy i spľawieđliwości, nauczyła się wie-
rzyó, wielbić, ufaó i miłowaó' Pľagnie on kľólowaó
wśľód najo-iedniejszrych, bo wszak to Jezus, ten sam
ubogi cieśla z Nazaretu! _

Najuboższa chata pocieszyć rnoże Jego Boskie
Seľce, jeśli w niej będzie miłośé, jeśli tam ufać będą
Temu, którego niegdyś 

''synem 
cieśli" nazywano.
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Dom wasz jest szczupły i pľoste w nim sprzęty,
pożywienie ubogie... A jednak zapľoście do siebie Pa-
na waszego i Boga, aby u was spoczął, pożywił się
i pocieszył, a wnet z tej ubogiej chaty waszej swój pa-
łac monaľszy uczyni, w któľym skaľbami Nieba żyó
bęđziecie i Nim samym; w któľym żyó bęđziecie mi-
łością, albowiem ten Kľól Pľzyjacielem waszym sie
stanie.

Nikt nigdy nie ukochał 1uđu tak, jak Jezus. A ta
lzesza, dIa której niegdyś rozmnożył chleb, nieustan-
nie potľzebuje í łaknie tego pokaľmu, któľego jeđynie
z Seľca Bożego rnoże zaczerpnąó: łaknie i pľagnie mi-
łości.

I sam tylko Jezu.s może ją nasycić.
Dawajmy jej więc Jezusa, jako wynagľodzenie

spľawiedliwości i miłości za tyle bľaków i bieđ ma-
teľialnych i moral'ny'ch.

Serce Jezusa jedynym jest wynagľodzeniem!

DIa miłości Jezusa i pľzez litośó dla pľoletariatu,
cynicznie w;zzyskiwanego ptzez wrogów Kościoła, ođ-
wiedzajmy chaty, poddasza, ubogie domki, đzielnice
robotnicze, spieszmy jako apostołowie đobľej nowiny,
niosąc Seľce Jezusa tym, ktőtzy bezwieđnie cieľpią
na tęsknicę, tęskniąc za Jezusem-Zbawicielem!

ZbliŻmy đo siebie te dwje pľzepaście; niech spotka-
ją się ľaz jeszcze, jak niegdyś na gőtze lub na pvszczy,
bo wszak na to są stwoľzone, aby znaó się i kochaó:
seľce Iuđu z Sercem Jezusowym!

Mnóżmy gorliwośó, by zbłąkaną Tzeszę z powro-
tem pľzywieść do Zb'awqy, do Jezusa; uczyńmy ją
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szczęśliwą, wieľzącą, spragnioną Ewangelii i Eucha-
rystíi.

Nauczmy kochać NIiłośó __tych, o których zapo-
mina świat i których nie 1ubi' Nieśmy najuboższym
chleb Seľca jezusowego i wielkie światło Jego nauki.

Jezus.tego chce, Jezus tego żĄda, Seľce Jego'na_
gli nas đo tego; spieszmy, bo on jest z nami!

* **
Pan żąda więc najpieľw hołdu społecznego oď ľo-

đziny.
Piękny to gest, zwlaszcza w obecnych czasach

ođstępstwa społecznego.
Lecz nie o gest tu chođzi, ani hołđ' jednorazowy,

choćby najuľoczystszy.
I tu dochodzimy đo rzeczy największej i najistot-

niejszej: oto ten hołd intronizacji ma zapocząŁkować
życie wiaľy i miłości.

To poświęcenie i ođdanie się winno wejśó
w życie tak, iżby Ewangelia stała się zasadą, fudamen-
tem i jakby cluszą ognźska đ,ornowego. Z tego hołdu
winno zrodzi,ć' się wspőłżgci'e, to źnaczy życie wspólne
z Jezusern.

,,Panie, zamieszkaj u nas, jak u siebie. Bądź na-
szym KľóIem, Przyjacielem, Powiernikiem, Doľađcą.

Pľzewodniczyó nam rĄasz we wszystkim. Nic
się nie będzie đziać bez Ciebie; dzielić będziemy
z Tobą wszelkie nasze trôski i ľadości, nasze obawy,
bóle i łzy'"

Wówczas, mimo nieuniknionych buľz, nowy hoľy-
zont otwiera się dla rodziny, któľa prawdzí'wie ztozu-
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miała, co ztLaczy pełne i całkowite w życiu zastosowa-
ne Kľólowanie Serca Jezusowego.

odkąd Kľó1 zasiađł wśród ľodziny, żađen z jej
członków nie cieľpi już sanr, tym cieľpieniem samot-
nym, któľe pľzygniata i zabija..' Lecz nikt też nie ma
pľawa đo ľadości egoistycznej, bo ľađośó ta kłamli-
wa, któľa pľzemija szybko, pozostawiając po sobie
wyrzut sumienia i śmierć duszy.

W Betanii umiano ľađowaó się w bólu, umiano
goľycze w słođyćz zamieniaó, bo Jezus, dzieląc owe
gođziwe i słuszne radości i bóle, wnosi w nie tchnie-
nie wieczności.

ow pokój chľześcijański, owo szczęście, uświęcone
obecnością Chľystusa, owa ľadość duszy, to skarb
ukľyty w Seľcu Jezusowym, nieđostępny đla ľdzy
i zŁodziei.

'Wszak Jezus żąda, aby ľođzina, któľa w dom swój
wprowadziła Go uľoczystym aktem intronizacji' wi-
đziała w Nim ośľodek i seľce życia rodzinnego, w któ-
ľym zbiegać się winny wszystkie bicia seľc tej nowej
Betanii.

Niestety| nie w ten sposób żyją zazułyczaj ľođziny
nawet takie, któľe się uwaäją za chľześcijańskie.

Foľmuły wątpliwej pobożności, ceľemonial-
ność w stosunkach z Bogiem psują wszystko, zajmu-
jąc miejsce życia pľawđziwie chľześcijańskiego, to
znaczy, życia pełnego miłości,

I đlatego pľagniemy zbuđować pľzez intľonizację
pľzybytki, gdzie Jezus jest ľzeczywiście Żyjącyrn, ży-
wym członkiem rođziny a nie spľzętem; gdzie Jezus
jest Kľólem, którego wszyscy słuchają z miłością.

--
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Ateraz pokażę na pľzykładach, co to jest intľonĺ:
zacja, zástosowana w życiu codziennym. Lepszy jeden
fakt, niż tysiąc ľozpľaw.

W czasie wojny pewna rođzína, poświęcona Naj-
świętszemu Seľcu, otrzymuje depeszę, że najstaľszy
syn poległ. Matka bieľze depeszę i skłađa ją pľzed
obľazem Kľóla domu; zwołuje dzieci i służbę, zapala
świeczki, pľzynosi kwiaty i panując nad sobą, j"k
pľawđziwa bohaterka, intonuje.pieśń:,,Jezu, nađziejo
nasza". Następnie cała r'ođzina odmawia ,,Wierzę w
Boga".

Po skończonej mođlitwie matka odzywa się do
dzieci w te słowa: ,,Wola Jego jest zawsze mąđľa
i đobra... Przyjďź Kľólestwo Twoje!" Wteđy dopie-
ro popłynęły łzy, ale łzy pełne pokoju, bo pľzelane
u stóp Najświętszego Seľca.

oto hołď niezľównany đla Kľóla miłości; oto bo-
1eśó nie z ciała i kľwi, Lecz z Kalwaľii, boleśó płodna
i chwalebna.

Inny fakt: Dzieci wracają ze szkoŁy, niosąc nagľo-
đy. Biegną do ľodziców, aby otľzyńać uściski. ,,Nie,
powiada ojciec, pójdźmy wpľzód złożyć wasze nagľo-
đy u stóp Jezusa; on, a nie ja, jest Głową ľođziny...
Ucałujcie z miłością Seľce Jego, skłađając każđe swo-
ją nagľođę i powiedzcie: ,,Ptzyjf,ż Kľólestwo Twoje".
Rođzice wasi kiedyś was opuszczą, đzieci moje; ten
Król nie ođejdzie nigdy."

W początkach mych pľac apostolskich danem mi
było zaintronizowaó Najśw. Seľce w domu młodego
małżeństwa. By1i to l.uđzĺe z klasy robotniczej. 'W sam
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dzień ślubu zapľagnęli oni wpľowađzić đo swego đo-
mu Jezusa Króla:

,,on będzie - mówili - najlepszym Pľzyjacielem
naszym po wszystkie đni."
. Po kilku latach ten sam ľobotnik wezwaŁ mnie đo

porvaźnie choľej żony. Uboga izđebka, w któľej mie-
szkali, zđrađzała wielką nędzę wszakże każđego uder
ľzał piękny wizerunek Seľca Jezusowego, umieszczo-
ny na pieľwszym i najbardziej widocznym miejscu,
a baľdziej jeszcze jakaś atmosfeľa wielkiego spokoju,
panująca w tym ubogim gniazdku ľođzinnym. Po kil-
l<u słowach pokľzepienia i pociechy zapytałem choľej:
,,Czy batdzo czujesz się nieszczęśliwą, biedne dziec-
ko?"

,,Nieszczęśliwą?" ođpowiedziała tonem najżyw-
szej wiary, z oczarní błyszczącymi od goľączki, ,,nie,
mój ojcze,-my nie jesteśmy nieszczęśliwi! Cierpiáhś-
my, to prawda; ale
ale z Nim' Kieďy, oj
powiedziałeś nam, że
tľoskach, że potľafi osłodzić wszelkie nasze cĺerpienia..'

Uczynił to, Ojcze."
I bioľąc ľękę łkającego męża' tzekŁa do niego:
,,A tV, co powiesz? Czy byliśmy nieszczęś1iwi?,,
on zaś, utkwiwszy oczy pełne łez w obľaz Seľca
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i mníe zabrac; wówczas wszyscy tŕöjé bęđziemy
szczęśliwi w niebie' jakeśmý szczęśliwi byli tu w tym
biednym đomku!..."

Jakież to wzniosłe! Ci pľości luđzie potľafili zro-
zumieó wýsoką filozofię Ewangelii, to znaczy ľőżnicę,
jaka istnieje mięđzy cieľpieniem a nieszczęściem. Nie
zadowolili się pľzyjęciem u siebie Pana. Stał się on
pľawdziwie ich Pľzyjacielem i Powieľnikiem.

Pewnego dnia otľzymuję list, pisany ołówkiem,
pełen błędów oľtogľaficznych. oto jego tľeśó:

,,Jestem bieđną sŁlżącą, ojcze, í byłam na kaza-
niu ojca o intľonizacji. Tak síę zďarzyŁo, że na dwa
tygodnie po wyjeźđzie ojca wyszłam za rnąż. I otóż pi-
szę \M sam đzień ślubu. Po weselnym obieđzie mąż
mój i ja zľobiliśmy, intľonizację Króla; zapľosiliśmy
Go tak, jak w Kanie Galilejskiej' aby zaszczycił nasze
wesele i pľzéwodniczyŁ nam w życiu. ojcze, ja đo-
btze zrozllrniałam, coś mówił, że tľzeba tego Kľóla
zaprosió do siebie, ale nie na jeđen đzień, lub na ty-
dzíeĄ lecz na całe życie1' i wpľawđzie nie tylko Jego
obráŻ, ale tego rzeczywistego, żyjącego Chľystusa,
któľy ma byó, ośľodkiem naszego życia rođzinnego.

Tak będzie u naŠ; Jezus weźmie udział w naszych
ľađościach i tľoskach, we výszystkim. Pobłogosław nas,
ojcze, i potwieľdź z đa1eka nasze utoczyste pośrvię-
cenie.t'

Pľawđziwie pođziwu godnel Pľosta, niewykształ-
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biiwości Benedyktowi xv i pewien jestem, że ojciec
Święty, któľy mnie zachęcał do tej wypľawy ktzyżo-
wej, uśmiechnął się, a może i ľozľzewníł, czytając ten
piękny komentaľz do jego apostolskiego listu.

Jeszcze jeden niemniej wzľuszający pľzykłađ:
ojciec jednej z pieľwszych ľodzin w X... pľzezna-

czył pewien piątek na uroczystą intľonizację w swym
đomu. ' W śľodę ľano zachoľował nagle, a wieczoľem
już nie żył. Ale pľzed śmieľcíą żona inusiała mu obie-
caó, że nie opóźni intronizacji i że uľoczystość ođbę-
dzie się pľzy jego zwłokach: ,'Seľce Najśw., ľzekł'
zajmie miejsce moje w đomu."

Pobożna i dzielna wdowa, zawiađomiwszy osoby,
zgtornađzone na pogľzeb, o ostatniej wolí rnęża, ,-ze-
kła głosem wzruszonym| ,,Zanir.rl rnąż rnőj opuści swe
ognisko domowe, zaintľonizujemy Seľce Jezusa. Jezus
będzie głową naszej ľodziny, okľytej żaŁobą; dľodzy
pľzyjaciele i wy, dziatki moje, odmówcie ze mną
wspólnie ,,Cľedo" i mođlitwę poświęcenia.,, A skoľo
đokonano intľonizacji, ľzekła: ,,Teľaz możecie zabraó
męża; pozostaje on wśľód nas w Seľcu Jezusa, Kľóla
i Pľzyjaciela."
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Jeśliśmy uznali Kľólowanie Mistľza, to konsek-
wentnie wypełniaó będziemy wszystko' czego Seľce
Jego żąđa.

Będziemy więc wieľnie obchodzili pieľwszy pią-
tek miesiąca i nie zaniedbywali częstej Komunii św.
oľa; Komunii wynagľadzającej.

Święto Se}'ca Jezusowego Ędzie đla nas szcze.
gólnie umiłowanym świętem; będziemy je obchodzić
baľđzo uľoczyście nie tylko w kościele, ale i w đo-
mu, odnawiając akt poświęcenia.

Wspomniane święto pľzynosi szczególniejsze
łaski. Uczyńmy z niego wielką, wzniosłą uľoczystość
ľodzinną.

Staľajmy się ľównież o to' by choó wie-
czoTÍly pacieľz ođmawiać wspólnie pľzeď obľazem
Seľca Jezusowego' a o ile możności także Świętą Go-
đzinę.*)

*) ,,Nabożeństwo Gođziny Świętej", Kraków 1927.

J.éu8 l(ľól |ui]''ści
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széregi luđzi usiłują zniepľawié tak życie pľywatne
jak publĺczne' a po zataľciu wszelkich pľawie śIa-

pierwiastki całokształtu społeczeństwa, z konieczno-
ści pójdzie ogőł, i dlatego usiłują oni zatruó rodzinę
u samych jej podstaw. W tym celu uchwalają pľa-
wo o ľozwodach, aby pođkopaó nieľozerwalnośó mał-
żeństwa; zrnuszają r'r'łođzíeż ďo uczęszczania do szkół
państwowych, często całkiem bezreligijnych, wyklu-
czając przez to w rzeczy tak đoniosłej autoľytet ľo-
dzicóvl; głoszą haniebną umiejętnośó zaspakajania
tozkoszy kosztem prawa natuľy, níszcząe brutalĺrie
samo źľóđło rođzaju ludzkiego i kalając niegodziwymi
obyczajami świętość łoża małżeńskiego. Dobľze więc
czynisz' Synu dľogi, stając w obľonie społeczeństwa
ludzkiego przez to, że ożywiasz i szerzysz ducha
chľześcijańskiego w'ogniskach ľodzinnych, krzewiąc
w ľodzinach miłośé Jezusa Chľystusa, by w nich pa-
nowała niby kľólowa. Czyníąc tak, posłusznym jesteś

samemu Jezusowi Chľystusowi, któľy obiecał z]aó

swe dobľođziejstwa ha đomy, w któľych bęđzie wy-
stawiony i uwielbiany obľaz Jego Serca.

Skłađaó cześć u stóp naszego najmilszego odku-
piciela jest dziełem świętym i zbawiennym; ale to nie
wszystko.

Zależy ogľomnie na tym, aby znaé Chľy-
stusa, Jego naukę, Jego życie, mękę i chwałę. Iśé

4'

List Papieża Benedykta XV.
Do đ,rogiego Sgna MATE) CRAWLEY-BoEvEY,

kapłana I{ongregcl.cjż lVajśtł. Serc Jezusa i, Marjź.

Drogi Sgnu, pozdrouienie i, błogosłausieństll:o apo-
stolskże.

Z zajęcie:m czytaliśmy list Twój oľaz zaŁączone đo-

wym poświęceniu nabożeństwo, ođnoszące się do po-
szczegó]nych rodzin, bynajmniej nie jest zbybc)ne;

Istotnie, nie ma nic waźniejsze1o w obecnych cza-
sach nad to, co pľzedsięwziąłeś. Dziś bowiem całe



za Jezt:rsem, to nie znac
crom powieľzchownej
czula wtażliwe serce i
sztują, a pozostawia wa
to znaczy wieľzyó w Ni
ma wpływ zaľówno na

ľawa, któľe on sam pľzy-

pobo
kich
ľoku
święconym Sercu Jezuso

. Dan w Ęzymie, u św. Piotľa, 27 kwietnia 1915,r'oku pieľwszego Naszego pontvÍikátu.
Papżeż Beneďylłt XV.

RozdziaŁ II

Belonio

Seľce Jezusa, Kľólern i ośľodkiem seľc.

Z listu Papieża Benedykta XV wiđzimy, jak wiel-
kie znaczenie Stolica Święta przypisuje dľogiej naszej
kľucjacie'

Stąđ wynika, iż mamy obowiązek staľać
się wszystkimi sposobami, aby đzieło intľonizacji sta_
ło się posłusznym naľzędziem miłosiernych zamiaľów
Kľóla Miłości. 'W tym celu pľzypatľzmy się jeszcze
kilku szczegółom' Jeśli bowiem Seľce Jezusa ze-
chciałb z taką okazałością ujawnić swą potęgę i swe
miłosieľđzĺe, aby umocnić, i rozszerzyó ázieło intľo-
nizacji, zwłaszcza
ono już wszędzie
wołać podobne í
cuda pľzez całko
spľawie.
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mođlitw ów ľobotnik, tęgi 3O-letni rnężczyzna, zci-
cha płakał' Gđy się ceľemonia skończyła, szepnąłem
pľoboszczowi, aby go zapytał o powóđ tego wzľusze-
nla,

,,A jakże nie miałbym płakać, ođpaľł, gdy wi-
đzę Boga i KľóIa ptzyehodzącego đo ubogiego mo-
jego đomku i to nie na chwilę, na gođznę, ale, aby
zamieszkaó z nami i z nami przeżywaó. to násze ży-
cie pracy i cierpienia, 'by być rLa zawsze wielkim Pľzy-
jacielem naszym; jakże tu nie płakaó?" - Czy to nie
wzľuszające?

Pamiętajmy jednak, że do ľodziny tej i đo setek
innych ľođzin wspomnianego miasta dotaľła wtrlieľw
goľlilva gľomađka apostołów i pľzygotowała po đo-
mach tľiumÍalne pľzyjście Jezusa Chľystusa.

fak postępowaó trzeba, gdy chođzi o intľonizację,
bo inaczej naľażamy całe dzieło na to, że pozostanie
czczyrn obrzęđem, słomianym ognieln. Sama cere-
monia, poIegająca na u.mieszczeniu pięknego obra-
ztt, nie wystarcza.

.P'by obr'az Najśw. Seľca'był pľawđziwie czczoÍLy,
potrzeba, aby rođzina zdawała'sobie dobľze spľawę
z prawđziwego znaczenia uľoczystej intľonizacji oľaz
z tego, co ona symbolizuje. Wyjaśniajmy więc jasno,
a pľzeđe wszystkim z miłością, co znaczy tytuł Kľóla
i Przyjaciela, zastosowany đo Pana Jezusa; vuyjaś-
niajmy, co oznacza piękne miano Betanii, mające od-
tąd być tytułem szlachectwa Bożego đla rođziny wy-
bränej pľzez Seľce Jezusowe.

oto jedyny sposób, dzięki któremu intľonizacja
staje się ĺlziýęp wielkim i trwałym.
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ptzeobtaŻeniem, nawracaniem, bo to nasze posłanní-

ctwo w łej Bożej kľucjacie.
oto zrrowu wzľuszający pľzykład: Pewna pani

inwalida i jego ľodzina'
W tej intencji przystępuje do wspomnianego

żołnietza, gđy tenże wygtzewa się w słońcu, i pozdra-
wia go słowami, w któľe kłađzie całe serce chľze-
ścijanki' - Żołĺierz milczy, przygryzając z gniewu
waľgi' i ođwraca się z nlechęcią. ona jednak nie
zraża się,lecz naIega i pľosi, aby pľzeđstawił jej swe
potrzeby. Na co on z wściekłością: ;,Niech się pani
stąd wynosi; niech đzej'.. nie
potľzebuję niczego; doczekaó
naľeszćie dnia zems y i takich
oań..' Proszę sobie iść - mówię" _ ,,owszem, odejdę,

ale że pana miłuję w Bogu, znam bowiem đzieje cier-
pień pańskich, dlatego jutľo'powĺócę".

,,Proszę nie wraćaó" - krzyczy inwaliđa'
,,Powľócę, bo pľagnę Wam wszystkim đobľze czy- '

nić. A więc đo jutľa, dľogi przyjacie]u!"
Nazajutrz znowu ođwjeđza bieđaka i znów ta sa-

ma burza' Wszakże đzie]na niewiasta nie zľaä się,
licząc na to, co ođ tej dzikiej nienawiści silniejsze:
na Miłość. ođchodzi więc, aby po killiu dniąch znów
powľóció.
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ĺ dłużej
czy siód-
powiada:
na zaw_

. Niech pani jej
chce ode mlie((. _
niech przyjđzie,;. z:

szaľpane dziatki podchodz
opowiadanie tak dziwne i
wydaje się złą..'

u 
_ 
słychać westchnienie

odľuch zdziwienia l;;' opowiadanie zajmuje!
ođsłaniające ich-skrv-
mowa o Betlejem, o

.. 
a słomie, o Jezusie po-

ie maľgľa-
muszę v/rac ać, mąż mőj cz 

już pőźno,
dzieje! a''a"cľ,ĺsä áą;; 

",' :i,iJ"T
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nam paní đatej opowiađa tę piękną histoľię; niech pa-

, ni nie ođchođzi!"
osłupiała taką zmianą maľgľabina siađa i đa-

lej ciągnie swe ,,kazanie"' Po pół godziny pľzerywa:
,,TetaŻ musicie mnie puścić, đrodzy pľzyjaciele" -
,,Dobľze, ale pođ warunkiem, że pani bęđzie często
do nas przychodzíła".

Łatwo się đomyśleó, z jakim wzľuszeniem, z jaką
l ľađością maľgrabina ucałowała bieđną kobietę, po-

pieściła đzieci i seľdecznie uścisnęła đłoń wojaka...
Po pewnym czasie powľóciła w towarzystwie mło-
dej panienki, któľa miała dzieci naiczyó' katechizmu;
opiekę zaś nađ đuszaľni inwaliđy i jego żony zacho-
wała đla siebie. 'Nieraz skupieni słuchacze pľzeľy-
wali opowiadanie słowami pełnymi podziwu: ,,Jakież
to pięklre!... Jakże rnożna było o tym nie wiedzieć?...
Jakże bylibyśmy szczęśliwi..' nikt z naĺni o tym nie
mówił!"

Po dwóch miesiącach maľgľabina pľosiła pľobo-
szcza, aby jej towaľzyszył do. owego nędznego mie-
szkania, znanego ze zŁej ľeputacji. Proboszcz wahał
síę; wkońcu jeđnak uległ' Ku wielkiemu zđumieniu
pľzyjęto go jak ojca i postanowiono uľządzió, święto
pierwszej Komunii św. dla całej ľođziny. A wieczo-
ľem đnia onego wśľóđ pieśni i łez ođbyła się uľo-
czysta intronízacja.

odtąd w miejsce jaskini zła, powstała Betania, w
któľej panuje ďuch modlitwy i miłości.

,,Mój Boże! _ rzekŁ owego wieczoľa wojak gło-
sem đrżącym ođ wzľuszenia _ wcale nie wieđziałem,
jak cierpiałem głód, głód Pana naszego, którego đano

I
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mi dziś ľano
.r"',,.u, ktJ.y ::ä1Ť"':::, i;iT::szym życiem

Jaka to p 
.^.-. 

."J' 
'" 

.^irlľ.l'u obraz, ktőtyw sposób jasny, lepiej niż wsze]ka 
-*í-o*" 

poL"-zuje, jakie polvinno byZ r^"ru łpł'iäl'i,]rł po ďomach.

* **

. P.owyższe rozważarĺia

nte w znaczeniu katolic_
ekciaľzem, ani niedowiaľ-

Í|7e uczęszcza do Sakľam"íä;:'" 
chođzi do kościoła,

?
i,

zĺć Boskieg.J
anię w chwi-
Mistľza, aby

intľonizacji, tego dzie-

za zaszczyt i nagľodę dla
zapominajmy, że są one
uzdľawia i nawľaca; to odwi
ty.tko zna tajemnice dusz,
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w takich razach pľzyjaciele, kt&zy proszą o cuđ mo-
ľaLny, winni kochać pođwójnie, winni ĺnrłością swą
zastąpić bľak miłości biednego choľego.

Nie róbmy z intľonizacją tego, co pľzeď PiusemX
ľobiono z Komunią św., któľą uważano więcej za w-
soką nagľodę đla świętych, niż za cudowny sposób
osiągania świętości.

Ptzez to jeđnak nie chcemy powieđzieó, że na-
leży dokonywaó intľonizacji tam, gdzie się'publiczni'e
panoszy zgoľszenie. Wielka bowiem istnieje ľóżnica po-
mięđzy rođziną, co daje publiczne zgoľszenie, a domem
Szymona Tľęđowatego. Szymon zapľosił Jezusa, by
zasiadł đo stołu z celnikami, a ptzecież Jezus nie czuł
się tam krępowanym, nie znalazł się w niestosow-
nym otoczeniu i nie doznał najmniejszej uľazy. Ra-
czej Seľce Jego zabiło tam tkliwiej, a boskie Jego
oczy, pełne współczucia, nieĺvątpliwie poruszyły
seľca.

Ileż to ľazy byłem świaďkiem pođobnych zwy-
cięsiw moľalnych, kieđy na pľośbę'wzoľowych matek
i pobożnych dzíecí urządziłem intronizację. Je-
zus przychodziŁ, abý uzđľowić choľego członka ľo-
dziny.

Iluż to takich, co tolerowali Jezusa w swoip đo-
rn1J czy to z przywiązania đIa matki, czy đIa żony,
uważając samych siebie za niepokonahrych w kwe-
stiach ľeligijnych) pođdało się ostatecznie pođ pano-
wanie Jezusa!

oto pľzykład jeden z tysiąca:
Ęazu pewnego znajdowałem się \,ĺ/ pľzepysznym

salcric; naá fcľ':eciancirr wi:lniał w bo5clc;j ľl:::_c
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,,Przypuszczam' że ojciec pľagnie swą wizytą wiel-ką spľawić mi przyjemn"ść, ;J;?;; *iľ;l'"uu v/ mo-im domu _ ľaczej w swoim d'omu.,,
,,o nie... d]a duźo.ważniejszej sprawy przychodzę;pľzychodzę najzupełniej 

"a""yaoíul'v'ääĺ"'p"rr.r'o"-gľzeszenie.,,

ślą",'' ađmiľał z uśmiechem, my-
chces szenie? Nie ľozumiem, co

,,Tak, rozgrzeszenie... natuľalnie, wyspowiadawszyPana pľzed tyml,,
Ađmiľał ľoześmiał się szczeľze'
,,W.ięc jesteś, Ojeze, na seľio tak dalece zdecydo-wany?"

. ',,Tak, 
jestem najzupełniej zdecyđowany i wcale nieżartuję, drogi ađmiľale! pát"" ,rä t"rr*oĹ"""; *.""Lto nasz Monaľcha, to P"awoJaw;;;;;;;h i małych
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tego świata, ađmiľałów i marynarzy' wszyscy są ľów-
ni pľzed Nim... To ,Kľol twej małżonki i wszyscy
w tym domu żyją wiarą w Niego i zachowują Jego
pľawo' wszyscy... za wyjątkiem pana, kochany admi-
ľale !

,,W Jego Imię, w Imię Jego Seľca, co nas tak
bardzo ukochało i mnie tu pľzy5yła, aby Ci swe mi-
łosieľđzie okazać, błagam, uznaj Go za Pana swojego,
daj się pokonać Jego Seľcu..; wyspowiadaj się...
dobrze?"

Ađmiľał spoważniał'
,,Zobaczę, Ojcze.'. pomyślę... może kiedyś...' To

rzecz tak powaźna, że naleŻy đobľze się zastanowió,
aby ją dobrze odbyć..."

,,A gđyby śmieľó przyszła dziś, czy powieđziałbyś
Zbawicielowi, aby powľőciŁ za miesiąc lub dwa, bo
nie jesteś đziś pľzygotowany? I otuż to nie śmieľć,
to życie, to Jezus stuka dziś do đľzwi twoich, pľosi
i rozkazuje; ađmirale, błagam Cię w imię Jego Seľca
nie odmawiaj Mu, upadnij na kolana..."

Admiľał stawał się blađy, mocno wzruszony, miL-
- czący. ,,W imię Jego Seľca, któľe Ci pľzynosi pľze-
baczenie i niebo! Jesteś walecznym żoŁnieľzem, đaj
się pokonać Królowi miłości, uklęknij.,,

Stało się; admiľał zapłakał: ,,Consu,mmatum est,,'

Po goľliwym, pođziwu godnym dwutygodniowym
pľzygotowaniu nastał wielki đzień. Betania, tym ľa-
zernw komplecie, pľzystąpiła do Stołu Pańskiego.

Najszczęśliwszym ze wszystkich był admiľał' Pła-
kał z ľadości. I odtąđ był więcej niż wieľnym, był
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żaľliwym đo samej śmieľci. ZakoÁczył życie w kil-ka lat potem na moich ľękach, p.'ua śLor.uniem wy-s-zeptał: ,,Miłuję Cię, Jezu, boś J"'usum ... PtzyjdźKľólestwo Twoje!,,

', ,,Ptzyszedłem, powiada Zbawiciel, szukać i zba-
Yió'."9 było zginęło,,; a więc ''ĺ" 'a"o*v"Ĺ i tych, cosię dobľze mają, lecz chorych, 

"o 
pot"'ät,r;ą lekaľza.Pľzynoszę w pľzebitym Sercu'niesĹoń"';;; miłosieľ-

Pl:zychođzę, by go_ wam uđzielić; stoję przeđwaszymi dľzwiami i stukam, otwóľzcie!' Ą jeśli mam
vtzyja2l-őŁ wśľód tego 

.ogniska ao*o*ugo, to przyj-mują Mnie z ufnością i płacą nĺezmĺu.''ä miłością zabłędy z,błąkanych i choľych 
"źłorxa* rłirtny' .\ľów-

czas, chcąc đać dowód stałości prryr..ł).ĺ swoichoľaz pocieszyć seľca ptzyjaciőł SL"ca mego, lszdta-wĺam tych umiłowanych' c!rych' WieĘ'ľozumie;ąoni, đlaczego wchođząc clo ZaJheuszu''""Ĺł"-, ,,o"ĺ-siaj zbawienie stało się temu domowi,i_---_
Niestetyl Jezus_ jest ,,wielkim nieznanym,, nazicmi; rrawet pľzyjaciele Jegá nie 

^":iěT'ä"statecz-nic!

. \4/ielkim gľzechem czasőw naszych, to całko-wite zapoznanie Jezusa Chrystusai-' "Ěo' 
dwt,d'i""t,,wiekaclr chľześcijańst*. ,łyr"ý*y i."r.rJsřa.gę Zba- -wiciela: ,,Ptzez tak đługi 

""". ĺ"'i"*-"'řu*, 
" ,'r"poznaliście Mnie!,,

Czy nie
i wnosió świ tych ciemności

lc :u.:yc:t,.i c atnie a wytr'"ł'a-
iĺ ,rod,zín:lcii,?

.i,65

Coby to było za błogosławieństwo, gdyby ta Boska
Księga tysiącami egzempIatzy tozeszła się po ľodzi-
nach, w któľych zasady życia chľześcijańskiego są
chwiejne dla bľaku wyksztďłcenia ľeligijnego.

Ewangelia posiada siłę wjątkową, jedyną; posiaďa
namaszczenie boskie, jakiego nie znajdziemy w żadnej
innej książce.

Słuszrrie mawiała św. Teľesa ođ Dzieciątka Jezus,że
woń Jezusowa bije z każdej jej stľonicy, z każdego sło-
wa.

Żađna Iiteľatuľa na ziemi, choóby najcudniejsza
foľmą i najbogatsza ťľeścią, nie míała nigđy przywile-
ju' jaki posiada Ewangelia: zar4knąó w jednym słowie
ogľom objawienia Bożego, wnosić đo seľc pokój, ľoz-
lł'iązywaó najtľudrriejsze zagađrrĺenia. Wszystko za-

I

4a

Jezug Krll Miłotoj



Rozdział III'

Bctonio - Tqbernokulum

Adoľacja nocna w ľodzinie.

Dawno już pľagnąłem powieľzyć wam wielką ideę'

blisko đotyczącą spľarľy Seľca Jezusowego' Chodzi

o to, żeby wzniosły tytuł ą

się ľođziny Kľóla rniłości, st
đ"* """"žywistością. 

Czy ć

więcej? Jeśli tak, to ĺ'oz-
zuchwałością powiern: Zor -
ną ul rod'zźnach pohużęco-
one już tak liczne, íż tzecz

łości wynagrađzającej í zaďosyô'czyniącej'
Do kategoľii đľugiej należałaby pľawdziwa elita'

Czy byłoby rzeczą możLiwą zotganízować ađoľację
:noc:rrą pTzez jeđną noc w miesiącu, z:właszcza w wi-
gilię pieľwszych piątJ<ów? Chođzi natuľa]nie o ado-
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Ęłagam was, nie bądźcie z Jl;czhy tych, co zawsze
gotowi widzieć pľzesadę w każrlym najpiękniejszym
zamieľzeniu nadpľzyľođzonynr i sąđzą pesymistycz-
nie, iż uľzeczywistnienie wyżej podanej iđei jest ľze-
czą niemoäiwą' Powiedzmy ľaczej, że jeśIi tzecz ta-
ka nie ďa wszystkich jesi đostępną, to jeđnak znaj-
d'ie się elita, któľa potľaf i ją ltłzeczywistnió. Po-
wiedzmy sobie, że jeśli anioł ciemności umie wyko-
rzystac noc ĺ tak łatwo znajduje seľca słabe i dr.zwi
na oścież otwar'te, czyżby Jezus nie mógł ľównie ż zrĺa-
Ieźé, przyjauóĘ gotowych đo zad'osyćuczynienia peł-
rriejszego? Wówczas đamy đowód, że uważamy Je-
z.u'sa za pľawdziwego Kľó1a seľc naszych.

oto kołacę w Jego Imieniu, kołacę d'o dľzwi na-
znaczonyc}: Kľwią Baľanka. Nie wątpię, że na oścież
się otwoľzą, aby Go ptzyjąć we własnej.Jego osobie,
że ľodziny-Betaĺrie wyjdą z ľadością na spotkaĺrie
Kľóla Niebios, Więźnia Tabeľnaku]um.

powľóci,
cierpnych
aľby łask
ści z ko-

nającym Sercem Jezusal
A. tetaz ptzytoczę wyjątki z ki]ku listów, któľe

otrzymałem po ogłoszeniu wezwania, dotyczącego ado-
Ťacji nocnej 1v 1gÍĺzinągĘ

Czytaj, pođziwiaj... naślađuj !

m

wzglęđem Seľca Jezusowego i w tym celu baľđzo
chętnie obowiązuję sÍę spęđzić eo miesiąc noc całą
z czwaľtku na pierwszy piątek na ađoracji. Bo cőż
znaezy jeđna noc w miesiącu!... Proszę Jezusa o sifu,
by móc czuwać lazem z Nim, wspieľaó Go, pocieszaó
w tę noc błogosławioną..' Pľagnę gorąco' aby moje
ognisko ľodzinne stało się w ľzeczywístości Betanią.,,

Inny list:
,,Przeczytałam Przegląđ, w którym za natchĺrĺe-

niem Bożego Seľca ľzuciłeś, ojcze, myśl, đotyczacą
Ađoľacji L Gođány Świętej w ľodzinie... A ponieważ
ojciec pľosi tak upľzejmie, spieszę oświađczyó, że đom
mój, w którym już panuje całkowicie Król Miłości.
z niezmierną radością wita błogosławiony pľojekt oj-
c4...

Nie jesteśmy liczni, bo ľođzina moja składa się
z đwojga dzieci, sfużącej i ze mnie. obmyśliliśmy
więc, aby sfużąca odbywała ađoľację ođ 10 đo 11, na-
stępnie dzieci, każde po godzinie, a reszta nocy đo 4
Tano pľzJ4)ada na mnie. Wszakże đziatwa moja pľo-
testuje i chce wziąść đo podziafu gođzinę mięđzy 3 a 4.

otőż'uł tej kwestii ośmielam się popľosió ojca o
radę.

ją mi: ,,Zapytaj, mamusiu, ojca, a to, co on odpowie,
będzie niezawodľrie pragnieniem Jezusa.,,



ođpisałem tej pani, że naleŻy byó natuľalĺie baľ-
dzo ostroźną w zimie, że należry đzieci staľannie okryó,
aby nie zachoľowały pođczas tych bohateľskich bez-
sennych stľaży, Iecz że Jezus róvrnież cierpi ođ chło-
đu śmiertelnego, đlatego kwestię tozstľzygam na ko-
rzyśó Króla i dzielnych dziatek.

Rođziny-Betanie, coścíe z tak szIachetnym entu-
zjannem ođpowiedziafu na głos Kľóla Miłości, đzięki
wam' po tysiąćkroó dzięki w imieniu uwĺelbionego
Seľca Boskiego Żebraka! oby kľew Jego, Jego łzy
spłynďv na was w postaci strumieni łask.

Zachęcony waszą tak wspanałomyślną miłością,
z wiatą wíelką i niezachwíaną ufnością, z cafum unie-
síeniem seľca' znowu ľękę wyciągam i znowu kołacę
đo seľc innych ľođzin, które Jezus również barđzo
umiłował i od których spodziewa sĺę pięlťnej wiązan-
ki serc dla Swojego Seľca.

Kończę wymownymi słowy, łwjętymi z lÍstu cięż-
ko chorej osoby:

,,Z wielką radością pľzeczytałem, ojcze, Twój
cyrkulaľz. Pożryczyła mi go pewna miłosieĺna osoba,
gđyż sam zbyt ubogi jestem, bym go mógł posíađaó.
Zapľawdę, pľzepiękna jest myśl ustanowienia Ađoľa-
cji nocnej w ľođzinach!... Ja, Ojcze, szczęścia tego
niestety dostąpió nie mogę, gđyż ani zđrowíe, ani po-
łożenie moje nie pozwalają na to. ođ sześciu lat Je-
zus obđarzył mníe łaskawie ktzyżern i musiałem
scbľonió się do Sióstľ Pielęgniaľek.

Będąc zbyt biednym, đzielę saIę wspóLrą i muszę
się stosowaó do załządzeń zakłađu. Lecz pomimo

', P:o!,ba 
9ź'ę u7lisano d,o ,,Acloracjź nocnej,, ąlbodo,,Goclzżng'Śwżętej,, w rod,zi'ni,e'



CztśĆ DRUGA
REKoLEKCJE DLA APosToŁlw



Rozđział I'

Nouko wslępno
' ,,Po'ni.e, co nxaŤrL czumć?")

P ozuól, byrn J a dzźałał'"

Rekolekcje, jakie ľozpoczsmaÍny, nie są zwyczaj-
nymi ľekolekcjami; to rekolekcje apostolskie. Níe bę-
.dę mówił ani o końcu człowieka, ani o wieczności lub
piekle.

Zgromadzilnśmy się tutaj, aby naucryó się go-
towaó ścieżki Pańskie, aby się zapľawiaó do szczytne-
go naszego powołania, đo pracy apostolskiej. Macie
staó sĺę jakby nowymi Chľzcicielami, maci.e gotoloać
ďr og ę Kr óloąuź mi.ło ści''
' W jaki sposób? _ otőżptzez to, źe napełnicie się
duchem Chľystusa, że staniecie si(: Jego odbiciem ży-
wJzm. J

To znaczy, że macie być pľzede wszystkim jak-
by zbioľnikami.

Kto zaś pľagnie staó się użyżniającym zbiorni-
kiem, sam napełnić się musi wodą żywą, tľyskającą
na życie wieczne.

*) Dz. ap., IX, 6,
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Najpieľwszym waľr:nkiem osiągnięcia tego celu
jest 

- wymieśó własny dom, zľobíć miejsce, prőżnię;
bo napełnió można jedynie to, co jest opľóżnione'

Pieľwszym więc zadaniem tych ľekolekcyj będzie
r,vytworzenie przestronnej próżni' u naszgcłĺ seŤcd,ch.
Mają one od miłości własnej, uolne ođ,
ďrobnEch ź trosk, aczkolwiek nĺe gľze-
sznych, al mnych,.wolne ođ zbyt osobi-

; ""*ľowaó
swoją ścieżkę.

Porzuómy uboczne dróżki nasze' a wejdźmy na
szeľoką dľogę, jaką jest Chľystus; on jedylrą jest
Drogą, jeđyną PraloćIą i Żgeĺem.

Chľystus mówi đo nas, jak mówił niegdyś do
św. Małgorzaty Marii i đo św' Teresy: ,,Będziesz świę-
tą na mój E)osób' nie na twój!,,

,BoalsóI, bgm' Ja čIziałał',,
Tc rekolekcje mają za zađanie uLbolni,ć i oczgści,ć

ĺn"as Ż s(Ln1,aeh sźebże. I dlatego powinniśmy zająó się
pľzede wszystkim gruntou'ľrym ľachunkiem sumienia.

ia pouczy nas' co należy ođ-
a co napľawié. Zróbmy więc
bez lęku, spokojnie, jak dzie-

Mówmy Mu tu plama, a
tam jeszcze inna de mnie nę-
dze moje, ulecz zus odpowie
nam jak odpowie gdy ją pľze-

77

łożona ođesłała đo Niego, by ją uzđľowił na świađec-
two jej posłarrnictvĺa:

. ,,Oto cała mi jesteś ođđaná i cała na staľaniu mo-
im pozostajesz; dlatego uzdrowię cię i ođeślę tej, co
cię choľą .v/ Tęce moje zŁożyŁa.,,

My ľównież pozostajemy w czasie tych ľekolek-
cyj pod pieczą Jezusa; ufajmy, on nas uzdľowil Lecz

:

Pżertuszg tożęc usarunek, to ullsolnżć sžę oď wła-
snego ,,ia". Bezpośredni zaś cel tych rekolekcyj, to
napďnienie się Jezusem Chľystusem, by móc udzielać
Go dľugim.

*)IKoľ.,Ę2'
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nędzy. *

-79

,,Tylko wtedy mogłoby zbľaknąó ci sił, gđyby Seľ-
cu mojemu zabľakło potęgi... Staniesz się na zawsze
umiłowaną Jego uczennicą.,,

e nie đośó. Gđyby Zbavłí-
pieľsi nasze, znalazłyby się
sze, słabe i nędzne, 'gotowe
zdrađzió' Serce Kľóla.

Mówmy Mu więc: ,,Zabietz, wydľzej, Paňie, sei_
ce moje i duszę moją, wszystko co mam i wszystko
czym jestem! Wyzuj mnie zupôłnie z samego siebie,,.

x) Fil., I. 21.



Rozđział II.

Życie z Ľl'iory
Potľzelra wiaľy.

,,Pd1li'e, pomnóż wżarę naszą"*),
'Wiaľa jest podstawą wszelkiego życia đuchowne-

go i wszelkiej clziałďności apostolskiej. Przekcnać
đr'ugich może tylko ten, kto sam jest przekonany.

A kto mieć bęđzie nadpľzyrodzone, boskie pľze-
konanie, kto potľati znaleźc aľgumentację? Tylko
ten, któľego oświeca Jezus, ten tylko, kto Jezusa
Círľystusa .z.oa prawđziv'ie, tj. rrie znajolnością jakąś
nieĺvyrahlą, powieľzchowną, lecz znajomością bliską,
zupełną i głęboką'

Tylko ten zna Jezusa, komu on šam ľacz-ył ođ-
kľyó tajemnice swej miłości i tájniki Seľca swójego,
tylko ten, kto Jego głosu usłuchał. Bo tylko Chr,ystus
wyľzec mógł te słowa: ,,'Was nazwałem przyjaciółmi,
bo wszystkcl, com słyszał ođ ojca *"go, oznajmiłem
wam**).

,,Jam jest światłośó świata. Kto za.mną idzie, nie
chođzi w ciemności**x).

l) Łlrk., xvII, 5.
**) Jaľr, xv, 15.
ł*ł) Jarą YIII, ]2.

Jezur Eról Mlłośot
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Jezus jest owiatłem, bo jest mądľością Boga' Mą-
dľośc luđzĹa szďeństwem jest i'ciemnością, o ile rúe

jest promieniowaľrienr Boskiego Słońca, jakim jest Je-
zus,

Nieszczęściem naszym jest to, że jesteśmy zbyt

mądľymi wedle świata. Za wżele fżlozoJujemy'
Najwyższą mądĺo

dzo mądľy i baľđzo
Z tego punktu widze
ngrľn uczonymi są święa

Po wsze czasy, a zwŁaszcza w đobie obecnej, nie
polityków i rĺyślicieli nam
ośó nie pochodzi oď Eoga
jest owocem ich wlasnego
zabiegów, mały ludác:n da

pożytek, a1bo lra nic się nie ;crz.ľ'Ja'
Czy lvieci.e, ezego 1':o;rzeba, aby śv''!at otľzeźwić?

Potľzeba dusz peŁnych wiaľy, dusz świętych'
świetlanych a pros-t'y ch!.'.

Potľzeba nam proboszczőw z Ars!

.Zdziałaią oni ďa spďeczeństwa więcej dobľego,

niż wszyscy uczeni i geniusze ľazern wzięci'
Dlaczego?
Bo mają uđział w świetle Bożym, bo je ľozlewają

bo pľcimieniują Je=usa, a poza Nim wszystko ciem-
nością jest i ułudą.

Trzeba, powtarzltm, żyć życiem wiar'y; i to wiaľy
mocnej, świetlanej i cz;mnej. To odnosi się ćIo lłszg-
stki.ch' chrześujan, ďe w szczegóLxiejszy sposób do

nas apostołów.
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Apostoł powinien być człowiekiem pľzebóstwio-
;eym pTzez đucha wiary. Wszak jego powołaniem jest
objawiać Syna, đawać poznawać Go innym, aby mi-
łowďi Go i aby Mu służyli'

Człowiek nam tej boskiej wieđzy nie udzieli, bo
to daľ nieba, któľy jeđynie siłą modlitwy i ofiary
moźĺra zdobyć' Albowiem napisano: ,,Nikt nie zna' Syna, jeđno ojciec, aĺri oJca nikt nie ńa, jeđno Syn
i ten, komuby chciał Syn objawió"*).

Pieľwszyrn więc etapem apostolskiego życia jest
d,uch żguej ui,arg. Potľzeba nam go.do poznania
Boga.

Potľzeba rramwi,elk,iej usżarg, aby wniknąó w Seľ-
ce Jezusowe, aby,znaleźć. Jezusa nieuszczuplonego,
nieurrĺriejszonego, że się tak wyľażę, nie w kary-
katuľze, lecz Jezusa w pełni Jego piękna, w całym
przepychu Jego mi,łości.

. Tľzeba, byśmy głębiej niż włóczria Longina
-ľniknęli w_ Jezusowe Seľce, by w wielkim świetle
wiary pojąó skaľby, jakie Zbawiciel dla pľzyjaciół
i apostołów swoich zachował.

JeśIi prawdą jest, iż ,,służyó' Panu -- to kľólo-
waó", ośmielę się dodać: to wżęce! nźż królousać.
To staó się zdobywcą seľc' zdobywcą świata.całego,
aby ten- świat nawľócié, pľzeobiazlć' í ruucić. pod stopy
Kľóla ýIiłości.

Więcej jeszcze: sŁużyć Panu _ to być zilobgucq
Serca Jego, co wi.ększq iest clwsąłq, nźż króIówał.
A chwała ta naszym jest uđziałem. Służyó Zbawicĺe-

ł) Mat., xI,27.

ľ
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lowi _ to być panem Jego Seľca, to zdobyó Je wiaľąj
a łaskę tę otrzymujemy w miaľę postępu, jaki czy-
nimy w đuchu uliarýl 'us pragrci,enżtĺ widzenia Boga
i Jego jedynie.

Kogo to ślľiatło pľzepľomieni, temu już niezego
nie potrzeba; ten spoczyw:r rv Bogu, któľego niejako
już ogląďa.

'Wówczas wszystkie inne: cieľpierria, ofiaľy i pľze-
śladowania stają się ĺ1ľobiazgami... lub raczej zamie-
niają się w bogactwa o bezcennej wa.ľtości.

Lecz w jaki sposób uczy Ĺas Jezus pozrrawać
Boga?

Pľzez poufne życíe z Nim, przez modlitwę.
I đlatego ludzie pľości nieraz więcej pod tym

wzg]ęđem posiađają wiedzy, aniżeli uczeni. Dziecko,
człowiek pľosty, niewykształcony, ale umiejący mo-
đlié się pľawđziwie, ma w rzeczach boskich tyle świa-
tła i wiađomości, ile nie posiada żaden uczony tego
świata'

Pľzypominam sobie pewnego wieśniaka w Louľ-
des, który zagadný mnie w te słowa: ,,Czy to wy,
ojcze, mieIiście kazanie?

- Tak jest.
_ Pięknieście mówili: Jezus Chľystus, Król mi-

łości, Jezus Chľystus, Kľó1 miłosieľdzia. Zaprawđę,
o to właśnie chodzi.

ođ đwuđziesu lat pľzystępuję co đzień do Stofu
Pańskiego i w każdy czwaľtek Godzinę świętą ođby-
wam' a Jezus Cbľystus pľzedstawia mi się coľaz baľ-
dziej jako Kľól rrułosietdzia i miłości'
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Dwadzieścia ]e

;:t':łľ'ji":!ľfr ľi*:;"ľá1""u"",.":'äľ""Ť'ľ;;

?

ł on Boga, aby głoszono

ten pobożny wÍeśniak nie

z obfitości serca o Kľó-
m wzľuszonýi jego teo-

ó, powieđzĺałem mu:
pożegnaniem pozwo-

ewnym odcieniem
stoÍ na pľzeszko-

amy być pľzyjacíółmi,
związek, tyľn baľđziej,
a ja đalej prowadzĺć

tylko wymiana koľes-
będziecie đo mnie pi-

tę spisaną ľoz-
oto cała moją

zyjemnośf !.í
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waź:IIy.
,pđpľawiasz, ojcze, co ľano Mszę św'; mamy więc

t"go'."ń"go Pana. Jeśli ja t'e rzeczy wiem' a Ty ich
nĺä "rr.s", 

to níe Pana naszego wina, lecz twoja

Któż więc zrra Pana?
Czy człovĺiek wykształcony?..' Nie zawsze'
Ktőż zatern? Zarőwno prostak, jak uczony'

byle umiał zbližlyó. się đo Słońca, jakim jest Jezus
C-hľystus, byle z głębi Jego Serca czeľpał to światło,
jakiego zađna ksíążka đać nie może.

Kto przez ściany Tabeľnakulum potľafi đosfu-
szeć tajemnice niebieskie u stóp Mistrza, w tajemni-
czym sam na sam z sw]rm Bogiem, ten Ęlko jest
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pľawdziwym znawcą Tzeczy Bożych, choóby ť" i:lyi
pľosty zamiatacz u1ic.

A jeśli.mi kto zađa pytanie'' ,,Jalc się moćIlic trze-
bo, by modlitwa potęgą swą rozđaľła zasłony tajem-
nic Bożych"? _ ođpowiedziałbym bez wahania: ,,Jaĺł
kto kocha, talł sźę moćIIż".

'Ttr jakiż sposób đziecię przemawia đo matki? Czy
mąđľym rozumowaniem i uczonymi zdaniami?

Nie, raczej ze seľcem na ustach. Gđy miłośó wy-
chodzi na spotkanie dľugiej miłości, gđy seľce đo
seľca kołace, wówczas đość bywa jedĺl-:go słowa, jed-
ne spojľzenie w5zstaľcza.

A Jezus Chrystus nie chce w stosulku do nas być
czymś mniej niż'.rnatka; nie chce on, b;' Go uważano
za mniej pľzystępnego, za mníej skłonnego đo zrozu-
mienia nas, đo wysfuchania, aniżeli matka. 'Wszak
fo oń uczynił seľca matek tym, cz5rm są''Wyľyjmy więc w sercu naszym tę pľostą a pc,4'_'
stawową odpowiedź: ,Jak kto koeha, tak sźę lnodi:,,.

I' nie zapominajmy, że modlitwa, że duch moJ.
litwy jest ową wielką, tajemniczą krynicą światła na i-
przyľodzonego, tryskającego z Seľca Boskiego Prz,-
jaciela.

Wszakże potľzeba koniecanie, by mođlítwa by1'r
prosta,bardzo prosta. Nie potľzeba jakichś specjalnych
systemów i wyszukanych sposobów modlitrvy, aby do-
tľzeó do Boga. Iđźmy za ođľuchem duszy, poszuku-
jącej pľawdy i miłości w ich pierwotnym, przeđwie-
cznym zľóđle' P,;az jeszcze powtarzam: ,,Jak kto ko-
cha, talł sĘ mocllź.. Jaką mź.łość ną'łzi, ta,kq nąsz'a
mocllž.twaľ'

ľ
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Z tej pełnej miłośei mođlitwy, z tego zbhżenia się
do Pana pbnie jeszcze inne światło: poznanie s&n1,e-
go siebi.e.

Kto zrra siebie prarvdziwie? Czy ten, kto ľobi
co dzĺeń dwa lub tľzy rachunki sumienia?

Nie' raczej ten, kto żyjąc z wiaty z zadziwia_
jącą jasnością ogląđa w świetle Jezusa, w zwierciad-
łach Boskich Jego oczu - pľzepastne otchłanie wła-
snego sumienia. W'iđzi on zaľówno swą nęđzę, jak
zalety swoje, przenika się całkowicie, poznaje jakirn
jest us oczach, Boga.

Mamy bowiem wady i nędze, ale mamy ľórľnież
strony dodatnie.

Bylibyśmy niewđzięczni, gdybyśmy ich nie uzna-
wali. Dał nam je Zbawiciel' Sami z siebie jesteśmy
nęđzą, naczyniem gIinianym, lecz spođobało się Bogu
zŁożyć' w te kľuche nacąmia wielkie skaľby.

Dlaczego?
Bo w miłosieľđziu swoim tak posta4owił. Po-

tľzeba nam więc mocniejszego światła niż światło
ludzkie, aby poznaó samych siebíe pľawdziwie, szcze-
tze, bez pychy i bez zniechęcenĺa'

I otóż wiaľa wytyka nam nasze nęđze, nasze wady,
nasze winy, ale równocześnie wskazuje, iż lekarstwa
na nie szukaó należy w Jezusie Chľystusie. Z đru-
giej stľony wiara pokazuje nam đaľy boże .w nas'
oraz użytek, jaki z nich z woli Bożej mamy czýnić.

Potľzeba wľeszcie wiaľy, aby być apostołem, aby
uznaó pľawa Jezusa Chľystusa, panowanie Jego nad
nami i nad đuszami..' *) I Kor., I, 21.
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oto jakaś nĺeznana, uJ<ryta đuszyczka, co-się mođli'

cieľpi i pľomieniuje swą wiaľą. Oto natzęďzie Boga!

Świat zđumiony nieľaz wielkími nawľóceniami,
pľzypisuje je siIe wymowy i aľgumentacjí kaznođziei'
Níc pođobnego!

Byłem świađkiem zđumiewającego nawľócenia,

któľego nie mogę zapomnieć
pewĺen nieszczęśliwy ojcíec ľođzirry był bliskim

śmieľci' Powľacał on đo Boga z daleka, z barđzo đa-
]eka i wówczas đopieľo pľzystępował đo pieľwszej

Komunii św. wraz z żoną i tľojgiem đzieci"'

W kącĺku k7ęczała pokoľn
płakała ze wzľuszenia. Nagl
łóżka umierającego i ľzekła c
zrĺĺolisz twej starej kucharce ucałowaó cię w tak pięk-
nej i uľoczystej chwiľ"? A gđy choty z niemaĘrm
lvzľuszeniem ścisnął ją seľđecznie, wówczas đodała
orra ze łzami: ,,oto więcej niż dvradzieścia lat jestem

na służbie u Pana, ďe w ciągu tych đwudziestu lat
byłam czymś więcej niż biedną kucharką; staľałam
się byó apostołem Serca Jezusowego!... od đwudzie-
stu lat ofiaľuję Seľcu Jezusa cođziennie swoje Ko-
mrrnie św., mođfu, cierpienia i ofiary z wielką mi-
łością, prosząc Go, abym nie wstąpiła w progi niebios
zanim nie ujľzę nieba, tj. zwycięstwa Seľca Jezuso-
wego vv tym domu.

Stało síę, i oto oglądam wielkie zwycięstwo Je-
zusa; teraz, Panie, :umrżeć. mogę spokojnie."

oto zwycięstwo Seľca Jezusowego odniesione za
pośľedníctwem kobiety, wierzącej w miłosier']'ie tego
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Serca uwielbionego i ođdanej bez zníechęcenia mođ-
litwie i nađzieil

Jakiż to potężny i pouczający pľzykład!

- Na dľođze apostolskiej często natľafimy jak gđy-
by na wielką gotę,ktőrą.trzeba ,;uszyó' z iosađ,,.

Któż tego dokaże? Kto w;rľzeknie owo potQżne:
,,IJsuń się"? _ Tylko wieľzący!

Wieľ_zn1Y.Temu, któľy wyľzekł:,,IIfajcie, Jam
zwyciężył świat,,*)

jak weł, mamy
oby tych ľeko-

::"" 
jach uwie-

w kogoś mielibyście zwątpió?... W siebie?... Kiedy
to nie my działamy!... 'W Zbawicie1a?.... Pľzenigdy!

Wieľzmy w Niego i śmiało rr-rszajmy naprződ'!Niech'nam on kľóluje! Niech nas on pľowadzi!

*) Jan, XfV, 88.
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Duch ź,ywej wiary.
,,SpralJ), Panźe, abym Cő'ę ujrzał'" 7

,,Gdybyś wiedziała đat BoŻy i kto jest, kto ci mó-

wi, ieđv-býś go pľosiła, a đałby ci wođę żywą!'*)

gľawitowaó.
Jeđynym ośľodkiem

stus, Jezus Chľystus, e

prawdziwe szczęście i je
lega na poznaniu Jezusa, tylko Jezusa.

On ieden ugstarcza!
Żyó wiarą żywą, to rriezbędny waľunek, aby Bóg

mógł w nas i pľzez nas urzeczywistnić swoje zamiary''
,,Czg'wi,erzy32?<' - pyta Jezus, ilekroć đokonać

pragnie nowego đzieła míłości. ,,Czy wieľzycie, iż
mogę was uzđrowió?" pyta Jezus owych dwóch
ślepców. ,,Iście, Panie!" _ ođľzekli.**) I stał się cud.

A do apostołów rzekł: ,,Czyrn mienią byó ludzie
Sýna CzłowÍeczego?... A wy kim mię byó powiada-
gig?" _ ,,Tyś jest Chľystus, Syn Boga żywego'"***)

*) Jan, fV, 10.
**) Mat., IX, 27.
***) Mat, XVIr 16'

,!
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my słowa owego ślepca z Ewangelii do potľzeb đuszy

naszei: ,,IIczyh, Panie, aby widział!"*) My zaś mów-

kto z wiaľy żyje, ten jest szczęśIiwy, błogosławiony na

ziemi.
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Tak płynęło życie świętej Rodziny w Nazarecie.

obyśmy lnięcej rozmyślalż nađ z?łei'enl, Pl'zenoj-
świ.ętsze! RoĺJzl,ny!

Rozkoszujmy się t5'm bosldľr obcowaniem rľ-ľieľze, tynr rlrĺaj
Seľc" w Nazaľecie.
zefa i l\Iarji nroclió
st'vi.e Nazar.ej ezyl<a,
. Bo rv gľuncie Tzecz7 waľsztat lv lrTazaľecie pozo-
stał ten saiĺr bez zmiany: to TabeľrrĄtJum'

zvjmv w nim z Jezrrsem duchem wiär.y, ściślez Niin zjednocze.ni.
Zaiste, dzięki prawđziwej obecności Kró]a wśrócl

nas łatrvo odtworzyó żyeie nazałetańskie 'ľ codzien-
nym życiu nasľym'

*) Mar,, X, 51.
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Iľ jaki sposób mamy użďzi.eć Jezusa we wszyst-
kim ? Jak Gq dosięgnąó? Jak schwytaó Go, jak po-
siąść Go?

Nie dośó bowiem jest myśleć o Nim w jakiś nieo-
kreślony sposób Iub patrzeó nań zdďa niby na słońce
za daleką chmuľą ukryte.

Nie, to nie jest duch ui.arg żgwej'
Trzeba Jezusa widzieó w sobie i wokoło siebie;

a więc w wypađkach życia, w doświaďczeniach i ľado-
ściach, w łaskach cloczesnych. Słowem, we wszystkim
wiđzieé roamy Jego rękę i Jemu đziękowaó'

Wdzięcznośó sprowađza całe moľze łask.
Wi4zieó mamy Zbawiciela w naszej mođIitĺvie' "Te-

go i ty'lko Jego; on nas đo niej pcbudza, on sam czy_'

ni ją skuteczną, przyjmując uwielbienia i najpokoľ-
niejsze prośby uasze z nieskcrńczc,ną słođycz4.

Widzieć maÚly Jeztisa poclczas pľacy' bo on ;est
pľzy naszym boku, pragrrąc naszego uświęcenia pľzez
pracę. Pľzebóstwiajmy, że tak powiem, każďe zaję-
cie, każđą pracę za pľzykładem świątoblivrego Geľar-
da MajeIIi, ktőry za każđym ściegiem powtaľzał: ,,Mi-
łuję Cię, Panie, zbaw jedną duszę!" Gđy ľęce nasze
pľacują, gdy umysł zajęiy, niech serce ustawicznie
czuvýa u stóp Mistľza'

Widzieó mamy Jezusa towaľzyszącego nam pľzy
stole, dzielącego nasz posiłek jak brat, jak przyjaciel,
udzielającego nam samego siebie jako Chleba żywoÍa'

Mamy widzieó Jezusa w spocz5mku naszym' spo-
cznijmy na Jego Seľcu, jak św. Jan.

oby każde uderzenie naszego seľca stało się Ęt-
nem miłośđ.

97

Widzieć mamy
na krzyżu ma być
nasze umar.Ĺwienia wyższje z ľanami Seľca
świętszej je omywa

Widzieć mamy
wnętľznej, w tych Getsem

'\ľ'idzieć

nam zawód, luđzie spľawiają
cĺąga on nas ch chwilach po-

Rozczaro siebie'

:-1"':. 
,'i" pľzylgnęły .:,offi,'oľoffľ;

tľwali w.przekonaniu u.t Jól"y pľaw-dziwie, że Seľce Jego
W godzinach poku

moľaLnej, kiedy tľzeba
Dziewica Marja chwil
oczy wiary, a ujľzymy
przyehodzącego, by nas

*^ ::Ť 
"oäľů!:ľ^*"lk 

żywota. \ľalka jest po-
z ľĺ." płJ'ąT i"#;:.:""ľä, äŁ:o"ĺ 

"' gay " 

" " "li;".
A jeśli

Jezusem. ze oglądaj się za
đaé ođwagi to, aby nam do-

Wszak on Boliem i' Jezusem! 
słabość"'

Jezu6 rľól Miłośoi
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w któľych pľzebija Seĺce Jego pełne miłosieľđzia i li-
tości. Wśľód' tľosk i niepokojów słuchaj, co ci Jezus
mówi: ,,Czemu się niepokoisz, po cőż się lękasz, mój

synu?
- Pał! Pokój z tobą! Wszak jesteśmy razem! to

wystaľcza. P
Mamy wi ieďy w

duszy panuj" Wów-
czas mówmy; użd'zę

Cźebi'e. Mocniej niż kiedykoLsĺiek uierzę u mżłość

Tluoją. Noszę w sobie, w duszy swej, słońce Trľego
Seľca.

Mamy wreszcie widzieó Jezusa w tľuđnościach, ja-
kie nas spotkają' gđy chcemy czynić dobľze!

Pľagniemy wzlotu, a obcinają nam skrzyđła' Ci,
co by nas powinni zachęcać' stają nam w popľzek đro-
gi, w pľzekonaniu, iż czynią dobľze.
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Są to pozoľne przegľane... pľzygotowują wspólne
zwycięstwo.

A gdy ustawicznie patľ
wiđząc Go wszęđzie i we wsz
my đo stanu, któľy ośmie]am
śllsiętgm".

Zaprawdę, bęđziemy . całkowicie
'szałem" 'miłością Jego, pođobnie jak
jest w miłości ku nam.

przejęci niby
On ,,szalony"

'Wiđzi tylko nas, myśli tylko o nas,

, I"u'r: szaleństw popełnĺają ludzie, opętani ziem-ską uľodą!

7ł
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Niestety na palcach policzyó można szaleńców,
ľozmiłowanych w piękności niebieskiej'

Weźmy uczonego' zatopionego w stuđiach i cał-
kowicie ođdanego ubożucirnym swym poszukiwaniom'
Zapomina on nawet o potľzebach życía, níszezy zđro-
wie dla zdobycia wieďzy..'

Weźmy aľtystę; sztuki, zktő-
ľej czyni przedmiot arzeń; nie ob-
cuje on z luđźmi, đepce szczę-
ście doczesne, by1e sen swój ziścić.

Apostołowie Kľóla Chwałyl Czyż Jezus, Piękno
nieskończone, Stwóľca i Pan wszelakiej wieđzy, wszel-
kich đoskonałości, zachwycenie aniołów, nie jest mo-
cen wypełnić, życía naszego?

ZaisŁe, pozwólmy, by to Boskie Słońce olśniło
oczy nasze. Niechaj nigdy z oczu nam nie znika,
niech nigdy z seľca nie wychodzi.

Jezu, niechaj níe umiem żyó, bez Ciebie!.'.

RoZDZIAŁ ITI. ]

życie z miłośc

,,U mi,łowałem was... aby ści'e
mźło'wal,i,'"x)

W tych słowach zawieľa się wszystko, cała Ewan-gelia, cafu Zakon.**)
,,Umiłowałem was _ aż do żłőbka, aż d'o krzy-ża, aż d'o Euchaľystii.,l '

Umiłowałem *."' Mę:uj, niż własne życie, gdyżoddałem je za was, a ten, kto đ"j" ź;;i;;;"ju *."y.t-ko.
Ojciec

;"ĺ... ĺäp"a ,ixl"ľ'iľl]ľÍ-ku między

*) Jan, XV, 12.
ł+) xlu, 10.
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ZoĘtałem zraniony d1a was, zľaniony aż đo śmieľ-

:
wszelkie zniewagi.

Umiłowałem was..' Miłuję was! a wy' czy Mnie

miłujecie?
ćzy 'rrroże umiłowaliście pierwsi? - o nie' upľze-

đziłem was. ođ wieków byliście pľzedmiotem mo-

mych?
Niestety! on kołace do dľzwi, czeka i Żebtze' sły-

zus stuka znowu:
,,Czy pľagniesz Mnie? Jam jest twym pokojem'

otwóľz mi'"
*) Jerem., XXXI' 3.
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,,Panie, jeszczJchwilkę, mam tak ważne spľawy:
muszę pomyśleć o pľzyjemnościach, o zdľowiu, mam
posiąśó upľagnione stanowisko, osiągnąó szczęście...
pľoszę zaczekac jeszcze małą chwileczkę..,"

I Jezus czeka u đrzwi niby żebľak, Boski żebľak
miłości! Wyciąga ku nam ľęce... 1ecz ľęka Jego, đla
nas pľzebita, jakże często napotyka na'pľóżnię!

Jezus czeka znów, czeka đługo. Pragnienia'się
spełniły lub nie, w miejsce dawrrych ztodziły się no-
we i pomnożyła się liczba zawodów.

Może teľaz, po tylu liwiatach i cierniach, wreszcie
będzie On pľzyjęty. "

Jezus kołace ponownie, stuka ze łzami.*)
,,Czy pl:agniesz Mnie teľaz? Pocieszycielem je-

stem, Pľzyjacielem nieszizęśliwych, czy pľagniesz
Mnie?...

- Już dzisiaj?... teľaz?.'. wszak dziś po taz pieľw-
szy stwoľzenia dały mi chwilę spoczynku. Zaczekaj,
Panie, zaczekaj đo jutľa."

I tym ľazem Jezus czeka. on, Bóg, któľy nie po-
tľzebuje niczego, czeka, lly maluczkie, słabe stwoľze-
nie, obsypane ptzezeh đobľođziejstwami i odpłacają-
ce za nie niewdzięcznością, pogaľdą i obelgami, Jego
zechciało pľzyjąó..

Mamy czas na wszystkÖ i đla wszystkich, tylko
nie đla Króla króIów

Jezus, zapomniany, stoi u pľogu' za dtzwiami;
przeđarł się przez mgłę nocną' ze łzami w oczach i
boleścią w seľcu; wciąż czeka, słođki i cierpliwy.

*) Objaw., III 20.
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,'otwór
ciel w
zdtađzi
końca;
gľanic!_ 

w"".""ie đrzwí się otwieľają"', ale jaki zawóđ đla

Jezusa!
otwierają się one níe đla Niego; śmierć ptzęz

nie wchođzi, a w ślađ za nią grabarz, i đopiero na koń-
cu pođąża on, Król chwały! Niestety! częstokľoć po

to tylko, by opłakiwaó trupa!
oto smutrra historia wíelu đusz i ľodzin, histoľia

nieskończonej miłości Jezusa i zatazeĺn bezgľanicznej

niewđzięczności serc ludzkich'
Wszak mógłby on użyć swej powagi i pľzemocą

ot'wotzyć đľzwi, których człowíek uchylió Mu nie
chce, przecież jest Panem. Leez nie czyni tego, gdyż

nie chce miłości wymuszonej, jeno dobľowo}rej' Nie-
stety, tej upragnionej miłości on nie otľzymuje, choć

sam tak hojnie nią szafują.
Jezus nie jest kochany!... Nie jest kochany!"' Nie

temu śľodki! Czy serce luđzkie tylko lękiem ođpowie
Mu na nađmiar miłości Bożej?

Czyż człowiek - to niewolnik? najmita?"' cry
ľĺíe syn? A jeślĺ jest synem, gdzież jego miłość, gdzie

uÍnośé jego dziecięca?
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Może kto powie: ,,Duch św. uczy, że bojaźń Bo-
ża jest początkiem mąđľości.,,*)

'Ktőż szczyt ten osiągnie, jeśli nie uczniowie i apo-
stołowie Seľca Jezusowego? l .

***
,'Synu, đ,a1 mź serce su)oje.,,

- to całą Euangelża,
ach Swej Matki i w ob_
się teľaz, że miłość to

. Czymże 'jest modlitwa, jeśli nie zjeđnoczeniem
duszy z Bogiem pľzez miłość?
- A Kościół, to đzieło nawskľoś Jezusowe, czyż torównież nie dzieło miłości?

A życie łaski, czyż to nie otchłań miłości? Zewsze.chstron obejmuje, otacza nas miłośó i gwałt namczyni!

*) EkktÍ., I, 16.
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Bożego echem głosu wołającego: ,,Pójđźcie đo mnie

o'r'yš"y, ktőtzy pracujecíe i jesteście obciążeni"'"

Wľeszcie wszelkie cieľpienia i zawođy życiołve są

tylko śľodkami, pľzy któľych pomocy .-"Ty zTozu-

Äí"., ż. jeđna iylĹo istnieje ľzeczywistość" Miłość Je-
zlłsa Chrystusa'

Głos Jezusa ľozlega się wszęđzie: w Samaľii'

w Galilei, na wybrzeżach moľza Tyberiackiego"' 'w

Paľay-le-Monia1; a movla Chľystusa zdrađza Jego

Serce. Jest to zawsze i wszędzie mowa miłości: "Ser-
ce Moje przepełnione jest miłością ďo wszystkich 1u-

đzi a do ciebie w szczegó1ności"'(l

Czyż to nie szaleństwo, czy rĺożna zl:ozlrĺíeć
by * iun sposób pľzemawiaó miał Bóg? Czyżby ta

-iłost nĺepó;ęta stale pľzepełniała Seľce Jezusa? _
Tak jest, albowiem ,,Bóg jest mlłości'ą"''k)

Na czym teđy polega Zakon Boży? - ,,Dżliges":
Będ'zi'esz miłoulał!

Słor4rem, wypełnieniem zakonu jest miłość i tyl-
ko miłośó'

o niezgłębiona tajemnico nieskończonej miłości!
Jakże to możliwe, aby Bóg tak bardzo pragnął mej

miłości, jak gđyby się bał ją utľació? Jak gdyby Ten,

któľy jak Bóg posiada wszystko, odczuwaó mógł brak
jej i pustkę?

A jeđńak tak jest, gđyż najpieľwszym i naj-
większym Jego pľawem jest pľawo đo miłości' To
prawo Boże stwarza 'Ýv Nim, powieđziałbym, koniecz-
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ność do zadzietzg,ięcia ze stwoľzeniem rvęzłów miło-
ści. Tej miłości staje się on żębľakiem.

Wystľzegajmy się często popełnianego, a đla wie-
lu đusz tak zgubnego błędu! - Jest nim wzgląđ ludz-
ki, któľy nie pozwala kochaó.

Pod pozoľem unikania sentymentalizmu i śmiesz-
nacisk na stľonę ľozumową'
ľozsąđku, że nie kocharny, że
akby należało wyľzec się żyć
ak gdyby Bóg sam siebie nie

był nazwał Mźłości,ą!
Jest w tym lęk pľzed ofiaľą i wielka ďoza zaro-

zumiałości i pychy. Pomawianie'tych wszystkich,
ktőtzy żyć. pľagną miłością o sentymentalizm i małost-
kowość.'. eőż za szaleństwo!

roju co
Wielka
święci!

to dwie rzeczy
wieľzył wiaľą

aŁ, ,,nźhi'l' ľu,m",
dodałbym, że

*) I Jan, IV, 8.
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wiaľa, nawet najsilniejsza, bez miłości jest đla mníe
raczej grzech ľnei nie-
wđzięc tego, co wiaľa ob-
jawiła dne miłości!

Niestety! Można wierzyć, nie miłując.
Tysiące chĺześcijan, posiađających znajomośó ka-

techÍzmu, ptzywiązanych ľozumowo do zasađ wiary,
wieľzących w Boga, w Jezusa i Sakramenta, słowem,,
pľzyjmujących cały Zakon, nie stosuje w życiu tych
zasad; i to nie z bľaku wiadomości, lecz z braku mi-
łości.

Nie moźna miłowaó nie wieľząc, ale możľra, nie-
stety, wieľzyó nie miłując. Wyznajemy zatem w apo-
stolstwie naszym naukę całkowitą i skuteczną: üczłna
się lui,erzgć n1'ocno' ale jeszcz'e mocniej mżłollsać to,

u' eo u'żeŤzam'a. Najwięcej załarrlan moralnych
wśród đusz skądinąd pięknych, wzniosłych, szlachet-
nych pochođzi z rozđżwięku pomiędzy wiarą a mi-
łością' Wychowane w wierze Boskiej znały one ną
pamięó pľzepisy Zakonw, Iecz nie ptzeżyły ich
ąn swoiln seŤcu.

Kto potępia system niniejszy, miesza widocznie
đwa pojęcia całkowicie rőane: uczuci.e ź mi.łość. Nie
mamy tu na myśIi miłości uczuciowej, zmysłowej, ľo-
mantyczrrej, słođkawej; pľzeciwnie, mówiąc o życiu
z miłości, mamy na względzie wolę męską, potęźną,
wytľwałą: ,,Fortis 'LLt ŤlloŤs"; silną jak śmieľć, sięga-
jącą nawet poza gŤánice śmieľci.

Gdy miłośó zaczyr'a kiełkowaé w duszy, wów-
czas jest ona zwJrkła' na mocy zľządzeľ:ia Opatrzro-
$ci, połączona z oschłością, oziębłości? í bľakiem u_

Jr
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Żywa i głęboka miłość zapala w seľcu |enas1co-
ne pľágnie.'ia, pođsyca lv seľcu goľące aspirac]e 1 u-

"ry 
guídriô. chwilo',vymi zachciankami'
A te wielkie pragnienia n|szczą zło' któľego du-

,'" |ołroz.r" "r.r"!őlrliĺ' 
winny się obawiaó' mianowi-

"i" '.rty.'ę, 
i chľonią pľzeđ pľzepaścią zwaną "cnotą

p".p"l'íu'l' Dĺa đuszy szlachetnej i obou'iązkowej są

i""-.nźvałami, na któľych może ona szybowaó w

ś]ad za Boskim oľłem'
Mówiąc o wielkich pragnieniach' nie mamy na

-ysti á"h"ĺunek, kapľysđ ľ lub uľojeń maľzycielskich'

dáęki którym życie chľześcijańskie.staje się istnym

Jońtĺ"- z katŁ. Chodzi nam ľaczej _ podkľeślamy

to z naciskiem - o pľagnienia potężne, poważne' głę-

boki", p.""*yślane, u "i" o chwilowe zachcianki' o

*.."á.ri. zmilnne jak choľągiewka na dachu'

Chodzi nam o świętą ambicję w dzieđzinie cnoty

i obumarcie sobie, nie zaś o Íantazje, co nagle po-

wstają, a na sam wiđok krzyża, pľzy pieľwszym ze-

tk''ię"i -r się z ofiaľą, pľzy pieľwszym upokoľzeniu

"-iÄiają się i ľozwiewają jak mgła' Jest ľzecząĺďo-
wodnioni, że Seľce Naszego Zbawiciela -miłuje 

się w

seľcach o ś*ięt.j ambicji: ,,Vi'r d'esi'đ'erxoŤuŤĺL(' -
Mąż pragnień.' 

s_potyLu*y to np. w życiu św' Aloj"'ego Gonzagi'

Śi. 
-ľvĺugaĺ"na 

de Pazzi, widząc podczas ekstazy
jak wysolĺie miejsce ten święty młoďzieniec zajmuje

w ,ri"Ěi", pyta: ,,Jakże mógł on rv tak krótkim czasie

wznieśó śié t"t wysoko; jakie uczynki wyniosły go na

te wyżyny?" - i słyszy ođpowiedź: ,,Wzniósł się na

skrzydłach wielkich pragnień".

oto dzieło miłości.
Tym sposobem cudowna mała Teľesa zdobyła nie-

bo pľzebojem, ľzekłbym, pochwyciła je lv mgnieniu
oka: ,,Jezu, powtarzała, tak baľdzo chciałabym Cię
miłować, kochaó Cię, jak nikt dotąd Cię jeszcze nie
kochał!" oto đ_laczego zasiađa đziś na tľonie, wyżej
może od wielu seľafinów, gđyż ,,wiele umiłowała",
pľagnąc kochać aż do szaleństwa, jak nikt nigđy
jeszcze nie kochał.

oto jeszcze jedla baľdzo doniosła i rvażna ułvaga.

Wzľok Zbawiciela przenika seľce człowieka. Zba-
wiciel wiđzi najmniejsze jego uđeľzenie, pľzyjrnuje,
błogosławi i wynagľad'za. Te udeľzenia, chociażby
najbaľdziej tajedne, są w Jego oczacľ. dziełem mi-
łości. Powtaľzam: są żywym, ľzeczywistym dziełem
miłości, mającym niekiedy tym większą wartość, im
baľdziej są tajerrňe.

Działalność apostolska nie polega jedynie na wy-
konywaniu czynőw zewnętľznych, inaczej wiele dusz
nie mogłoby wcaIe apostoło'ł'aó, gđyż działalność ze-
wnętľzna nie dla wszystkich jest dostępna.

A jednak wszyscy' bez wyjątku, możemy byó pľaw-
dziwymi apostołami.

W jaki sposób? Przez pełrre miłości pľagnienia.
Pogłębiajmy w woli naszej miłość pożądah, to zna-
czy, chciejmy, o ile to będzie Tzeczą możli:wą, o ile to
bęđzie zależało ođ nas, chciejmy, powtaľzam, dokony-
waó wielkich czynów, jakich dokonali święci, jak to
czyniŁa św. Tereska. 'Kľól zaś, któľy zrLa każde
dľgnienie naszego seľca, uśmiechnie się przyiaźnie
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do nas i wzamian za nasze pľagnienia nas hojnie zbo-
gaci.

Czy nie wo]no na przykład komunikowaó co go-

đzinę? A więc pľagnijmy tego oľaz tysiące Tzeczy

innych, świętych i wzniosłych, gđyż Bőg, któľemu słu-
żymy, w;rmaga od nas pľzede wszystkirn woli, to zna-
czy serca.

Dusza przejęta miłosnym pľagnieniem daje Panu
więcej aniżeli inna, któľa zewnętrznie liczniejszych
dzieł dokonywa, a1e mniej posiada pľagnień. Kto z ca-
łego seľca wszystko pľagnie odđać Panu, ten Mu istot-
nie wszystko oddaje.

Wiele jest Tzeczy, któľych zľobió nie ĺrrozna; Lecz
kochaó zawsze można i w tym jest wszystko! Stľzeż-
my się ty1ko miłości połownicznej, któľa daje Jezu-
sowi seľce ,,po kawałku".

,,'Wszystko opuściłem, by pójść za Tobą", mówił
św. Piotľ do Zbawiciela. Komentatorowie dodają: on
wszystko ođđał Panu. Ztesztą, cőż on prawdziwie
oddał? Łőđż i sieci, warte najwyżej dwa denaľy.
Lecz opuścił także samego siebie, ođđał Panu przede
wszystkim samego siebie...

Á to właśnie jest daľ, któľego Pan najbaľđziej
pľagnie: ,'Nie chcę, byś mi ođđawał to lub tamto;
pŤdgnę ctebie. Ja jestem Bogiem zazđľosnym'.. Ty
masz seľce do kochania, Ja zaś jestem' miłością."

Dawać siebie, to znaczy ođđać się bez zasttzeżeh
i niepođzielnie, oddać swoją miłośó, odđaó ją całko-
wicie...

\Ąr jakiej mieľze?... bez miaľy!

{
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Zrzućrny tę przędzę pajęczą ziemskich pľagnień,
zeľwijmy sieci, nie pozwalające nam wzlecieó ku nie-
bu.

Ptecz z małostkowymi pľzywiązaniami... Tľze-
ba, aby on był Panem... tľzeba byó konsekwentnym...

W miłości ďo Jezusa nikt nie rnoże ptzesaďzić''
Gđyby on zakľeślał gľanice Swej miłości, czy

pomyślałby o Krzyżtl, o Eucharystii?
oto Bóg w Hostii ukryty: to szczyt boskiego sza-

leństwa. Bóg staje się tu wszystkim dla '\Mszystkich'
daje się całkowicie, bez zastľveżeń, na zawsze.

Gdyby chciał byó ľozsąđnym, gđyby był chciał
ľachowaó czyżby był uczylrił to co uczynił?

oto pozostaje on z nami we własnej Osobie po
to, by w sercach rraszyclr znależc ođrobinę niebieskie-
go ciepła.

Jedna jeđyna đusza, która Mu_się bez zastrzeżeh
ođdaje, jest Mu zataką miłość zapłątą. Tľzeba, by
mógł wszystkim powtóľzyć to, co wyľzekł đo świę-
tej Geľtľudy: ,,Gđy mnie pľzyjmujesz, stajesż się
moim niebem".

Ir'Iusimy naślađowaó Jego wspaniałomyślnośé w
miłowaniu; musi się między Jezusem a narni wytwo-
ľzyć pewna ľywalizacja, słodkie współzawodĺrictrn'o
w miłości.'.

Jak błogo pomyśleć, że pomięďzy Bogiem a na-
mi może byó pewna równośó. Wszak istnieje
ona pomlędzy pľzyjaciółmi, gđy jeden drugiemu odda-
je wszysiko, co posiada. otőż ja Panu ođđaję wszy_
slkc, a on również ođđaje mnie wszystko.

Jľzĺe R rl Mi|, ści 8
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W ty św' Teľeska: "Jezus 
i ja

jesteśmy
A ja, ak mało!"'

Mniejsza o to, by1eby đawał wszystko bez za_

.t'"ł"ĺ,'tuL, jak on '"""go 
siebie bez zastľzeżeh

oaa";"; 
'wówczas wytwoľzy się święta' pľzeđziwna

ľównośó.
oto on kołace..' błaga, czeka'

Gotów jest czekać lata' I gdybym đopieľo o jede-

'r"rtł 
gođ"ĺ.rie Mu otwotzyŁ i wejśó pozwolił' on

*."vstt" zapomni, wejđzie zwycięsko i cały dwór nie-

bĺeski na wspólne zaprosi wesele'

Ale nie pozwólmy Mu kołatać' Niech Jego mi-

ł"śó;;; pľzynaglĺ. óbowiązkżem nasźym jest' uśtuię'

cić sżę przez mi.łość_ 
s*ĺęt"se, weđług św' Tomasza, nie polega na wie-

đzy rczlegŁej, ani na tym, by wiele -međytować 
i my-

á"ć. Taj'eĺnnicq świętoścż jest ,,wżele m'lłousać"'

Śwżęcż to czary ml,łości'o, wypełni'one'

odnosi się to do wszystkich chľześcijan' a zwŁa_

szcza đo dusz apostolskich'
Apostoł musi mieó w sobie płomień Boskiej

miłości, aby móc dusze ľozpďać: musi on tak ko-

"Ĺue 
ĺá"".á, mieó seľce tak Nim przepełnione' aby

Go móc uđzielaé wszystkim đokoła'
' B"'k nam dziś apostołów"' brak seľc goľących'

Bąďźrĺy więc apostołami, głośmy Seľce Jezusowe na

wszystkie kľańce świata.
Kształtujmy dusze płomienne, miłością Bożą

przepojone, ,''ábi"*y seľca, któľeby były v'/-ulkana_
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mi miłości, gđyż tylko one posiađają tajemnicę apo_
stolstwa.

Nie bľak dziś ľobotników na niwie pańskiej, mó-
wię ľobotnikőw, t. zn. maszyn bezđusznych, kółek wi-
ľujących mechanicznie w obľębie działalności ze-
wnętľznej; wie]ki natomiast brak seľc miłujących.
Mówić bowiem, ľuszaó się, działać - a apostołowaó,
to đwie lzeczy całkiem ľóżne' Św. Fľanciszek Ksa-
weľy i św. Małgoľzata Maľia szli dľogami batđzo'rőż-
nymi, lecz w zaŁożeniu tych dľóg spotykamy ten sam
sekret, tę samą spľężynę, tę samą naukę, zđoLną po-
ľuszyć świat: seľce płom,żenne!'..J

o' gdyby wszyscy' ktőrzy się ođđają đziałal-
ności, potrafili miłowaó! Gdyby kochali tak dosko-
nale, jak doskónale pľacują _ zaprawdę, wstrząsnę-
liby światem. Ä jednak świat jeszcze się nie wzru-
szył, c};.oć' ilość ľozmaitych dzieł wzrasta ustawicznie.
Dlaczego? Dlatego, że miłość' nie stała 5ię dotąd, nie-
stety, đ'uszą' đ,zi,eł ź pracousnzkólĺ.

Wszystko, ę w zasađzie
đo wszystkich dotyczy u-
pľzywilejowan ci.

Pľośmy, zaklinajmy Go, by nas uświęcił tą wiel-
ką metodą świętości, jaką jest rniłość.

Nie tľaćmy odwagi, widząc w. sobie tyle nęđzy,
,,gđyż płomienie miłości oczyszczają i uszlachetniają
daleko lepiej, aniżeli ogień ezyścowy,,.

Pozwólmy, .by za. pľzykładem świętych ľozwijała
się w nas ľriłose żywa i głęboka; o''" po"hło'rĺe nasze
wađy'

8.

I
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Tylko, na miłośó Boga, níe chciejmy byó świętymí
od razu, ale powoli 'krok za kľokiem. Nic nie jest
małe, gdy miłośó jest wielka.

Cnota - to powolny wzľost, a łaska pođobnie jak
natuľa nie znosi skoków gwałtownych.

Módlmy się, aby Jezus pľawdziwie nas ,,opętał",
aby nas całkowicie opanował!

Prośmy o miłowanie Chľystusa đo szaleństwa,
pľośmy o skaľby Jego Seľca dla siebie i đla dusz:

Ty, tylko Ty, Panie...
Ciebie kochać, dla Ciebie pľacować, dla Ciebie,

dla Ciebie jedynie....

- A nagroda? Tylko ta, aby Ciebie miłować
i miłośó Twoją szetzyó,.

_ A w chwili konania i sąđu?
Kochaó Cię Í zaufaó l\vemu miłosierđziu.

- A w nĺebie?
Mały kącik w Twoim Seľcu, Panie, obok św. Ja-

na,Małgorzaty Marii''. Miłowaó Cię w niebie i oglądaó
Królestwo Twoje!

Żyjmy miłując, walczmy i gińmy na szańcu, śpie-
wając pieśń miłości, zranieni w serce ognistym gľo-
tem Seľca Jezusowego!

MIŁoŚĆ zÄ MIŁoŚĆ!
SzALEŃSTwo z^ szĄLEŃSTWo!

SETCE ZA SERCEI

RoZDZIAŁIv.

Milość uíno

Sgn Człousźeczg przgszećIł zbawi'ć,
co bgło zginęło.*)

, Jam jest! Nile bójci,e.sžęlxx)

Boskie Słowo!... 
,Jedno z najpiękniejszych i spo-sľóđ .wszystkich najbaľdziej po"ĺá'"uĺą*, t]1oi.i",

J.aĺn jest... Ja, ojciec wasz,Prżyjacĺel,"źbawca. ,,No-Lite timere!" Nże bójae są!
- . Gđybym był aniołem, pľoľokiem, świętym, mogli-byście się lękaó, Lecz Jajestem ĺ""l-r."-. ''"

Niech więc zapanuje w _duszach naszych pokój,pomimo Iicznych słabości, gdyż to on, Je"zus, BoskiZbawiciel, Sędzia miłośierný. 
- 
z*,r^ii'ąJ šię .rstawĺ-

-cznie 
do nas, nęđzaľzy, mówi: 'P"" "oaiŕ; ,,PokóiMój zostawiam wam' pokój mój'd"ję *.rirl,,"**

, .Cry słyszycie: pokój mój, nie wasz, opaľty nazłudzeniu i miłości własnej, nie pokój s*i"t", spaczo-ny okľopnie... Zaiste, -opieľając .ĺę 
"ä 

J"s.'miłosieľ-
ł) Mat., xVIĘ 11'
**) Łuk., xxry, 36.
***) Jan, 7.V, ZI.
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Nie đlatego, żebyśmy łuđzili się' "o' đ^o^ ""=ł::
,*"iJh; '*"zňą" 

się za utwierđzonych w łasce l

oođobnego! Żyjmy ';;;;'*;;*jem' 
jaki Zbavłi' I

iřT""'''^"."ň"'ł'bń, ľekánwalescentom' zľanionym;

ä"il;*,ä".''ń r,ä t""g."nicznej wieľze ľ' J:gg:ł:-
"ä"ü;" -;iłości ĺ 

"Ĺu_'íĺ""i'' 
na Jego 

'miłosieľđziu'
któľe jest lekaľstwem wsz-ystkich naszych nęđz'

Cóżbyśmy uczynili w życiu đuchowym bez tej si-

ły "";;;;'kich 
naj p otę żnie j s ze j' b ez uf n o ś cż?

Ufajmy! Miłośó ufna jest najđzielniejszym śľođ-

kiem w diođze ku świętości'

Chcieć lataó bez skľzyđeł' zapominając' że się jest

samą nęđzą _ to 'nac'y iogrążyć' się w przepaśó znie-

chęcenia.
Ufności nam trzeba, żeby móc się wznosió coľaz

wyżej. Z ĺiąrnozemj "áLuvt ''ĺ"u"' 
nie.biegnąc drob-

;J-t k'.k"i't, Le"ź l'"ą" ''' skľzydłach miłości"'

wpľost w objęcia Jezusa'

Niech nikt nie mówi' że to uľojenie! Kimkol-

wiek jesteśmy' wszyscy *o?9*ľ i powinniśmy za

;*"**il ľŕága'l"''v wznosió się wzwyż' nieopieľa-

jąc się, oczywista, n' tľuchych szczudłach cnót i po-
"'T""-íĺ"ĺ 

'.szy"h, 
lecz na miłosieľnej Wszechmocy

Jezusa.
Jeżeli on, Jezus, Mistľz przebaczeĺia i miłosier-

dzia, nie ,ratchĺrie nas ufnością ' ktőż wzbĺđzi w nas
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się więźniem euchaľystycznym, nie utwieľđzi nas ''vv

uÍności, komuż zaufamy?

' Bo pocóż zstąpił na ziemię? Czy ĺĺoże po to' by

na.m pľ'ynieść sąd? _ Po tysiąókroó ni|!
Á *,ię. po co? - By przynieśó pľzebaczen\e' zł:a-

wienie, szczęściel

Czytajcie Ewangelię, rozważajcie ją, otwóľzcie ją

na ;akiejkolwiek stľonie, a ođczujecie_ wszęđzie' pa-
*"ť* aňatemach i gľoźbach Jezusa miłosne pu1sowa-

nie Jego Seľca.

Nie zmieniajmy brzmienia i znacz-enia Jego wła-

snych słów: on pľzyszeđł, by zbawiaó, by dawaó po-

kól, pľzebaczać i ofiaľowaé niebo; powiedziałbym' że

půi"r"ďŁ pľzedé'wszystkim dla tych, ktőrzy gotują
-lĺĺiurryz, 

,,Ojcze, pl:zebacz im, bo nie wieđzą, co czy-

nIąl "/

W tym celu ,,wyniszczył samego siebie, przyjąw-

szy postaó sługi**), pľz;zoblekając rlaszą słabośó i nę-

di: ,,Nęđze twoje _ mówi on do nas - bioľę đo

Seľca'swego...." ,,Pľawđziwie choľoby nasze on no-

sił, a boleści nasze on odnosił***); ,,mąż boleści, zna-

]ący nlemoc^___,r.

Moglibyśmy Doń zastosowaó w sensie oczywiście
szeľszym w5zrażenie Ksiąg św.: ,,Pľzepaść wzy'\ĺĺaptze-

zaufanie?
Jeżeli on, co

z miłości zstąpíŁ z
z miłości dał się ukrzyżować, co
nieba, pľzyjął'natuľę luđzką, stał

*) Łuk., xxIII' 34.
x*) Filip., II, 7'
***1 Iz., Lill, 4.
****) Iz, LUI, B.
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paść*). Pľzepaść nędzy naszej wzy\Ma pľzepaśó

Jego miłosieľđzia, dobľoci i miłości' 
l

Betlejemska stajenka w poľównaniu z niewypo-'
wiedzian{ a ľzeczywistą nęđzą stajni seľca naszego -
to tylko symbol pełen poezji. Bo gđy w Komunii śvĺ'

Je luďzkiego, czyż níe wstępu-
je ođ stajni? A mimo to jak-
że đo tych seľc naszych!

ľozkazuje nam, byśmy Go
pľzyjmowali!

Czy chcecie wiedzieó, gdzie nastąpiło pľzemienie-
nie Syna Bożego? 'Na górze Taboľ? Nie, tam przy-
qblekł się on na chwilę własną chwałą swoją, któľą

ŕoľzucił, chcąc się uczynić pođobnym đo mnie'
Inne pľzemienienie zachwyca i wstľząsa đuszą!

Powtaľza się ono w trzech niezrównanych scenach:
najpierw w żłóbku, gđzie znajduję Stwóľcę, spowite-
go w pieIuszki mej nęđznej natury; - następnie w
Nazaľecie, gđzie ptzyglądam się Panu swemu, ókryte-
mu zasłoną miłości; tam jako dziecię bawi się jak in-
ne dzieci, lub jako ľobotnik pľacuje nie inaczej od
innych ľobotników. - Wľeszcie na Kalwarii, gdzie na
klęczkach adoruję okrytego purpurą krwi i spowitego
w całuĺr śmieľci Tego, któľy jest życiem naszym!

To potrójne pľzemienienie ukazuje mi Tego, który
się stał maluczkim, jak ja, biednym i słabym, jak ja
tľęđowatym, jak ja.

oto Bóg przemienił się i upođobnił się đo mnie,
by mnie do siebie pociągnąó, by na zawsze zdobyó uf-

T2I

nośó moją, ukazurjąc się nie takim, jakim jest na wy-
sokościach, ale podobnym do mnie!

Kieđy Go widzę w tym stanie, jakąż miłością i uf-
nośsią nap
ję i czuję'
wpľost do
wa: ,,Nie c
cił i żyŁ".*)

,,Pr'zyszedłem szupkaó i zbawió, co było zginęło'"*x)

Miłośó, kt jaką ży-
wił wzglęđem oją uko-
chałwcałej wjakiej
Ją stwoľzył. To ľównież nie ta miłość, jaką ma wzglę-
dern swych aniołów; wszak i oni są ęzyści; oni stano-

wią tę wieľną cząstkę trzođy, któľą on poľzucił, by

1lospieszyó za owcą zgubioną... To wľeszcie nie ta mi-
łość, któľą żywi względem owej gaľstki dusz upľzy-
wilejowanyeh, tych stwoľzeń niezrównanych, jakoby

z bieľ śnieżnej i żaľu ognia zrođuonych, bo one po-
niekąd zasługują na Jego miłość.

Natomiast miłość, jaką ma ku nam niegođnym,
nędznym gľzesznikom, polega na nieskoń'czonej łaska-
us o ś cż ź p obłażLi'u c ś ci..

Bo jakież są nasze zasługi.?

. obľaziliśmy Boga nieskończonej dobľoci, znie- '
ważyliśmy Go, wydaliśmy Go na śmieľó. A oto on
zbhiŻa się đo nas, ofiaľując nam pľzebaczenie.'., co mó-

*) Ez., XXXIII, 11.
**) Łuk., xlx, 10.*) Ps., XII, 8,
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wię pľzebaczenie - ptzyjażí swoją, miłość', całe Ser-
ce anoie. 

I

Tajemnicą nađ tajemnicami jest to miłosieľđzie,'
nigđy nienasycone' pľagnące bez końca ptzebaczać,
szukające po wszystkich đrogach i pľzepaściach grze-_szników, 

tych prawdziwych ,,bogobójców", by z nie-
tň/yczerpaną cierp1iwością pľosió ich o przyjęcie prze-
baczenia!

I đlatego właśnie staľaliśmy się w ślad za świętą
Teľesą silnie uwydatnió bogate ođcienia i niewypo-
wieđziane piękno tej MżŁości' peŁnej m'l,łosierćIzia.

Nędza, któľa w pokorze chyli czoło, w ľajski klej-
not się zamienia: Pľzykłađem Samarytanka.

Jest coś, tj. miłośó, co jakby płomień złoci í pľze-
bóstwia śnieg: pľzykłađ: św. Jani jest coś, co w poto_
kach Kľwi Boskiej oczyszcza, upiększa i uświęca bło-
to, to błoto, które ową Kľew pľzelaŁol. to też miłośé:
przykładem: đobľy Łotľ lub Magďalena.

Czym zasłużyliśmy na tyle łaskawości?
'W'szyscyśmy zgrzeszyli, wszyscy zbľoczyliśmy rę-

ce w Najświętszej Krwi Ukrzyżowanego. I trzeba wy-
znać, że zawiniliśmy gorzej, niż większość tych, ktőrzy
brali uđział w kalwaľyjskim đľamacie, bo świađomie
i po otľzymaniu tylu łaskl

. Lecz na tym właśnie polega szczyt Bożej Míło-
ści, że jest gotów nie potępió ani jednego z tych dzieci
swoich, któľe się katami Jego stały.

o đobroci, o miłosieidzie bez gľanic!...
I po tym wszystkim - tľudno uwĺeľzyó - są je-

szcze dusze, które boją się i đľĘ... któľe nie uÍają!
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l ten bralł całkolłi.tej ufności' - to ułaśni,e grzech
ng.ici.eższa !

Miłośó Jego szuka naszej nęđzy; jest to ptzycíą-
ganie się đwóch pľzepaści. My zaś zatopieni w sobie.
przebywamy odeń daleko, bardzo daleko, głusi na
.fego wezwanie.

Tľzymamy się swego systemu ,,czci rĺa odległośó",
gdy tymczasem on, Bóg nasz, pľagnie zŁączyc się z
nami i z głębí swego Serca współżyć z naszymi bieđ-
nymi seľcami.

Czy dIatego, że Jezus jest obecny, należy się usu-
wać, uciekać, gďy on mówi: Pójđźcie do mnie wszy-
scy? Mogłoby się zđawaó, że się lękamy przesađy ze
strony Jezusa!

Zapominarny, że pomięđzy ojceĺn Spraloieďl.źlľym
a nami leży most nadziei: ,,Sgn pełen MlłosierćIzi,o"'"

Przechőďźcie pľzeze Mnie, mówi on do nas, Jam
jest drogą. Spójľzcie na mój Żłóbelc, na mój Krzgż,
na moją Euchtlrystię. Ufajcie!

Przepaśó lęku waszego pľagnę zapeŁnić, pľzepaścią
swego. miłosierdzia; wy' zaś, dziatki moje, nie pogľą-
żajcie się ponownie w otchłań bojaári i stľachu".

Dusze tľwożliwe! Czyż nie wiđzicie, że z pośtőd'
wszystkich gľzechów waszych gľrechem największym
jest ten wasz lęk? Że Jezusa nic tak nie obľaża, jak
wasz brak ufności?

'Wy wszyscy, któľzyście nigđy nie zadowoleni ze
swoich spowieđzi, którym ciągle się wyđaje, że wam
Bóg nie ptzebacżyŁ, ktőľzy ustawicznie powľacacie do
gÍzechó% już tylokľotnie wyznaľryóh, posłuchajcie:
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Pewna zbyt skľupulatna osoba, która wielokľotnie
ođbywała spowiedź generalną, sposobiła się pewnego

razu ďo spowiedzi.
Całe ľekolekcje poświęciła wyłączni'e szczegőło-

wemu ľachrmkowi sumienia: spisywała swoje grze-

chy, ođczytywała je, đođając đo pľzedługiej listy co-

,uL' b ,ráw" pľ'ewinienia; wreszcie pľzystępuje do

konfesjonału, ľozwija obszeľny aľkusz i pioczyna czy-

Zaniepokojona, zđezoĺj.errtowana penitentka po-
\ň/staje i zagląda đo konÍesjonału - był pusty' To Je-
zus sam przyszeďł, aby ją nauczyć' mźłości' ufnej!

Dobľze jest niekiedy odbyć dłuższą spowiedź, ale
żyć w ustawicznej bojaźni, to tyle, co umniejszaó Je-
zusa, to zaporninaó o Jego charakteľze Zbalvcy.

Gdyby owi ewangeIiczni ślepcy, paľalitycy, tręđo-
\^/aci całym seľcem nie byIi wierzyli tlł/ swe uzďrowie-
nie, czyżby nie byli zasłuży7t na to, by się ích niemoc
wznowiła?

Chľystus na to pľzyszedł, by ustanowió pozytyw-
ne pľawo łaski i miłosieľdzia, i na nim optzeć, całą
zbaw czą.đziałal:rość swego Kościoła.

To też Seľce Mu się kľwawi, kieđy wiđzi, że Go
się lękamy.
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Czy wiecie, co było najwíększym nieszczęściem
đla Jrĺđasza? Czy zdľađa jego, czy samobójstwo?
Nie!... - głównym źľőďłom jego nieszcześcia było to,
że nie wierzył w miłośó, że nie zaufał miłości.

Zrozurniejrny wľeszcie, że Jezus pľzyszedł dla
gľzeszników i że oď nas żąđa pľzeđe wszystkim mż-
łości przesgconej ufnościq| Jeżeti jej nie posiadamy,
to snać nie zľozumieliśmy Jezusa. Najđoskonalszy żaI
wypływa zawsze ĺie z bojaźni, Iěcz z ufnej miłości.

Żadna siła nie lľroże ptzeszkođzić pójśó do Niego:
Twoje gľzechy?... on je we kľwi swojej obmył. -Twoja niegodność?... on ją zna lepiej niż ty sam. on
nie może wymagać ođ ciebie doskonałości i zalet''. on
wie najlepiej, że tylko on sam r.rroże zapełnló pľ)epaść
naszej nędzy. Jednak wymaga' byśmy zaprzestali zaj-
mowaó się sobą, bo łaska Jego nam jest dana đaľmo.
Bo tykając swych ľan; zaogniamy i jątrzymy je; tylko
Jego boska ręka może się dotykaó ich i może je goić'

Pcwołujesz się na szacunek, należy on się Jego
Majestatowi?

Poľaz setny
wa ,,szacunektt.

wołam: nie nađużywajmy sło-

Ufność nie oznacza bľaku szacunku. _ Niech nas
Bóg bľoni pľzed brakiem szacunku w'obec Jezusa!
Lecz kiedy w imię posłuszeństwa się Doń zbliżamy,
kieđy w poczuciu włásnej niegodnoścĺl lecz ufni w Je-
go miłosieľđzie chylimy sĺę đo Jego stóp, czy to mia-
łoby oznaezać bľak szacr.mku?

O, powieđzmy raczéj, że nam bľak jest miłości!
Zaishe, inaczej byśmy postępowali, gdybyśmy micli
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miłośó, gdyż miłośó najlepszym jest kierownikiem na-
szego postępowania.

,,Kochaj - í czyń co chcesz", mówi św. Augustyn' l

Zaprawďę, wszystko, co clrcesz; bo jeżeli kochasz ľze-
teInie, nie będziesz mógł pľagnąc níczego, co by Boga
rnogŁo obL-azió tub bliźniego, któľego obľaza jest obľa-
zą Bożą.

Przeđ zesłaniem Ducha św. mówił Piotľ św.:

,,Wynijdź ođe mnie, Panie, albowiem człowiekiem
gľzesznym jestem"'*) I upadł'

Pőżniej, doświadczywszy swej słabości, z pewno-
ścią powtaľzał on często; ,,Pľzyjđż đo mnie, Panie,
bom nędzny!"

Pytajmy świętych, ktőrzy ufnie zbliżali się do
Boga, pytajmy wielkiclr świętych jak św. Franciszka
z Asyżu lub św. Fłanciszka Salezego!... oni nauczą
miłości pľostej i ufnej. Zapytajmy Gwiazđy z Lisieux

- a \Myzna' że tajemnicą jej chwały jest wyłącznie
ufnośó.

W ustawicznym ľozpamiętywaniu własnej nęđzy
kľyje się szatańska zasađzka, mająca na celu odwieść
nas ođ Boga.

Jesteśmy opętani pľzez własne ,,ja", zamiast opę-
tani być przez Jezusa.

Spieszmy đo Tabernakulum i pytajmy Mistrza
o spotkanie Jego z Samarytanką' Czyż nie Jezus
pierwszy wywďał ľozmowę z tą wielką grzesznicą?
Czy rĺoże pľzema\Miał do niej suľowo' by ją zmusić đo

Í2?

wstydu Ĺ ukrycia swej hańby? A tymczasem ta nie-
szczęsna znalazła się twaľzą w twaľz wobec Świętości.

I jakież odniosła wľażenie? Co się stało, gdy trup,
jakim była owa niewiasta, zetknąŁ się z Życiem, z Je-
zusem? Czy wynikło stąđ pľzeľażenie, stľach, onie-
śmielenie, czy przeciwnie ulga đla gľzesznego sumie-
nia, pociecha dla serca,.rradzíeja promienna, miłość đo' głębi pľzenikająca, która ją nawróciła i uczyniła apo-
stołką Mistľza?

Raz na zawsze zapamiętajmy tę wielką naukę,
tyIe pociechy w sobie kryjącej:

Nie zapomĺnajmy nigđy, że zło zaczyna się z chwi _

lą, gdy poczynamy stoprrioq4o ođđalaó się ođ Jezusa;
a pľzeciwnie cnota staje się'coraz tęższą, żywszą,
gľuntowniejszą w miaľę, jak zbliżamy się đo Żrőďła
wszelkiego życia i wszelkiej świętości, đo Seľca Zba-
wiciela.

Nie trwożmy się, gđy nam się zđaje, że, zamíast
postępować, cofamy się na đľodze cnoty.

Iĺn' barđ'zźej boui,eĺn zbliżamy sżę đ,o Boskiego
Słońca, tgm wgraźni,ej ugstępuje każd,y pgłek na
đuszg.

Pľzeglądajmy się w przeczystym Słońcu Seľca
Jezusa, a przed oczami naszymi ľozwinie się obok wi-
đoku naszej własnej nędzy nieskończony widnokľąg
Jego miłosierĺ]zią.

*) Łuk', V' 3.
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Powtaľzam: By lepiej poznaé siebie bez pychy lub
zniechęcenia' pľzeglądajmy się w tem Boskiem Żwier-
ciađle; zb|íżajrny się do Niego; Jezus łaknie naszej
nędzy.

Jeżeli Jezus nie odľazu leczy nas z wađy niecieľ-
pliwości, to dlatego, że pľagnie nas upokoľzyó i wyle-
czyc z gorszej choľoby: z pychy.

Przeczytajrny taz jeszcze opowiadanie o Magđale-
nie, o Samaľytance, o Synu Maľnotľawnym, o niewie-
ście cuđzołożnej. Zwrőórny uwagę na słowa faryzeu-
szów: ,,Dla'czego nauczyciel wasz z celnikami i grzesz-
nikami jada?"

Zastanówmy się, czy on nie pľzebywa z nami,
celnikami, czy gtzechy nasze.nie pociągają Go, a je-
żeli tak, żali miłość nasza nie powinna się opieľaó na
uf ności b ezu zglę d.nej?

Nżgďy nie możemy mi'eć. jej zauiele'
Czyśrny, niestety, nie potomkami owych grze-

szników ewangelicznych? A Jezus, któľy tak chętnie
ich zapľoszenia przyjmował, jest zawsze ten sam'

Zľozlľniejrny ľaz rla zawsze, że ten najmędľszy
i najlepszy Lekatz, nie żąda od choľego, któľego bo-
daj ceną własnego życia pľagnie uzđľowić, innej za-
płaty, jak ufnośó.

Grzechy nasze nie bęđą nigđy nieskończone,
miłosieľdzie Jego natorniast zawsze jest nieskończone.

PoŁącz, jeżeli zđołasz, te đwie przepaści: nieskoń-
czonośó miłosierđzia Jezusa i nieskończoność naszego
występku!

oto jaką powinna być miaľa uÍnej miłości!
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' 
T: jansenizm, to taryz:eizm *.p_ół""u..ry, to ta

ľ,""1T" 
pľzeklęta, co pomniejszvł^, ivi^".vła Chry-

co zostawiła ślady nawet w du-zđolnych ďo rzeczy wielkich, lecz
ojaźłńą, którym stľach nie pozwala

'l."5-: 
stajemy prruđ ołt""""m, powinniśńy đľżećz...rniłości.

Janseniści ch
Podobnie jak

nauki Mistľza, tak
wości'

,,Panie, chcesz. ľzc
b" t'.;;lřj;'}Ęo' '"eezemy' aby ogień zstąpił z nie-

-;) *;, rx, 54.

Jezus Król Miłośoi
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Ęrmczasem potľzeba, aby spađł ďeszcz ýomieni
miłości.^'-*šil"a"'e, 

któľzy ustawicznie mówią o spľawiedli-

faľyzeusze, nie
tzez Oica, ocze-
tego stopnia się

Zĺają orĺ-liteľę Pisma, ale nie pojmują ani

odľobinv ducha Tego, o któľym Pismo św' mówi'

Jakże i 
"WV-

ľzutki", kt i uko-

ehaó miłoś anioło-

wie, gdyby zazďtoścíó' umieli'
Coby się z nami było'stało, gdyby Kłól aniołów

nie odszukał nas tam, gdzieby źaden anioł nie đotaľł'

by, jak śmieciarz, boskimi dłońmi swoimi, jak praw-

dziwe szmaty nas pozbiera'ć' i płaszcz swój kľóIewski

z nich uezynió?
. A to wszystko pođ jeđnym waľrrnkiem: bgśĺĺuy

uő,erzgli z całěi siła w mżłość Jego ż tą mn'łośąą żali'

Nigđy nie zapo oso-

bnĺk, řychowany mów

mi, ojcze, błagam usa"'

131

Nic nie ľozumiem z tych teoľii rniłosieľđzia, z tych
dróg miłości. Żąđa:m jedynie spľawieđliwości!,,

- Jakże nieszczęśliwy byłby jego los, gdyby Pan
okazaŁ się wzglęđem niego spľawiedlĺwym Sęázią, a
nie Zb a:w cą miłosieľnym |'

ľcią dľogę miło-
jakiego w życiu
dzia í pľzyciska-

' Nazwałem go największym konwlľtytą, gďyż
tľudniej jest zbuľzyć twieľdzę pychy, w:átiój pľ"e-
bywają ci, co odrzucają miłośó, aniżeli zmienĺc wol-
nomyśliciela lub pľzekonać nieđowiaľka.

Zważmy: jeżeli Bóg jest nieskończeníe spľawiedlí-
wý, to_według słów św' Teresy: ,,Należy Go więcej
kochać, niż Go się bać,,.

go
że
nie

9r
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póki stąpaó bęđziemy po tej ziemi,. đonýki. będziemy

pĺ"lg""y-u*ĺ na tym padole, dziećmi Joędziemy nie

ii".r]ouiL"-ĺ, dziećmi, kt&e żyją i wa1czą pod beľ-

o, "o đo đus"y
co jest na zie-
eustannie spľa-

wiedliwość.
Níe wolno jednak zapomnieó o tym, że ptzez Ođ-

kupienie, skutkiem zaďośćĺczynienia boskiej spra-
wiedliwości Ojca przez ofiaľę Kalwaľyjską i đzięki
nieustannemu a wszechmocnemu wstawiennictwu
Chrystusa Eucharystycz'^ego, dzieło spľawieđliwości
kaľzącej zostało na tej zlemż baľđziej ogľaniczone niż
dziďo miłosierđzia i pľzebaczenia.

Dopóki więc żyjemy pođ opieką Ktzyża i Ko-
ścioła, áopóki członkami Kościoła wojującego jesteś-

my, jest nam Bóg pľäwdziwie po tysiąc ľazy więcej
miłosieľnym i czuŁyrn niż suľowym, po tysiąc ľazy
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więcej Zbawicielem níż Mścicielem' po tysíąc tazy
więcej Ojcem niż Sędzią.

Pľzypuśórńy na pľzykład, że czy]ający'te słowa po-
pełnil w życiu jeđen grzech śmżertelny'

Gđyby suľowośó Boga ľównała się Jego dobľo-
ci, lub gdyby Bóg baľđziej był surowy niż dobľy, by-
Łożby rzeczą możIiwą, by ten bieđny gľzesznik, któľy
đobľowo]rrie wybľał piekło, mógł tľwaó u stóp Jezu-
sa, pľzyjmować đo swego seľca, spływające z Serca
Bożego potoki łask i słuchaó Jego wezwań... by ob-
sypany był łaskami, miasto bluźnić Bogu swemu
z pľzepaści wiecznego potępienia, na któľe, jeżeli cho-
đzi o spľawieđliwośó, gľzechem swym zasłużył?

Jak w słońcu ciepło łącży się ze światłem, tak w
Bogu spľawieđliwośó haľmonijnie łączy się z miŁo-
sieľđziem.

Lecz spľawiedliwość nie oznacza koniecznie kaľy,
surowości, piekła. Spľawieđliwośó boska, właśnie đla-
tego, że jest nieskończona i na nieskończonej opieľa
się wiedzy i đobľoci, uwzglęđnia najmniejsze ođcienia
naszych zŁych czy dobľych chęci.

Coś pođobnego spotykamy u luđzi; matka np. wła-
śnie dlatego, że jest spľawiedliwa,. pieści niekieđy
đziecko i nawet wymierzając kaľę, jest zawsze wyľo-
zumiała.

Z:ważmy, że na tym świecie Bóg nie ođpłaca nam
jeszcze weđług naszych zasług, 1ecz wedle obfitości
boskiego ođkupienia. Choć zatem gľzesznik,póki żyje
na ziemi zasłużył đziesięó, ba tysiąc tazy na piekło,
Seľce Jezusa tej zasłużonej kary nie w5rmierza mu
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natychmíast, lecz ezeka cierpliwie i wyciąga đoń ľęee'
by go z otchłani piekła wydobyć.

Każđy, kto posiađa znajomość dusz, wie o tym
doskonale. Co đzień w konfesjonale pođziwiać może
namaca]ne cuđa miłosierdzia, któľe đľogami i metoda-
mi wprost niepojętymi wstľząsa i odrađza najzatwaľ-
dzialsze dusze.

Działa tu wciąż to samo Pľawo Boże tj. miłosieľ-
đzĺg v/ czynie, lub ľaczej Zbawiciel, któľy níeustan-
nie popľzez'w naszego
boku, prosząc, ęđa Je-
go Seľca w ch
i śmieľci... zawsze. 

w zycru

ten, k
o świa
jedno,

ogień piekielny słusaną jest karą dla tych, co za-
poznali miłośó.

Miłośó i mÍłosieľđzie towaľzyszyć nam bęđą aż do
stopni tronu Sędziego; tam wszakże panować ĺędzie
sama sprawiedliwość.

Jeżeli kochaliśmy wiele, spľawiedliwo ść, utrwąIi
mźłość tę'na uźeki,.
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nie
.tr*)

czy
czci

staľożytny kľucyfiks, na któľym prawe ľamię Chry-
stusa jest opuszczone.

Histoľia tego kľucyfiksu jest taka:

,,Udzielę ci tozgrzeszenia, ale więcej.nie gľzesz!,,
Penitent przytzekł i otrzymał rozgtzeszenie.
Przez đłuższy czas đotľzymywał słowa'.. aż upadł

ponownie..

Spowiednik u-litował się nađ biedakiem i tőzgrze-
szył go, đodając jednakże, że to już po taz ostatni.

Upfunął jeszcze jakiś czas. Poł wpływem daw-
nego przyzw,j|czajenia i słabości gľzesznik upađł zno- .

wu.
,,Ąrm razem, tzekŁ kapitan, żadną miaľą nie ,

otrzymasz rozgrzeszenia, bo ustawiczniu po*".".a"
do grzechu; żal twój nie był szv.-,ĺ... 

-',,P".wda,
*) II Ęm., IV, 8.
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żlivĺych", nie urniejących ufaó, dla tych, co ľaczej nie-
wol.rikami są niż đzieórni Niebieskiego ojca, któľy
Syna swego wyđał đIa naszego zbawienia'

Nie zapľzeczam bynajmniej słabości naszej i nę-

đry. Uważam jeđnak, że nąjskuteczniejszym na nie

lekaľstwem jest wiaľa i miłośó, a nie bojaźń'
Wieľzmy siIniej Temu) co nas aż do śmieľci uko-

chał; on zapłacíł za nas tak dľogol
A więc pokój wam, đusze zbyt tľwożliwe, pokój

zupełny i boski.
Co ďo mnie, pľagnę żyć i umieľaó w boskim pľzy-

bytku rany Jego Seľca, pľagnę tam pozostawać, tam

walczyć i cierpieó, świadclm niezmieľzonej nęđzy swo-
jej; zachowam spokój, chociażbyin jasno widziaŁ grze-
chy swoje, gdyż śIepo ibez zasfi:zeżeń zaufałem miło-
sieľdziu Tego, któľy wiedział, kim jestem, ktőty znaŁ

seľce moje, a jednak, mimo wszystko, a raczej właśnie
dlatego stał się moim Zbawcą, Pľzyjacielem, obľońcą
i Bľatem!
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Bezmiaľ niegodności mojej jest đla mnie oczywi-
sty, ale jeszcze baľđziej oczywista jest Wola mego Mi-
stľza, pľagnącego wydostać mnie z głębi pľzepaści, je-
żeli tylko uwieľzę z caŁej siły w Jego litość, jeże7i bez
zastrzeżeń odđam się Jego Seľcu.

Pľecz więc z pL-zesađną suľowością!

żajma us Król'estąl:l.e MlŁoścź!

Nie zapominajmy nigdy, że wie]ki szacunek - to
r^rielka miłość, a wieIka miłośó - to ślepa, bezgranLcz-
na ufność'

Nieufnośó jest niewđzięcznością, może nieświado-
mą, ale bezwaľunkowo płynącą z bľaku pľostoty. Nie
tak ży1i święci. Bąđżrny jako đzieci, ufajmy... odđy-
chajmy ufnością, albowiem ufnośó jest źróđłem siły
i żywotności.

Nie opłakujmy ustwicznie swej nędzy, nie po-
:rvólmy, by wzięła górę... ľaczej wykorzystaj'my ją
ku chwale Bożej.

Potľzeba, abyśmy podlegali nęđzom, bo któż wol-
ny jest ođ słabości i uchybień?...

Wszakże rzwóĺryĺ je w otchłań Boskiego Seľca...
ono zamieni je w siłę' Postępujmy baľđziej po €y-
nowsku względem Jezusa.

Czy wiecie, o co pľosił Zbawiciel św. Hieronima?

- Híeľonimie, đaj mi cośkolwiek!

- Panie, czyż nie ođđałem Ci wszystkiego? Życie
moje naIeży do Ciebie; đobra moje - zt?ekŁern się ich
dla Ciebie.'. siły moje, chwałę - wszystko zabierz,
Panie, wszystko jest Twoje.

- Hieľonimie, daj mi cośkolwiek!
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_ Boże mójl miałożby istnieć w seľcu moim coś
tak skľytego, coby nie naleźało jeszcze đo Ciebie?

- Hieľonimie, Hieľonimie! ukrywasz coś.'. nie đa-
jesz mi tego, czego pľagnę.

- Czego pľagniesz' Panie?

- Hieľonimie, daj mi grzechy swoje!...
I ty oddaj Mu swoje, mówiąc: ,,Weź, Mistrzu, bieľz

ten skaľb, należący pľawdziwie do mnie... Wierzę w
miłośó Twoją ku mnie... Ufam'.. Aďueniat!...+)

W góľę seľca! Jezus zna nas lepiej niż my samych
siebie. My znajdujemy w sobie setkę bľaków... on
clostľzega tam może cały tysiąc. on zna nas na wylot|
a jednak wybľał nas z czystej miłości. Powinszujmy
Iiiu ze św. Teľesą, że tak niewybredny ma smak.

Tak rvyľaźnie zaznacza on swe szczególne wzglę-
<1y dla najnędzniejszych, iż możnaby uvĺáżać. Go za
ślepca...

Kocha nas on w naszej nęďzy, gđyż jako Bóg zna
jej ogľom. Miłuje nas baľđziej i pľzebacza nam prę-
đzej niż ktokolwiek irrny, bo wie, że obok słaboścĺ
5q'ych żywirny pragnienie miłowania Go.

Wierzmy temu, wierzmy wiarą żywą, silrrą, nie-
wzľtl-szoną' bo to wielka prawda. Pľzestańmy na chwi-
lę myśleó o sobie, by wyłącznie myśleć o Nim: ,,Zaj-
muj się Mną, mówi on do każdego z nas' a Ja zajmę
się tobą".

Wielu z nas mów! do Pana tak: ,,Racz wejrzeć na
to, lub na tamto..." aż wľeszcie nakłopotawszy się o

*) Sprzeđaj nęđzę swoją, rzekł Jezus đo siostry Be-
nigny Konsolaty, miłosierdziu memu. (,Życie,,, stľ. ?8.)
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*) ,,Dzieje Duszy,,, str. 204,



Rozđział Y.

Pokore - Prosloto
Oddonie się w miłości

Pokoľa.
,,Uczcie sźę od'e Mnie, żem jest...
pokornego Serca"*).

,,Nieeh żgci'e u)(Bze ukrgte będ'zle
u: Bogu!"** )

Życie, wyłącznie przyľodzone, to znaczy życie,
powstające z błota i mające w pľoch się obróció, nie
jest warte truđu. Nie może być ono iđeałem aposto-
ła; potrzeba nam czegoś wznioślejszego.

Iđeałem apostoła powinno być życie tu Jezusie, z
Jezusern' i' ćIla Jezusa.

Niech życie wasze ukľyte będzie w Bogu! Z Je-
zusem' życiem naszego życia!

Chcąc jeđnak osiągnąć to życie idealne, winniś-
my pamiętaó, że nie my się wznosimy, Iecz on się
zníża.

*) Mat., XI, 29.
**) Kol. III, 3.
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Patľzmy, jak zniża się aż do łona Maľji, stąđ đo
żłőbka, đalej đo ołŁaľza... zniża się ustawicznie, aże-
by nas wynieśó na szezyty. Unicestwia się, stając
się naszym Bľatem. Na tym polega chwała Jego'..
i chwała nasza.

Skoľo mam nađzieję pľzyoblec kieđyś'Jego wiel-
kośó, potľzeba, abym dziś pľzyoblekł Jego pokoľę.

Niestety! ZbyŁ wielcy jesteśmy sami w sobie wiel-
kością rniłości własnej, tą fałszywą wielkością, obcą
duszom świętym.

od chwili Wcielenia Słowo ,,wielkośó" w ocenie
ludzkiej i ,,świętość" w oczach Bożych wzajemnie się
wykluczają.

Tľzeba więc ľozpocząć ođ tego, aby się staó ma-
łym: to pieľwszy kľok.

Powtaľzam z naciskiem: jesteśmy zbyt wielcy,
aby móc się stać r'aľ:zęďzíern Boga i zostać świętym.

Tľzeba byó baľđzo małymo aby móc być wieIkim
świętym'

Wielkośó płynie z maleńkości. Zbyt wielcy jes-
teśmy,. by móc pľzemienió się w Niego i staó się apo-
stołami Jego spraw;z. Aby pľzemienić się w Niego
i móc dawać Go innym, ttzeba nam staó się czymś
niby cząstka.Hostii oÍiarnej. Bo wszak i on chce
zostać pyłkiem, mąką opłatka, byle się staó życiem
naszym.

Patľzcie, jak zapomniany jest Jezus w Tabeľna-
kulum. 'W tysiącach świątyń rozsianych po całym
świecie pľzebyuva on najczęściej sam.

Wielki samotnik, wielki żebľak!

ŕ
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Z rozmyślania nađ Jezusem-Eucharystią płynie
potężna nauka o pokorze i poniżenźu, której tak p<.l-
tľzebuje nasza biedna wielkość.

Zapomnijmy o swych pľawach, by stać się ni-
czym; niczyĺr' dla stwoľzeń, niczym dla siebie... wszy-
stkim dla Niego.

. Zteszť,ą, czyż ĺnożem-'. ľościć sobie jakiekolwiek
pľawa' jeśli on Bóg nasz i Paľl żadnych mieó nie chce
pľaw pľócz pŤawa do naszej miłości?

'W'ejdźmy đo Seľca Jezusowego, aby się nauczyé
wyniszczenia i świętej pokoľy.

.,,o Jezu., Tyś Bogiem Ukľytym!... Ukryj się we
mnie, a stawszy się wówczas Hostią ofiaľni, zostanę

14|

Pľostota.

''JeśLi,by oko tluoje bEło szczere'
wszgstko cźało twoje świ,atłe bęclz|e,,*)'

mił ;ä:'*'""" 
Jezusa jest Jego

ry. 
cnota, lvypływająca z poko-

,l

ł
i

pławdziwe. My, niestety,
oore pľostoty, czy to wsku-

lW-
om_

1ľ_"-ľ:1żeśmy pľawđziwą zagadką w đzĺeđzĺnĺe ł]-c]a 
1ewnetrznego' a nawet społecalógo.
oczywiście Bóp nie-mie."L" *1hi- labiľyncie.Pľostota nie może iries_zkać * t"go 

'äáä;,, ""'łł""lr'on to sam powiedzĺał: ,,Jez-elĺ 
-.řlä.rĺ""ĺ" 

"ĺęl1|^: ľ.b *i.*ĺ nie wnijđzie"t";" K';ňtwa Nie-

I

ĺ,

,iirl*) Mat., )(I, 29.
**) Ps., XXI, Z.

bieskiego. Kto j est ""í'*ilil;;;GilJ ;:;ö1.;:ä
*) Mat. VĘ 22.
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w Kľólestwie Niebieskim;*) jeśliby oko twoje było
szczete' wszystko ciáło twoje światłe będzie'"

Pľostota upiększa i opromienia pokoľę' Miejmy
pľostotę względem Boga; wszak jesteśmy đzieómi Bo-
żymi...

Zbliżajrĺy się Doń z ođwagą maluczkich, pľo-

ściutko ,,jak stľzała aľmatnia" (słowa św' pľoboszcza

z Ars).
Jak baľđzo Zbawiciel miłuje takie postępowaniel

Kto tą đľogą idzie đo Jezusa, ten widzi Go í poznaje

takim, jakim jest istotnie, i zachwyca Jego Seľce' Po-
sługujmy się mową świętych. Jakże tőżną jest ona

od mowy filozofa lub kogoś przeľaÍiľrowanego! Sami
aniołowie đziwió się nieľaz muszą' słuchając ľozmowy
đuszy z Jezusem!

Weżmy napľzykłađ takie powieđzenie św' Teľe-
ni: ,,Gđybyś Ty był Teresą, a ja Jezusem.'."

A1bo św. IVIałgoľzaty-Maľii: ,,Dlaczego nie pľo-
wađzísz mnie dľogą zwyczajną dzieci Maľji?... Nie-
stety, Panie rnőj, ptzyczynisz się do tego, że mnie stąđ
wyđa1ą"**).

Teľesa z Avili skaľży s!ę w gođzinach pľóby pľzeď
swoim đobľym Mistľzem. Wteđy Jezus jej mówi:

,,Wł.ś.'i" tak postęprrj ę z pľzyjaeiółmi swymi". Na
co ona: ,,Toteż niewielu ich masz".

Nie obawiajmy się pľzemawiaó językiem świę-
tych! Módlmy się jak dzieci, odmawiając tę pľostą
modlitwę, której Chrystus nauczył apostołów: ,,oj-
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cze ÍIasz, któľyś jest w rriebiesiech'.. Przyjđż króle-
stwo Twoje!... ojcze, bľak mi chleba, podpoľy,daj mi
je. Potľzebuję chleba, żywego chleba: Ty jesteś nim".

Rozmawiaó z Bogiem - to lzecz tak prosta, tak
baľđzo pľosta! Jaka różnica pomięđzy uľzędowyrn
językiem wykłađów naukowych a językiem Boga.

Nie na1eży zbliżać się Doń z gło\ilą zaprzątniętą
tym lub olvym; zđajmy się na Niego! Pľośmy o mi-
łośó, błagajmy o daľ miłor,vania Jezusa! To wystaľ-
czy. Radośnie, swobodnĺe obcujmy z Krőlerr'! od-
dychajmy atmosfeľą pľostoty Tabeľnakuluml

' o, gđybyśmy zľozuľnieli do gł.ębi ową ustawiczną
za nas modlitwę i ciągłą ofiaľę Seľca Jezusowego w
Hostii! Łączrny się z Nim..' on żywą jest Mođlitwą...
Nie bójmy się, pľzemalviajmy Doń słowami, któľe
odľuchowo z seľcą naszego do Jego Seľca płyną, a on
uzupełni to, na czym naszemu ubóstwu bęđzie zby-
wać.

oto zdaľzenie z życia małego' ośmioletniego dzie-
cka: Wyľzekło się ono na pľzeciąg lata napojów' o'wo-
ców i w ogóle wszelkich oľzeźwiających ľzeczy, aże-
by lepiej pľzygotować się do pieľwszej Komrmü i do-
wieśó Jezusowi, jak goľąco pľagnie Go pľzyjąć. Je-
z|fs ze swej stľony nie đał się pľześcignąó we wspa-
niałomyśIności, odpłacaj ąc za to bohateľstwo widocz-
nymi łaskami pođczas Komunii. Kochane maleń-
stwo, mniemająe, że wszyscy są tak upľzywilejowani
jak ono, opowiađa wszystkim, co mówił jej Jezus; a
gdy zwľóciłem jej uwagę' iż tego nie należy czynic,
zapytuje: ,,Dlaczego? - Bo to są tajemnice twoje i Je-

*) Mat., XVIII, 3.
**) ,,Życíe i DzieŁa",II, 60, 64.

JeÍus Kľll Miłoścĺ 10
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zusa' llrięc jeśli będziesz .ie wszystkim ođkľywało, Je-
zus może zamilknąć zupełnie. - Teľaz ľozumiem i już
więcej nic nikomu nie powiem.,,

Mimo to odsłonię wam jedną z tych ľozmów Bo-
skich a pľzekonacie się' jaka czułośó i zażyłośó, ĺnoże
Łączyć đuszę z Bogiem.

Ten mały kwiatuszej< Seľca Jezusowego pľzema-
wia do Jezusa, jakoby siostľzyczka đo braciszka; Je-
zus zaś odpowiada jej w pođobny sposób:

,,Siostľzyczko moja, powieđz mi, czy kochasz
mnie?

_ Mój Jezuniu, to są tzeczy, o któľe nie należy
pytäć.

- A to đlaczego, siostľzyczko?

- Bo pľzecĺe sam wiesz dobľze, Jezuniu, że ko-
cham Cię, a serce moje Twoim jest całkowicie.

wied)iałem o tym do-
jak mi to powtaľzają.

le jest đusz, co Mi od-

Po pewnym czasie đziecko zapomniało o swej na-íwnej ľozmowie i ze swej stľony żapytało Jezusa:
,,.Mőj Jezu, czy kochasz swoją małą siostrzyczkę?'.
A Jezus na tq:
,,Siostrzyczko moja, tO są rzeczy, o któľe nie na-leż'y pytaó'.

. ._- D]aczego? odpaľła đziecina, w obawie, że po-
wiedziała coś niestosownego.

- Bo pľzecież ďobrze wiesz, iż Seľce moje całko-wicie do ciebie należy.
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Gdy maleństwo uđało się pľzed oŁ|"arz, by ođmó-
wió pokutę, wyszeďłem z konfesjonału i oto ujtzaŁem
wysoko postawioną osobę, człowieka, któľego dotąđ
nie widziano klęczącym. Istotnie był to ten, któľego
miałem na myśli'

,,Mój ojcze, rzekł đo mnie, nie wiem, jak się to
stało, ale zostałem pociągnięty wbľew mojej woli, zo-
stałem powalony przezłaskę, czuję się obecnie zupeł-
nie inny.., Pľzyszedłem wyspowiadaó się." - Ach,
jak wzruszająca była ta spowieđź, oblana łzami| -
,,Nie wiem, jak się to stało, nie wiem đIaczego!" - po-
wtatzaŁ co chwila.

Mógłbym mu wskazaó pobożne dzíewczątko, po-
koľnie ođmawiające pokutę i powieđzieó: ,,To ona cię
zđobyła; jej modlitwie za:wđzięczasz to, ezym się teľaz
stałeś."

oto jak dusze pľoste posiađają nieogľaniczoną moc
nad Seľcem Jezusa. Jezus niczego nie może im od-
mówió, bo zaufały Mu całkowicie.

Nie ođ TzeczY pľzypomnieó tutaj to, co powiec]zia-
łem gdzie inđziej: ,,Człowiek tak się mođIi, jak miłuje."
Jeżeli miłość nasza do Boga będzie pľosta' mod'litwa
nasza ľównież bęđzie serdeczna, wewnętrzna, coś w
ľodzaju pľzecudnej ľozmowy owej đziewczyńki z Je-
zusem. Rozmowa tlasza z Bogiem powinna zawieľaó
jak najmniej uľzędowości i literackości. Cała ]ituľ-
gia, płynąca z mądľości i miłości Kościoła, składa się
z modlitw pľostych; gđyż zawsze pľawđą zostaĺie, że
sztuka nie polega na... sztuczności; wszystko, co pięk-
ne, jest pľoste, wszystko, co Boskie, jest ľównież pro-
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ste. po*vz r^zasađa jest słuszną zwłaszczaw życiu
đuchowym.

W tej ewangelicznej szkole niepoľównaną mistľzy-
nią jest św. Terenia. ,,Miała ona, mówi kaľdynał
Bouľne, wielki pľzywilej, iż z ptacy nađ świętością
usunęła postępowanie matematyczne!"

Tak jest! Pľoszę zaĺalizowaó jej ,,małą đľogę",
zgŁę o'ió, j e j ľođzaj pob ożľrości, pľzestuđiowaó oľyginal-
ną i zarazern naukową metodę seľdecznego tľaktowa-
nia Jezusa, ľodziny, zakonnic, ptzeŁożonych, a ođkľy-
jemy wszędzie najwyższą, Boską sztukę wytwornej i
podziwu gođnej pľostoty. Wówczas zľozumiemy, đla-
czego Opatrznośó, ukazując ją pełną dziecięcego uľo-
ku zarówno w Buissonets, jak w Kaľmelu, chce w niej,
jako w cudzie łaski, đaó wzőr cnoty pľostoty, tak za-
poznanej nawet wśróđ dusz pobożnych'

Niestety, tak mało jest ,,dusz maluczkich"' pľaw-
dziwie maluczkich i prostych. Wyzyskajmy tę pľostą
i wielką lekcję, jaką nam đały niebiosa w osobie
Gwiazdy z Lisieux.

,,Dzięki ci, stokrotne dzięki, kochana Teľeniu, pi-
sałpewien intelektualista; tyś bowiem pľostym uśmie-
chem swoim, a zwłaszcza đoskonałą teologią, pokazała
nam, że pľawđziwa wielkość ďucha nie znajduje się
ani w książkach' ani w mózgu tych, ktőrzy je wykła-
đają.

Dzięki ci, św. Teľeniu, za to, że umíałaś obudzió
z niebezpieczrego letaľgu, z odľętwienia intelektualnej
wystaľczalrrości tylu spoczywających w niej doktoľów,
uszczęśliwionych ľozniecaniem sztuczrrych światď,

I
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które, skoľo iđzie o poľządek Boży i wieczny, niczym
są iĺŕnym, jak tylko maľnością i ciemnościami!...

,,Roztľopniej sza 1 :uczehsza ođ nas wszystkich,
umiałaś, Mała Kľólowo, udowodnió życiem swoim,
które jest szczyterr' pľostoty i bohateľstwa, że ten jest
największym, kto się poniża, że pľawdziwa głębia po-
lega na pľawđziwej pľostocie, a pľzede wszystkim wy-
kazałaś nam, iż ten umie wszystko, kto umie kochać, a
ten, kto potľafi kochaó i umierać ciągle, jest apostołem
o cuđownej płođności."

Puőża z Limy i Rőża z Lisieux, obie one powtarza-
ją głębokie i pľomienne słowa tych, co tęsknią do
świętości: ,,CtLnl, esseŤn paruLł'la placuż Al'tissipg<' -Najwyższy upodobał sobie we mnie, gđyż mała byłaml

Bąđżloĺly więc pľości z Jezusem, a i my zd,oŁarny
pozyskaó Mu Koľonę z ďucha miłości Jego zdobytej !

Bąđźmy prości w stosunku đo stwoľzeń.
Nie zatrzymujmy się pľzy nich, nie są one tego

warte. owszem, szukajmy stwoľzeń, lecz tylko na
to, by je pozyskaó đla Boga.

Nauczmy się przez śtwoľzenia wszędzie widzieć
tylko Jezusa: ,,Dominus est".x)

Bądźmy prości wobec samych siebie. Żadnego
zamieszania, żadnej pľzesađy, żadnych komplikacyj l

Pľzyjmijmy ochotnie gorzki kíelich naszego charak-
teru, z pokorą znośmy swe pľzywary. Umiejmy też
ocenić swe zalety, đziękując za łaski, jakimi nas Jezus
obdaľzył.
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oddanie się.
,,ln mtlnus Tuas!"+ź')
,,W ľęce Twoje, Panie!"

ojcze mój, umysł i życie moje, nadzieje, ľadości i
tľoski moje, życie wieczne, wszystko jest w ľęku
Twoim. Całkowite zdanie się na wolę Bożą jest owo-
cem życia z wiaty i ufnej miłości.

Miłośó polega na wzajemnym oddaniu się' odda-
jąc się bez zasłłzeżeń Jezusowi, naślaďujemy Jego ocl-
đanie się, jakiego nas uczy w objęciach Matki swojej
i w Euchaľystii.

Musimy jednal< z gő'-y zaznaczyć, że nie ma naj-
mniejszego poďobieństwa pomięđzy tym, co nazywamy
,,ođđaniem się", ľozumiejąc ptzez to szczyŁ doskonałej
miłości, a szkoďliwym ,,kwietyzmem", co pobożnie
zakłađa ręce, pozostawiając Bogu całą tľoskę o uświę-
cenie bez najmniejszej współpracy z naszej stľony,
bez najmniejszej ofiaľy.

Jak w każđej Tzeczy, tak i tutaj Jezus może po-
wiedzieó:,,Dałem wam przykłađ".**)

Nie będziemy tu mówili ponownie o całkowitym
ođdaniu się Jego Niepokalanemu Seľcu Maľji w đniu
Jego poczęcia, ani o oddaniu się w Nazaľecie w ľęce
Jőzefa i Maľji. Jeszcze piękniejsze jest owo ođdanie
się, jakiego dokonywa w Komunii.

Tutaj ođđaje się on nie Matce swojej, nie Józefo-
wi św,, lecz nam, stwoľzeniom nędznym, niewđzięcz_

**; Łrrk' xxIII, 46.
**) Jan, XIII, 15,
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*) Jan, XXI, 7.
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nym' o seľcu ]odowatym, a rnoże jeszcze goľszym'..
Dobľze wiem, iż pođczas komunikowania jesteśmy
w stanie łaski. Lecz jak było đnia popľzedniego? AI-
bo co bęđzie z narni jutro?

Słucha j ąc choćby naj szczet szych zap ewnień wieľ -
bawiciel szepnąć:,,Dosyó! słysza-
setkĺ i tysiące L-azy, a potem tyle-
ľce... Zamilkąij, nie chcę więcej

Czy jednak Jezus kiedykolwiek pľzemawia rv ten
sposób? Nigdy! 'Wystaľcza Mu, gđy nas widzi skľu-
szonych u swych stóp, rzuca się wteđy w objęcia na-
sze, oddaje się nam całkowicie, bez zasttzeżeń, jak
sdyby był najzupełniej pewny naszej wieľności i wy-
tľwania.

Zalnyka oczy i oto.'' posiadamy Go całkowicie
z ciałem, duszą, kľwią i Bóstwem Jego'.. Czy ĺnoże
istnieć baľđziej udeľzający przykład całkowitego od-
dania się?

Nje moźľra pojąó, ale Bóg powieľza się tak ufnie
mnie, glinianemu naczyniu!

enie, że a

,\ Dziecko e
małżonk
ównać z
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Jeżeli teđy posiadam wiaľę w Jego mądľośó, spľa-
wierlliwośó, a pľzede wszystkim w miłość Jego, powi-
nienem z konieczności oddaó się Jego Seľcu i Jego
zamiaľom, ażeby dać pľawdziwy đowód swej miłości.
Nikt. nie ľozumie lepiej ođ Niego życia i potľzeb moich,
lrikt nie zna lepiej moich inteľesów; nikt poza Nim nie
potľafi kochać mnie miłością róvmie czystą, bezinteľe-
sowną' pľawđziwą i boską.

A więc czyż nie będzie tzeczą najmąđrzejszą z

najwyższyĺn'"

- Czy odđanie się đziecka w objęcia matki pođczas
zabaw;z' pokaľmu i snu nie jest odľuchem najbaľđziej
naturalnym i instynktownym?

sposobu kochania zarówno pľoste-
rÝ nie rł'pľowadzió, w żrycie? A więc:ja jako w niebie tak i na áemi....

Twoje!,,

_ S]<ed mogę sam wiedzieć, czy zdrowie raczej czy
choľoba, ubóstwo czy powodzenié stanowią đla mnie
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w đanej chwi]i đobľo lub niebezpieczeństwo? A wszak_
że Bőg to wie!

on wie! Niech więc rozporząđza mną weđług
Swego uznania, na mnie ni'e zważając wcale; pozo-
stawmy Mu swobođę - niech Seľce Jego wybiera
bez kľępowania się.

odďanie się moje bęđzie mądľością; mądľośó ta
zapewni mi szczęście

Jedynym miejscem, jakie pľagnę, jest znajđowaó
się blisko Jego Seľca, zarőwno w czasie pokoju jak
walki..' w życiw i śmieľci.

Wszystko inne, ľadośó íłzy, życie i śmieľó, słody-
cze i gotycz, powinny byó dla mníe tzeczą obojętną,
jeśli patrzę na nie ze stanowiska nađprzyrodzonego.
Niech Jeztrs sam wybiéľa, niech đecyduje!

Powtarzam:,,ze stanowiska naďpľzyrodzonego",
gdyż natura będzie starała się postawió na swoim,
bęđzi'e się buntować, co ztesztą jest łatwe do przewi-
đzenia, lecz miłośó moja powinna ją ująó w kaľby, po-
kieľowaó nią i stopniowo ją opanować przez coľaz đo-
skonalsze oddanie się Bogu.

Proszę się zastanowic, czy tego ľodzaju oddanie
się, mówiąc zasadniczo, nie jest czyrnś najzupełniej ľa-
cjonalnym. Gdy zachoľuję, mogę oczywiście, nawet
powinienem przedsięwziąó natuľalne środki zaradcze,
jakie dyktuje ľoztropność' A więc poľađzę się leka-
ľza i wypełnię z ďziecięcym posłuszeństwem jego prze-
pisy' Ale poza tym Jezus đokona ľeszty weđług Swo-
jej woli; jeżeli uzdrowi mnie - MagnźJicat!.,. - 

jeżeIi
uĺnľę _ ľównież _ MagnżJicat!
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Wszelki Jego wyrok zatwieľđzony jest pľzez Bo-
skie Jego Serce, powinien więc byó przyjęty ptzeze
mnie z miłością.

Na tym właśnie polega wielka i jeđyna tajemni-
ca szczęścia i pokoju świętych. I oni pľzeszlí pľzez
męczeYrskie toľtuľy đucha, ciała i seľca, đoświađczyli
wszelakich uđľęczeń i pełniejszy od nas wychylili
kielich goryczy.

A mimo to byli najszczęśliwsi; w Getsemani od-
czuwali pľzeđsmak ľaju. Dlaczego? Bo przez całko-
wite oddanie się mieli :udziaŁ w ľađości i sławie Mi-
stľza; Jego Serce po tysiąckľoć głębsze było i pďniej-
sze, níż kielich ich cieľpień.

,,Panie, ođdaję się Tobie' Jeśli chcesz, abym był
tutaj, jestem i tu i nie uczynię kľoku, by się stąđ wy-
đostać. -_ Jeś]i chcesz abym był gdzie indziej, pobie-
gnę tam. Chcę, czego Ty chcesz. Jednego tylko miej:
sca nie opuszczę: tego, któreś mi zgotował w sercu
Swoim.t'

, o, jak pięknie, bezpiecznie i słođko żyć w Seľcu
Jezusa, pľzebywaó w tym boskim Tabernakulum!

PozwóImy, by on nas uświęcał.
Dwóch nie może pisaó ľównocześnie na tej sa-

mej kaľcie. Jeś]i chcesz pisać jeđnocześnie z Nĺm,
Jezus się usunie.

, Więc nie ľachujmy. Niech kaľtę naszego życia
zapisuje on sam w miłosierđziu i miłości Swojej. on
chce uczynić w nas \Mszystko. Potľzeba tylko z naszej
stľony posfuszeństwa i pľagnienia świętości: ,,Resztę,
mówi Jezus, r.zupełnię Ja sam."
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on jeđen niezbędnym jest pľzewođnikiem:
,,Jam jest mądľy i uczony kierownik, umiejący

bezpiecznie pľowađzió dusze, któľe ođdały się Mnie,
zapominając o sobie."*)

Pokora, prostota, miłość, oddanie sżę w ľęce ojca'
Bľata, wszechmogącego Pľzyjaciela; to słodki i spo-
kojny sen đziecka na seľcu matczynym.

Zakosztujmy go w Jezusie!

RozđziaŁ YL

święÜość

Bądźcie świętymi, bądźcie doskonałymi.

Ta jest usola Boża, poślui'ęcenie
wasze,* )

Przyjđź.'. pójđ,ź za'mną.** )

Słowa powyższe stosują się do nas, nie tylko ogó1-
nie jako chľześcijan, ale w sposób poszczegóLny, ta-
jemniczy...

,,Pójdżcíe za rnÍ)'ą, wy uczniowie moi, apostołowie
Seľca mojego..' Pójđźcie za mÍLą, jam jest Droga'..***)

Jak Pratođa jedna jest, jak jeđno ty1ko pľawdziwe
Śtłżatło, Jezus Chľystus' tak nie ma innej Drogż poza
tą, któľĄ jest Chľystus.

Dokądże nas ta Dľoga pľowađzi? _ Tu na tym
padole đo świętości, a pTzez nĺą đo żywota wiecznego,
któľy jest đopeŁrieniem świętości'

,,Jam jest Żywot", życie i początek życia'. ,,Jam
jest Początek, któľy mówi đo was'"**x*)

*) Tes., fV, 3.
**) Mat., XIX, 21.
ł**) Jan, xIV' 6.
**'''*) Jan, VIII, 25.

#

*) Św. Małgoľząta Marią; ,,życie i dziďa", II, 69,
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Na czym się zasađza pľawđziwe życie? _ Na świę-
tości; świętośc zaś - to szczęście i piękno.

Wszyscy pľagniemy szezęścia, wszyscy miłujemy
piękno; Iecz ileż razy bŁąđzírny w dążeniu naszym ku
pľawđzie i pięknu!

Uganiamy się za pięknem złudnym, pełnym kłam-
stwa i zatruwamy sobie życie. Jeđno tylko jest pięk-
no, któľe całkowicie zađowolić może u_mysł i seľce
ludzkie - to Jezus Chrystus.

Zapl: aw đę, pľawdziwymi nowoczesnymi filozofa-
mi byli święci, bo oni jedni posiadali tajemnicę i od-
kľyli źróđło szczęśliwości zupełnej: Seľce Jezusal

Co to jest świętość?

,,Chciałbym stać się Jezusem, tylko Jezusem!,.
oto najđokładniejsze okľeślenie świętości: Stać

się Jezusem!
Posługując się sy

to pľomień wľacający na
swój ośľođek; to życi el-

J:'i:"# ľäfi ffil'.Tä ł,łił' ś]" -
. m Chľystusem'
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' Mówiąc inaczej świętość jest skaľbem ukrytym,
kľólestwem Bożyrr- wewnątľz nas.

bo ľaczej zaľodkiem życia, jest
w nas... Jezüsem, któľy się stał
śli, naszej wolÍ' naszego szczę-

Świętośó - to utzeczywistnienie słów: ,,Mnie z5zójest Chľystus!"
Świętośó jest całkowitym pľzyswojeniem sobie Je-

zusa. Rozpoczyna się tajemnicą wiaľy, a kończy się
tajemnicą miłości.

Świętość - to wiaľa uđoskonalona, ľozpojemnionä
miłością.*)

Świgtość jest rzeczą możhwą'
chociażby z tej pľostej ľacji,
Łożonym na nas przezBoga;
a także dlatego, że stanowi
i miłującego Boga'

Świętość bowiem jest nie tylko poľywem duszyku Jezusowi, ale pľzede wszystĹim po"y*"* Jezusaku đuszy'

. 
Śwĺętość nie polega na tym, by ogarnąó Boga, któ-ľy jest nieogarniony, lecz na tym, by pozwolió ogaľnąó

się Jemu. on tu pľzychođzi, tu zstępuje z niebá, aby

- 
*) Miłość wzľasta jedynie ptzez to, że pođmiot coľaz

bardziej uczestniczy w miłości, czyli innymi słowy, że pod-
miot bywa coraz bardziej pľzez miłośó opanowany. I

I
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mieó nas i unieść w swych _*'nĺonach' Nasza wola
jest bierna; mamy ty1kc pozwolić Jemu całkowicie
unieśó nas i zagaľnąó.

Istoinie, świętośó płynie z gőľy; działa rv niej Bóg'
od nas wymaga on tylko ufności, wysiłku i posłuszeír-

stwa' Pozwólmy Mu ďztaŁać. /

oto ďusza słaba, mała i choľa. Jezus pľagnie
wziąśó ją na ľęce i do Seľca swego pľzygaľnąó... Je-
żelí zľozurnie zamiaľy Jego, jeżeli będzie posłuszna
i uległa, zostanie świętą.

Tylko miłośó i ufność uśwĺęcają.

Miłujmy _ a uświęcimy się; ale miłujmy miło-
ścią posuniętą clo szaleństlva i uÍajmy ufnością bez
gľanlc.

l{ięc świętość lest dla nas dostępna?

oczywiściel Świętośó jest obowiązkiem, zwłaszcza
dla dusz wybľanych.

Pomyślmy o wszystkim, co llczynił Jezus, nie tyl-
ko by nas zbaw\ó, lecz by nas napełnió łaską. Uczta
łaski Jego zawsze jest gotowa, Jezus wzylva nas na
nią, on pľagnie świętych. on, niby olbrzymie Słońce'
pl:zyciąga nas, pył ziemi, by'nas przeistoczyó w ma-
lutkie słońca, któľeby pľzed obiiczem Jego ślvieciły
na wieki.

Pan nasz nie chce apostołów o duszach pľzecięt-
nych.

Jest ich zbyt wiele. Apostoł i đusza pľzeciętna
to pojęcia spľzeczne.
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Potľzeba nam świętych, wielkich śuiętgch. Po-
trzeba kielichów miłości, któreby z pľzelewającej się
miłości dawały życie.

Dziś baľdziej niż kieđykolwiek potľzcba świętych
ďa podboju świąta.

Tylko Chľystus może świat zđobyó'; śwźętośó zaś
iest żgcżem z Chrystusa ż u: Ch'rgstusże.

Waľto zwrőcic uwagę na to, ďo jakiego stopnia
pojęcie świętości zostało spaczone' nietylko wśľóđ
ciemnych mas, lecz nawet w pľzekonaniu wielu dusz,
posiadających znajomośó życia chľześcijańskiego.'Wie-
le osób mniema, źe święty musi być koniecznie isto-
Ę nienoľmal:rą, wytľąconą z ogőlnego tľybu życia,
któľa, jak św' Jan Chľzcic|el, żyó powinna w ođosob-
nieniu ođ stwoľzeń czyli ođ wszelkiego towaľzystwa,
nie używając pokarmu, napoju, ani snu; słowem, świę-
Ę powinień za życia posiadać ciało uwielbione i đusię
utwierdzoną w łasce.'.

Takie pojęcie świętości jest fałszywe i odstľasza-
jące.

I|eż to đusz słyszy wołanie: ,,W góľę! pőjđź za
Mrrą!''." a jednocześnie czuje bodziec natury! 'Wów-
czas wykolejone i wytľącone z ľównowagi skutkiem
fałszywego pojęcia świętości, poľzucają one chęó u-
święcenia się, popađając w zniechęcenie i gorycz.

To, co było ze św. Teľesą, jest typowym ptzykła-
dem, nađ któľym waľto się zastanowić.

Ileż to đusz goľliwych dziś jeszcze, po jej kano-
-nizacji 

ľzuca pytaĺrie: ,,Cőż niezwykłego uczyniła ta
karmelitanka?"

Je'us Kľól Miłości 11
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,,Niezwykłego?śl - to wyľażenie fałszywe, baľđzo
fałsżywe! _ ,,Czytając jej życie, powiadają, wiđzimy,
że byŁa ona zupełnie jak inni, a więc nie mogła byé
świętą, jak to o niej mówią'" - oto bardzo poważny
błąđ, któľy pľowadzi do zniechęcenia.

Jeżeli teđy nie zľozumiemy św. Teľen!, to tym
baľdziej nie zľozumiemy Kľólowej Niepokalanej, któ-
ľej życie było najcudowniejsze a zarazeTrL najpľostsze
w świecie.

W myśl bowiem ptzytoczonej zasađy przyjąó. ftze-
ba, że kto nie podlega ekstazom, nie wskľzesza znrraT-
łych, nie ma đaru pľoľoctwa, nie jest otoczony auľe-
olą, nie żyje samym powietrzem, ten, chociażby ży-
ciem swoim pođobny był do Maľji i JőzeÍa, nie może
być świętym!

Nie, święci nie byli z innej niż my ulepieni gliny;
byli ludźmi jak my. Posiadali słabostki, bľaki, nędzą
jak my, a rnoże nawet więcej oď nas.

Świętośó ich jest wynikiem đwóch
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Błądzi, kto mniema, że potľafi uświęció się, iđąe inną
drogą'

Wszyscy święci pođejmowali walkę; to nieođzdrŕ-
rły waľunek świętości.

Toczyć, musimy walkę z otaczającą nas ciemnością.
o niej to powiedziała św. Teľenia: ,,Nie widzę

zgoła nic, Iecz wietzę"' Nie wymagajmy światła,
gđyż rnożna byó otoczonym ciemnościami, a jednak
nosić w sobie Światło i Słońce.

owe ciemności są konieczne dla nas, abyśrpy nau_
czyli się jasno wiđzieć.

Toczyć. musimy walkę ze stwoľzeniami, które pľa-
gną zagľođzić nam đrogę: są to pľzeszkody żywe i
świadome, Iecz jeżeli będziemy powoLnymi łasce, nie
potrafią nas powstľzymać'

Stwoľzenie _ to piękno przemijające, to światło,
co gaśnie, to zmysłowośó, któľa tylekľoć nas gubi.

Jedyňą tzéczą, tľwającą wiecznie, to Jezus Chry-
stus. Nie ođsuwajmy Go na plan đľugi. Umieśómy
Go ľaczej na najpieľwszym miejscu, a pľzekonamy się
kieđyś, żeśmy postąpili ľozumnie.

Toczmy walkę ze wstľętem, z ođrazą đo postępu;
i święci ją ođczuwali; tľzeba jak oni, uzbľoió się w
męstwo moľa].ne.

Toczmy walkę ze zniechęceniem.

łaskż Bożej ż usłasnego uysiłku'
Jezus daje łaskę, natura zaś powinna ją chętnie

przyjąć, by razem z nią wydaó owoc świętości.
Czyżby Chľystus

by Chľystus, pomim
uđzielił koniecznych
bezwątpienia uđzieli
gący i nieskończenie dobľy.

Nęđzni wpľawdzie jesteśmy, 1ecz posiađamy uolę-
Umiejmy teđy zdecyđowanie i w]ztrwale ehcieć, a

staniemy się świętymi '.. pTzez walkę i đzięki walce-

11.
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Pomimo walk nie zawsze zwycięstwo jest po na-
szej stľonie. Wszakże to níczego jeszcze nie dowodzi.
Nie ľachujmy stopni' któľeśmy pľzebyIi; omylimy się...
niepođobna ich zlrczyć.

Idąc napľzóđ, nie staje się człowiek gotszy, lecz
widzi jaśniej' w miarę zbhżania się do boskiego Słońca'

Tym się tŁuĺnaczy, đlaczego św. Teľesa z najpľäw_
dziwszą pokoľą mogła wołać: ,,Nędzna jestem!,,

Dusza pokoľna widzi jasno!
Życie nasze składa się z szeľegu uchybień moľď-

nych, z pasma postanowień powziętych i zapomnia-
nych' A jeđnak,,wszystko możemy w Tym, który nas
umacnia."*)

Omnżą - wszystko! Wola _ to potęga!
Jeđna tylko niezbęđna jest pomoc: łaska w du-

szy uległej.
Łaski nie zbľaknie nam nigđy, gdyż w Seľcu Je-

zusa ma ona źrőďŁo niewyczerpane.

Iflko świgtość zapewnia szczęście.

Świat nie chce tego z.łozumieć,.
Poza świętymi niema na świecie Iudzi szczęśli_

vrych...
Mówimy tu zwłaszcza đo dusz maluczkich. Im

świętośó to, owszern,
i cięź:ka; otľzyma orra
, lecz zanim doczeka-

my się tej zapłaty, nie możemy na tym świecie liczyé
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na spokój, bođaj wzglęđne szczęście, któreby zaspo-
koiło nasze pľag:rrienia.

Czy tak jest napľawđę? _ Nie, tysiąckroó _ nie!

Oczywista, że to, co otľzymuje łącznośó naszą z
Bogiem, a więc wyzbywanie się wszystkiego, có złud-
[€, pľóźne, pľzyziemne, fałszywe, kosztuje wiele
walk i zmagaí; 1ecz ľównocześnie pÍzynosi duszy
ulgę, uwalniając ją ođ największego ciężaľu, od tego'
co jest najczęściej ptzyczYną jej toľtuľ.

'W'alka o czystość i świętośó đuszy bogatą ptzy-
nosi nagrodę.

Za to, że powstľzyr4amy się ođ pewnych zmy-
słowych pľzyjemności, wypełni đuszę naszą światło
i błogi pokój, który tysiąckľotnie wszystkie nasze
wynagrodzi ofiary.

Gdy tozważamy' o szczęściu.świętych, mimo voIi
przychođzi nam na pamięć przejmujący i podniosły
obraz konania,Zbawiciela w ogľodzie oliwnym: Je_
zws płacze kľwaw5lmi łzami; przedśmieľtne męczar-
nie rozdzierają Mu Serce, a równocześnie zagłębiony
jest w kontemplacji ojca i w głębi đuszy Jego jaśnieją
ľozkosze ľaju.

Możemy to zastosować w pewnej míerze đo świę_
Ęch: są oni szczęśliwi, szczęśliwsi od wszystkich
światowców, nawet pośľód walki najostrzejszej, gđyż
walkę tę toczą pľzeciwko temu, coby ich mogło unie-
szczęśliwió.

Następnie pamiętajmy, że miłośó Boża z natuľ5r
swej posiađa dar pľzemienienia goľyczy ziemskich w
radości niebieskie.

*) Fil', ľ, B'
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Toteż święta Teľenia mawiała: ,,Doszłam đo te-
go, że już nie mogę cieľpieć, gdyż przemieniłam cier-
pienia swoje w r'adośó. Maluczkie udľęczenia moje
dostaľczają rni maluczkich ľađości, a ďuże cieľpienia
đużego szczęlc7a".

Możnaby to nazwaó szaleństwem; a1e szaleństwem
ľównającym się najwznioślejszej mądrości, niewypo-
wiedzianym szaleństwem Ukľzyżowanego, któľego on
sam uđziela pľzyjacio}om swoim.

Należy pođkľeślić, że najszczęśliwszymi czują się
ci, ktőtzy najwięcej cieľpią. Kľzyż upođabnia ich do
Jezusa; kľzyż jest dla nich zakątkiem łączności z Bos-
kim Jego Seľcem.

Powtaľzam: ci, co najwięcej cierpią, są najszczęśliw-
si, począwszy ođ Maľji, Kľólowej cieľpienia i mę-
czenników.

Nikt pľócz Jezusa nie cieľpiał jak ona.
Pľawđziwe szczęście w pojęciu chľześcijańskim nie .

po1ega na unikaniu krzyża,lecz na posiadaniu Je_
zusa.

Z Nim piekło staje się niebem; bez Niego niebo
podobnym się staje do piekła.

Ktőż byŁ szczęśliwszy ođ świętego Bieđaczyny z
Asyżu?'.. od św. Maľii Małgotzaty, tej pľawdziwej
ofiary miłości?

ZteszŁą w đľođze đo świętości krzyża swego nie
đźwigamy sami, lecz niesie go z nami Jezus. ,

Nie tľwóżmy się; Seľce Jezusa nas kocha; nie
obarczy nas ciężaľem, ptzewyższającym nasze siły;
wszakże on poto przyszeďł, aby nam ulżyć. ,,Duszo
moja, mówi do siebie, nie dłżyj; pójdziemy :ľazeľľ.'..
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Ja śpiewać

' ľcu"'pę 
agnę pić

z '-ađości"'

Świętość jest zjawiskiem stałym i współczesnym'

świata ľodzić bęđzie.
Śwĺęttść'jest zjawiskiem wspóbrym'ĺ/szystkim

czasom' gďyż ŻtőđŁo świętości, Jezus, nie wyczeľpie się

nigdy._ 
Całe niepoľozumienie pochodzi stąđ, że miesza-

ľny przejawy święto totę'- 
opatrznośó nie ukazy-

waó w czasach đzis ających
cuđowną đziałalnością nazewrĺąt'-z pođziw świata, jak

św. Fľanciszek z Asyżu. Prawdopođobnie nie spot-
kamy na dľođze naszego życia takiego Wincentego
Feľreľiusza.

Nie jest jednak wykluczone, że stykamy się w co_

dziennym życiu z innym świętym, może jeszcze więk-

I

I

I

.'i

ľ
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szym' wcale o tem nie wieđząc. To raczej uczeń szko-
Ę nazaretaÍlskiej; wpľawđzie nie wskľzesza on uma.ľ-
Łych fizycznie, ale ukryty, zatopiony w Bogu, o zryr-
kłej powieľzchowności, wskľzesza on dusze' któľe bý-
ły umaľłe.

Papież Pius X, wskazując pewnego ľazu na obľaz
św-' Teľeni, ľzekł: ,,oto największa nowoczesna świę-
ta",

tych ujrzą
na o jego
zcztr t jak

prze_

: nie-
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W miaľę jak zwiększa się nienawiśó, potęźnieje.
miłośó.

Żyjemy w epoce zŁa,7ecz ľównież w okľesie wiel-
kich świętych' Zaíste, przeżywamy moment ľozkwi-
tu świętości. .Niech pesymiści w to wątpią; nie mają.
ľacji.

od czasów Piusa X, zwłaszcza od ehwiIi đekľetu
o codżiennej Komunii św., dusze ođđają się i poświę-'
cają ľniłości

Pľzeżywamy úľođzajną gođzinę Serca Jezüso-
wegol

Proszę posłuchaó następującej pľzepięknej hi-
storii:

Znałem pewrią đuszę w5rbľaną, prawđziw5z cud ła-
ski, lecz zaĺazerr' pľawdziwy cuď wierności łasce.

obsypana wyjątkowymi przymiotami natur-5r, níe.-
zwykle utalentowana, posiadała przy tem pociągającą
pľostotę, była kľólową całej rođ"iny. ojciec zwłaszcza-
ubóstwiał cóľeczkę swoją. I'ecz jako światowy i za_
moźny człowiek nie przypuszczał wcale, na jakie pľze-
szkođy naľażona była chota jego dziecka. Za wszelk4
cenę pľagnął, aby zabawiła się i zabĘsnęła w świecie-

Jako zaleđwie piętnastoletnie đziewczę musiałaL
mu towarzyszyć wszędzie. Nie było balu; zebľania"
wieczoľku, pľzyjęcia, pľzedstawienia, na któreby oj_
ciec nie prowadził swej kľólewny'

ona zaś, pomimo że cierpiała z tego powođu pravŕi
dziwe tortury, poddawała się z ľezygnacją woIi ojca.

W'ystľojona jak księżniczka, nosiła pod jeđwabną
szatą szorstką włosiennicę. Ilekľoć wypađało'jej udaó
się na bal, ze łzami w oczach prosiła o pozwölenie'
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sen",
Jezus tak ją pľzejmował, że nie umiała powiedzieó

nic o tym, co 'widziała lub słyszała na ba1u'
Po powrocie đo domu odbywała świętą Godzinę'

Rano o 6-ej była już na Mszy w. Nigđy nie opuszcza-
ła Komunii św.

oto co może łaska w duszy, któľa nie obawia się
byó świętą!

oto co może miłośó względem Mistľza w seľcu'
iltóľe pozwala poĺwaó się i uwięzić'

Leez zapytajmy teľaz: Ktőż znaŁ tę histoľię tak
:zachwycającą i niezwykłą? Któż mógł pođziwiać to
,ukryte bohateľstwo tej duszy?

Nikt prócz piszącego powyźsze słowa'
A czyż histoľia tego dziewczęcia, pľzebywającego

w zachwycie pośľóđ ogDistego pieca Babilonu' nie jest
_wymowna i godna pođziwu?

Cőż lnrroże byó baľdziej wzľuszającego nad widok
seľdecznej' czułej miłości, z jaką Jezus czuwa nad tym
jagniątkiem, z jaką okľywa je płaszczem swoim i za-
,chowuje bezpiecznie wśród lwów ryczących?

l7Ĺ

Może wcale nie przypuszc7afily, że coś pođobnego

dokoła nas często się powtaľza.
Śmiem powieđzieó, że đzisiaj baľdziej niż kiedy-

kolwiek odczuwa się obÍitość podobnych đusz, że roz-
kwit świętośöi jest cuđowną właściwością naszego wie-
ku. Seľce Jezusa jakoby wysilało się, by okľopnej
fali nowoczesnego spoganienia pľzeciwstawić pľawdzi-
we wylewy łaski'

.Rod.zaj świętości pľzewaźającej liczby tych boha-
terskich đusz tchnie klasycyzmem; powiem po pľo-
stu, jest to śllsiętość z No.zo'Ťetu' Tysiące ,,maluczkich
dusz" ođtwaľza wewnątľz, w głębi serca, świętośó
i piękno Marji.

Pľzedziwny jest Pan w świętych swoich! oby
zechciał pomnożyó konstelaeje Kościoła, tworząc je
ze zŁotego pyłu wielkich świętych, wymodelowanych
ľęką Kľólowej w nazaretańskim waľsztacie.

A więc odwagi! Naprzód! Jeżeli niekieđy bę-
dziesz chciał się cofnąó na rľiđok ogtomnej nędzy swo-
jej, jeżeli przyjďzíe ci myśl, że dla grzechów i niedo-
-skonałości swoich nie możesz zostać świętym, wtedy
zastanów się nďd niezrównanymi słowami Jezusa, w5r-
powiedáanymi do pewnej duszy: ,,Często arcyđzie-
ła swoje w;rtwaľzam zbłoła",

Co za wzruszające twierđzenie! Zaiste, jeśľ z po-
wođu pokus í upadków twoich czujesz się błotem, to
masz vrłaśnie tym większe prawo staó się arcydziełem
miłości, wielkim świętym Jezr:sowego Serca!

t
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Jeszcze porę słów no temol świętości
Głębokie i pocieszające nauki
Gwiazdy z Lisieux.

,,Diletźt multurnľ,
IIkochała w-ielce'

Sto ľazy đziennie pobudza opatľznośó najlepszych
chľześcijan, dusze najbaľdziej uprzywilejowane, đo
życia doskonałego, całkowicie Bożego.

Dlaczego jednak nie udaje się Jej ukształció wię-
cej świętych?

lleż przed"iwnych skaľbów światła i miłości zo-
staje-_wzgaľđzonych, niszczy się i idzie na mar.rle! Są
wszelkie mateľiały, potrzebne do wykucia bohateľá
cnoty: mieďź, tygiel i artyści są pod ręką; wszelkie
waľunki powodzenia, wszelkie okoIicznośti špľzyia;ące
powstaniu prawđziwego aľcyđziďa łaski, opatrzrrościo-
wo są zebľane.

A boski owni oczekujez zapattyľn o ze strony seľ-
_ca, 

gotów tĘ chnieniem, ja-
klm ulepioné} w Adama.

ski bardzo rzadko się zđaľza!

aľty #"Ť*":;ií.*"ü"Ł,:
czem..,

stawiają đuszę, któľa wierzy, cíeľpĺ i kocha đla wiecz-
ności.

_ J-aka szkođa, że dus"e wybľane nie ľozumieją le-'
piej. Jezusowego wezwania!
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ktőrzy w katolickich szkołach apostołują jako nau-
czyciele świeccy lub zakonni; życie ich bywa mľoczne
czlstokľoć i twaľde jak życie góľników i pełne jest

cieľpień i goryczy, któľych nikt nie zna pľócz Boga'

Powtarzam z naciskiem: są to dusze niekieđy w
aterskie, naznaczone bliz'
ľacji swego stanu już się
i to oďeľwanie się pľakty-

kują.- 'Czegoż 
im bľak d'o całkowitego zwycięstwa' do

palmy pośmieľtelnej, do boskiej nagľody?

Mżłoścż!

Potrzeba jeno, by ďo życia swego' takiego, jakim
ono jest, wpľowadzili żywego í żyjącego Jezusa; on
zaś, prowađząc ich tą samą drogą, wczyni z nich świę-
tych.

oto potężna' wspaniała' ewangeliczna lekcja,'ja-
ką nam đaje słođka Głosicielka pľzebaczającej mi-
łości, Gwiazda z Lisieux, jaką Kościół i świat cały
azczą w osobie świętej Teľeni.

Dlaczego wśľód wybľanego kwiecia .dusz chľze-
ścijańskich nie spotykamy więcej đo niej pođobnych?
Czy đo uświęcenia się koniecznie potrzeba muľów kla_
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sztoľnych, moľalnej i cielesnej suľolvości Kaľmelu,
w,;ĺtzeczenia się tľapistów, zakonnej ľeguły i habitu?.'.'

Czy rrrożna posiađaé đuszę niebiańską, seľce czyste
i pałające, ciało ujarzmione i umaľtwione; czy rĺożĺĺa'
dążyć đo svczytőw i wznieść się na nie jak Gwiazda
z Lisieux, Łrzymając się dľóg pozornie zwyczajnych,
pľawdziwych chrześcijan w świecie żyjących? oczy-
wiście! Po tysiąckroć - tak!

A w takim razie, đIaczego wśľóđ tej elity tak
mało jest świętych?

Rozmaicie moźnaby to wytłumaczyć, ale niczym
nie pođobna uspľawiedliwić życia łatwego i ptze-
ciętnego, jakie napotkaó można - niestety - nawet
za futtą klasztoľną.

Jest rzeczą oczywistą, że w większości wypadków,
mówiąc zasadľriczo, nie wchodzi w gtę zŁa wo1a, ani
kaľygođne nieđbalstwo lub foľmalne opieľanie się'
łasce. Zło pŁynie tu ľaczej _ rnoże nie'wyłącznie, ale
bąďź co bąďź w głównej-rnieTze - z ÍaŁszywej nauki,
lub, jeżeli kto woIi, z fałszglĺego pojmou:ania ślrię-
źoścź i tego, co stanowi jej istotę, z Íałszywego pojmo-'
wania śľodków i dróg do niej wiođących.

Stąd tyle upľzedzeń i błędów, tyle zŁuđzeí a pľze_
de wszystkim tyle nieszczę sĺego znie chęcenża,

W tym tkwi racja, dlaczdgo spotykamy stosun-
kowo mało świętych nawet tam, gđzie łaska Jezusa-
obfituje.

, Chciejmy wľeszcie zroz1l|Tieć, że śuiętość Ťzecza-
uźście dostępna iest dla uszgstkicll' ťlusz gorlillsych,.
że ĺnogąją oni, że tak się w,5ĺrażę, wpľost ľęką uchwy-
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,cić. Dojśó do niej, tę świętość osięgnąć, to nasz pieľrv-
szy obowiązek, obejmujący wszystkie inne.

Unuln necessąrium!
Chcecie pľzekonywującego đowodu? _ Patľzcie

'na świętą Teľeskę ođ Dáeciątka Jezus, na tę prze-
piękną Gwiazđę, któľą Mąđľosó i Miłość Seľca Je-
:zusowego ukazuje đzisiaj oczoÍn wielu dusz, co z tľu-
"dem i mozołem Zbawicięlowi służą w Jego własnych
przylrytkach i pragną żyó z Nim w zażyłości.' I jakież to poselstwo niesie nam ta młođziutka
.Kaľmelitanka o świetlanym obliczu, promieniującym
pokojem, światłem i miłością? Jak pľacowita pszczőł-
ka krząta się ona w Zbawicielow5rm ulu, pragnąc je-
dynie uświęcenia đusz.

Jakimże cuđem ta oblubienica Chľystusowa 7Ä'-
chwyciła Jego Serce i zđobyła zaľówno chwałę nie--bios, jak najwyższą cześć. ze stľony świata, zbyt mło-
đa, by ją zalJ'czyć, pomiędzy gwiazdy genírrszów zie-
ĺni, a jeđnak zupełrie dojľzała, aby zostaó święĘ o
zdumiewającej potęđze đucha?

Posłu jej słów: ,,o Jezu,.otwórz
-mi księgę isane są cąrny wszystkich
'świętych, wszgstkie 3e wgkonać ďIa
'czebie!"

:idą dzisiaj legiony dusz.

bľego posíewu
apostolskiej.
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przygotujmy je đo pľacy

'Albowiem apostolstlło nże jest nżczym źnnym, jak
pr olnźen iującq lł ży ci'u śuli'ętością.

Upľzedzenia.

Pieľwszym i najbaľđziej ľozpowszechnionym upľze-
dzeniem, dotyczącym świętości, jest zdanie, że święci,
z wyjątkiem pľawđziwych pokutników jak Magdale-
na, nąľođzili się świętymi. Są tedy, że tak się wyľa-
żę, utoďzoĺymi dziedzicami chwały niebieskiej.

Nic fałszywszego!
o aľtystach, o wybitnych geniuszach można coś

podobnego utľzymywaó, Eđyż jako wybľańcy natury
już w kolebee otľzymali oni nadzwyczajne daľy, któľe
osobistą pľacą tylko ľozwinęli i ukształcili. Pruykła-
đem: Bossuet, Szekspiľ, Dante, Michał Anioł, Napo-
leon, Teľesa z Avili.

Natomiast święty rí,ze rođzi' si'ę.ślĺźętgm, z wyjąt-
kiem Najśw. Marji Panny'

Geniusz świętości tľzeba zđobywać.
Jeszcze jeđna pocieszająca uloaga.
Święci musieli walczyć' może ciężej, aniżeli pľze-

ciętni cbrześcijanie'
Poddawani bywali upokaľzającej pľóbie pokus na

wzóľ Mistľza swego i Wodza.
' Dlaczego więc zniechęcamy się, ođczuwając złe

skłonności naszej zepsuty naiuľy? Raczej podnośmy
się na duchu!. Pođ błogosławionym -w1ŕywem tego no\^lego

:śvriatła pľzygotujľny ,dusze nasze na prrvjęcie do_
Jozus Król MiłoÉol Ĺ2
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Pokusa - to tylko niebezpieczne miejsce w dro-
dze; pľzebędziemy je, zđobywając olbľzymi skarb za-
sługi, bylebyśmy umieli zachowaó pokoľę, ođwagę
i czujność.

Jak chętnie spaliłbym niektóľe żywoty świętych,
któľe utľzymują, że ich bohateľowie uľodzili się u-
twieľđzeni w łasce, że piekielny kusiciel nie miał đo
nich đostępu, że rozkazywali ze spokojem naturze swej
ujaľzmionej ptzez cud, a nie ptzez ich osobiste wy-
siłki.

Czytajrny Ewangelię i Listy św. Pawła a zoba-
czymy coś wľęcz pľzeciwnego.

Gdy św. Fľanciszek z Asyżu, Beneđykt, Beľnaľd
i tylu innych taľzali się ír' cieľniach lub zanuľzali w
maľZnącym stawie podczas suľowej ziĺĺy, aby uśmie-
ľzyó buntownicze instynkty natury, czyż oni w owych
chwilach pokusy już nie byli świętymi?

Wszak pokusy same \ň/ sobie nie uwłaczają nam
bynajmniej. one właśnie pozwolą ocenió nasze lrrę-
stwo, uđzielą naszej cnocie więcej męskości i blasku.

,,IżeśbyŁ pľzyjemny Bogu, mówi Rafał do Tobia-
sza, potľzeba było, aby cię pokusa doświađczyła."*)

Czytając pe\Mne ,,żywoÍy świętych", zďa się, że
święci owi, skoľo raz oddali się Bogu, w jednej chwili
wolni byli ođ wszelkiej nęďzy i słabości, że jednym
skokiem zďobyli nadziemskie-kľainy, by się już nigdy
nie zetknąć z pyŁeĺn, jaki się tu nađ każđą rzeczą
unosi.

x) Tob., xü, 13.

72ł
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Możnäby sąđzić., iż nie đoznali oni nig:iy zmęcze-
nia i chwilowych zniechęceń' na któľe skaľżymy się
wszyscy; że wolni byli od tyćlr mĺrnołvolnych uchy-
bień, wynikających z ułomrrości i lrieđoskonałości,
zvłiązanych ze stanem pielgľzymowania naszego na
świecie.

Sąđzió by moźna, że nie byli to luđzie z kľwi i cia-
Ła, że chtzest ođ razu pľzeistoczył icĄ w niebian.

Lecz na szczęście dla nas słabych i ułomnych
stwoľzeń wcale tak nie jest!

Zwłaszcza na początku swego postępu, a nieľaz
i w czasie długich lat następnych święci, podobnie jak
my, pili goľzki kielich zbawiennych wyľzutów sumie-
nia; a na początku swej dľogi niejednokrotnie we łzach
musieli obmywać jakieś mniej lub więcej dobľowolne
niewieľności i uchybienia.

Stopniowo, pouoli', kľok za kľokiem dokonywało
się ich pľzeanielenie; a nawet wówczas skrzydła ich
pozostawały tak krucĘe a cnota'w tak ustawicznym
była niebezpieczeństwie, iż ogľomnej potľzeba im by-
ło czujności'

Łaska, podobnie jak natuľa, działa stopniowo;
ľozwój jej pľzypomina niezliczone szczeble tajemni-
czej đrabiny'

Dľabina ta opľze się kiedyś o szczyt, Iecz przed
tym wspaľta jest o ziemię - i silnie to nieľaz ođczuwa.

Szczegőł pľaktyczny i zajmujący.
Dochodzimy teľaz do momentu najciekawszego,

najpraktyczniej szego.



Gđybyśmy chcieli wietzyć' pewnym bałamut-
nym książkom' wszyscy święci byli ,,istotami w5zbľa-
nymi", żyjącyrni zawsze zda]a od đľóg utaľtych, nie
mającymi nic wspólnego z :naszy:m życiem i codzien-
nymi naszymi zajęciami.

I đlatego, aczkolwiek godni pođziwu, wywołują
oni skutkiem trudności, jaką sprawia naślađowanie
ich - ľaczej zniechęcenie. Należałoby ich nazwać
już ođ kolebki ,,synami KľóIa".

Niestety, czytelniku, jeżeli o nas chođzi, to nie na-
Ieżymy đo ich grona' nawet po tyIu wysiłkach naszych!

Gđybyśmy mieli wzoľowaó na nich swe życie'
iluż z nas wyrzekłoby się ostatecznie świętości, wy-
đając się na łup opłakanej pľzeciętności!

Niech nas Bóg ustľzeże pľzeđ tym niebezpiecznym
pogląđem!

Pľawđa wygląđa inaczej: możemg í. powi.nnźśmg
zostać śui.ętgrnz' i,đ,qc ubi'tą đrogą cođ'zi.ennego żaci,q.'
norm'alnego ż prostego.

ści Jej ały się w Jej
Seľcu i a zewnętrzna
chwała z&adzaĘ ich
światu.

Stąd jasny wniosek, że świętośó nie polega na
zewnęttznyĺn blasku cuđowności, lecz że sam święty
jest cuđem łaski wewnętrznej'
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Z'-esztą, aby za jednym podmuchem ľozwíaé poe-
tycką Iegenđę o ,,istotach.cudownych", któľa egza7tu-
je fantazję i osłabiä wolę, wystaľ'ezy pľzytoczyć ptzy-
kłađ Zbawiciela, zwłaszcza życíe Jego w Nazaľecie
przez ttzyđzieści lat'

opowieści o,,istotach cuđownych", wytwaľzane
stokľoó, chociaż nie zawsze, pľzez poezję luđową,
czaľem pobożnej legendy owianą, mogą czasem ilu-
strować życie świętego, Iecz bynajmniej nie pođają
pľawdziwego jego wyglądu.

Dziś potrzeba nam świętych żywych.
Jak niegdyś, tak zaper'l-ne í đzíś, zďarzają się świę-

ci'-wyjątkowi, czy to pod wzglęđem darów, jakimi igh
Bóg uđaľowaŁ, czy też co do posłannictwa, jakie speł-
nic mają.w świecie. Lecz niewłaściwą jest tzeczą mie-
szać. ,,đaty i dľogi nadzwyczajne', z samą świętością.

Zabietzrny na chwilę Fľanciszkowi z Asyżu, Mał-
goľzacié Maľii lub pľoboszczowi z Aľs ötaczającą ich
auľeolę cuđowności, a mĺmo to nie'przestaną oni być
świętymi, o ile nie naľuszymy ich życia wewnętľznego'

Świę wie1e dľóg d'o niej pro-
wađzi. ająq nas, nakľeś1iła dla
każđego i nájpewniejszą.

Tylko na tej dľodze, z wykluczeniem wszelkiej in-
nej, możemy i powinniśmy się uświęcić.

G{ľ będziemy stuđiować piękno Boże w duszach
wieđzieli,
zach:wyt,

pľąwi, że
wieki.



Ustaliwszy powyższe zasađy, zwtőćrny nasz wzľok
na błogosławioną Gwiazđę z Lisieux. Z wdzięcznym
uśmiechem dziecka, lecz jednocześnie z pewnością mi-
stľza, ukazuje nam św. Teľesa od Dzieciątka Jezus
swą ,,Małą Dľogę", pľowađzącą z całą pevmością na
szczyty świętości pľzez całkowite posiađanie Jezusa,
miłującego i miłowanego, żyjącego i pľzeżywanego.

Niebo zaś potwieľđza potokiem cudów, że nie by-
ła w błęđzie, że Ukochany powieľzył jej na świecie (
opatľznościowe posłannictwo wskazywania pľzyjacio-
łom Boga pľawdziwej dľogi świętości.

oto dlaczego jej najpiękniejszą koroną na tym
świecie jest olbľzymi zastęp kapłanów, ktőtzy ją swą
pośľedniczką u Jezusa uczynili, istną złotą pateną, na
któľej skłađają Msze św. i ofiaľy swoje, pľawđziwą
mistľzynią i powieľnićą lr'ewnętľznego życia zaľówno
osób đuchownych jak świeckich.

Ona zaś mówi do nich: ,,Pójdźcie za mną! Świę-
tość - to ľniłość, gđyż Bóg jest miłoścĺą!"

Pruyjrzyjmy się teľaz kilku płatkom Róży mistycz-
nej, jaką jest święta Teľesa, nie tyle, by ľozkoszować
się ich wonią, ile.ľaczej posiąść ewangeliczrrą' pocie-
szającą naukę, jakiej udziela Jezus ptzez swą maleń-
ką a czysĘ nađ śnieg oblubienicę, przez jej bohater-
ską ofiaľę, ptzez pŁomiennego swego apostoła.

VĺIniosek.

oto najdonioślejszy wniosek wypływający z jej
życia: - Świętość nie stanowi wyłącznego monopolu
kasty wybľanych' Nie! _ Jest ona udziałem wszyst-

' Zaiste, świętość jest tylko miłością, gđyż polega
jeđynie na całkowitym posiadaniu Boga *ĺłoś"i.

Zobaczmy teraz, jak się spľawdzało w życiu świę-
tej Teľeski.

Nasza ,,Kľólewna z Buissonnets,,, tej przepięknej
kolebki jej dzieciństwa, miała z u"od'eńa szlachetnói wspaĺriałomyśLne seľce, kształcone później w sank-
trraľium rodzinnego ogniska' gdże ľozkwitały nađ po-
dziw umysł i dusza przyszłej kaľmelitanki.

- 
'W'ejľzyjmy od stľony nęđpľzyľodzonej w niebie-

skie otchłanie đuszy tego Dziecka, uy ĺu poznać i oce-
|ó w całej tzeczywistej jej wa"toś"i i w całej jej
świetności.

w
a
ni

- - _ 
Twierđzimy tedy b_ez najmniejszego wahania, źeMała Teresa ni,e uroclzżła si'ę śwźęią, läz stiła się ną

I

I
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dzięki đuchowi wiaľy i umartwienia, któľe ją uczyni-
ły wyjątkowo wieľną Jezusowi.

Stała się ,,Świętą" dlatego, że ogromnie pľagnęła
być wieľną.

W đuchu wiaľy zmieniła swe życie, począwszy oď
đzieciństwa, poświęcając umysł, wolę, siły, całe je-
stestwo wyłącznie Jezusowr.

Posłuchajmy jej własnych słów i ľozważmy do-
niosłośó następującego jej oświadczenia:

,,Nie pľzypominam sobie, bym czegokolwiek Jezu-
sowi ođmówiła."

Żywa zatem wia'-a zt'ođziła wspaniałomyś1nośó i
wielkođusznośó, któľa powodowała cođziennie cuđow-
ne przemiany w duszy Teľeni; oto kamień węgieLry

' jej świętości.
Jeszcze jedna ważna uwaga: fałszywy system

pľzypisywania świętości samemu urođzeniu, jakiemuś
cudownemu wylewowi łask, któľego uđziałem stały
się pewne dusze, zmuszone niejako do świętości, jest
zboczeniem z ďrogí prawđy i stanowi pewien ľođzaj
Samouspľawieđliwienia. Tym bowiem sposobem chcą
się niektóľe đusze uniewinnić, że się nie uľođziły wy-
bľańcami Kľóla i níebios.

Lecz takie uniewlnnianie ľaczej staje się ich oskaľ-
żeniem, przyznaniem się ĺlo irľaku ođwagí, całkowite-
go oddania się Bogu.

Skaľżą się oni na swe osobiste ubóstwo; wszakże
zrobiliby Iepiej, pľzygląđając się nie ,,małej miaľce"
đarów, jakich im Jezus udziela, Iecz '-aczej 

pľawđziwie
mďeńkiej mieľze miłości, jaką żýwią względem Jezu-
sa. Bóg chce, by stďi się świętymi, oni jednak nie

185

chcą piąé się na Góľę świętą, na któľą ich wzywa
obIubieĺriec'
. Wszakże zwľacał się on đo wszystkich, gđy wo-
łał ,,Ptzyjđźcie na gody, wszystko jest gotowe.*)

Dzielny bojownik.

Jak đzielnego bojownika podziwiaé możemy w
,,Kwiatuszku z Lisieux"! Jako godna cóľa niezľówna-
nej św. Teresy z Avili pisze ona: ,,Pan udzielił mi ła-
ski, bym nie bała się walki."

Zapéwne nie sąđziła ona nigđy, że święci to anio-
łowie, któľzy nie znają.wysiłków i nie potľzebują to-
czyć walki.

obđarzona niezwykłą pľzenikliwością w spľawach
Bożych,, nie myliła.się co do tej zasadniczej kwestii
nigdy, nawet w Buissonnets.

Ztesztą, by đojść do przekonania, że pľawdziwa
miłość pociąga za sobą koniecznie ustawiczną walkę
wewnętľzną, potrzebowała tylko zastanowió się nad
samą sobą. Czyż inaczej odważyłaby podđaó się pođ
suľowy rygoľ Karmelu pľzyľođzo''ą 

'*j żywość, swą
młođość, tryskającą życiem, swą delikatną i uczuciową
naturę, i to w wieku lat zaledwie piętnastu?..'

Nikt nie bęđzie śmiał ptzeezyc, że ptzy pľzeđsię-
wzięciu i spełnieniu poďobnego zadania musiała sto-
czyó niejedną walkę zaciętą, dzięki któľej natura jej
pođđawała się coraz baľđziej jaľzmu Pana'

*) Mat., XXII, 4,



186

To ustawiczne tłumienie natuľy przy pomocy su-
rowej pokuty zjednało jej tak upľagniony tytuł mę-
czennicy.

Kościół święci zatem zwycięstwo' któľe kosztowa-
ło ją đwadzieścia lat ciężkiej walki. Wszak i ona,
zwłaszcza na początku swej đľogi duchownej, miała
bľaki, których nawet nie pľóbowała skľywać, oraz
mimowolne uchybienia, któľe nie bez wdzięku nazy- |

wała,,poźostałościami nowicjatu"'
To jeđnak nie mogło bodaj na chwilę przysłonió

blasku tej świetnej Gwiazdy.
I đlatego właśnie jest nam ona tak bliska'
W posępnych godzinach walki lub chwilowego

upadku, słyszymy obok siebie siostľzany jej głos, szep-
czący cicho i tajemniczo słodkie słowo: IJfności!

Ufnoścź! - z naciskiem słowo to powtaľzam.
Wszelkie jej porywy, wszelka siła pľzeciwko złe-

mu, wszelka jej ľadośó płynęły z uÍności. Ufnośó by-
ła tajemnicą jej codziennyclr zwycięstw, ufność posu-
nięta đo ostatecznych gľanic, pozwoliła jej stwoľzyć
rv ciągu dziesięciu .lat zakonnego życia to aľcydzieło,
jakie obecnie Kościół podaje nam do naślađowania.

Ta ufno blaskiem, wy-
jaśnia nam đeszczu ognia,
jaki pađa na eanu miłosier-
dzia Seľca Jezusowego.

Spróbujmy weđle sił ľazem ze świętą Teľenią
wzrastaó vý ufności w miłcsierną miłośó Jezusa, nie
potni.mo naszej niegođności, ale właśnie z powoćlu
tej niegodności naszej.
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oto prawdziwy đuch pľzecudnej' boskiej Głosi-
cielki ufnej miłości.

Uwielbiony jest Bóg w świętych swoich.

Czy wszechmoc Parra nie jaśnieje przede wszystkim
lvówczas, gdy cuđa swoje wydobywa z nicości? Kiedy
źdźbŁern siana z betlejemskiej stajenki gwiazdy zapa-
la? Kieđy ziaľnkiem piasku buđzi i przeobľaża świat
đusz?... Coś podobnego dzieje się i tutaj.

Nawet po swej kanonizacji pozostaje św. Teľesa
ođ Dzieciątka Jezus đla nas świętą Terenią, jak ją
niejednokrotnie nazywď Pius XI. Tak na oŁtatzach,
jak w klasztoľze lub w ľodzicielskim domu - wszę-
dzie chce ona byó maluczką ewangeliczną đzieciną'

opatrznośó na zawsze utľwaliła te jej rysy pocią-
gające, aby stała się wzoľem, któľy stosunkowo łatwo
naśladowaó mogą wszýscy, nawet ,,dusze maluczkie"'
by wszystkich, zaľówno kapłanów i zakonników, jak
świeckich, zachęcała đo ewangelicznej pľostoty, by
rvszystkich pociągała na đľogę ,'Duchgwego Dzie-
cięctwa".

Rzeczywiście, przykłaď jej wywołał początkowo na
całym świecie' żywe zdumienie - świat posiada tak
mało frostoty; następnie tysiące dusz wszelkiego wie-
ku i stanu pospieszyło, by odetchnąć wonią ,,R'őżycz-
ki", któŕa tak ľadośnie í z taką pľostotą ođđała Jezu-
sowi wszystkie płatki swoje aż đo ostatniego.

I tak ,,Kwiateczek" cel swój osiągnął: ,,Posłannic-
twem moim jest uczyó ludzi kochać Boga tak, jak ja
go kocham".

-l

l
I
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,,W mojej maluczkiej đľodze, tłumaczy nam Świę-
ta, znajdują się tylko Tzeczy zwyczajne; pottzeba, ażě-by małe dusze mogły uczynic to *š"yśtĹo' co ii czy-niłam".

Myli się, kto sobie wyobľaża, że waľtośó czynusama v/ sobie miaľę posiada.

É
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szaTzy?ÍIa i jedno-
tępująć miejsca ży-
odzonemu i owoc_

na tej ziemiiście ľajskich 'ilł;:;:^ zakosztować już

Teľesa była właśnie ,,swiętą miłości,,. Posiađałanamiętne poľywy ku, Bogu, wyiľwałą i goęcą miłośó,a pľzede wszystkim bezgľaniczną 
"ĺ"osZ. 

-

I dlatego słusznie moźna 1ą ioľównać z ową nie-wiastą z Ewangelii, której ufną -ił.sJ ..* Chľystuspľzypieczętował na wieki pamiit.ry*ĺ .ło*v: ,,Diletźtmultum! Wielce umiłowa]ła,,.nj " 
_ "_"'"

o-ziębłości, a nawet 
"o"nu."'.',1] 

"?""ľiľ J,"::3}JKľólewna z Lisieux wywołuje pľ;;"'d'."ch mo-ľalny.

,'ł"T.u.cisną się đokoła niej, pragnąc usłyszećnaukę miłości'..

, 
Zastanówmy się nađ tym,

wybľa-ł Pan czas, w któľym tá
na niebie. '

Właśnie 
_|zisíaj, w godzinie Kľólestwa Seľca Je-zusowego' gdy tud soragniony eos" 

"pĺ"l"y do nĺe-
-wysy 

cha j ą c ego- 
" 

ĺ gay z"ó;ł" ; 

_Ĺ':í" 

"ä ä ":'Íí Jezus o -

juĹ opatľznościowo
Gwiazda ukazała się

wego Seľca! Kľólestwo S""á" j;;;;;;;;: ;."í:""_
*) Łu]<., vII, 47 '
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lestwo miłości zaľór.rno w poszczególnych đuszach, jak
w ľodzinach i w społeczeństwach.

Małgoľzata-Maria i Teľesa ođ Dzieciątka Jezus ľó-
ż.nią się w pewnych szczegőŁact', lecz w ľzeczy samej
są sobie bliskie tak co do ducha, jak co do posłannic-
twa i powołania swego: spľawić, by ludzie lepiej znali
i kochali Jezusa!...

IVlimo to św. Teľenia jest przeđe wszystkim Kaľ-
melitanką. 'W sposób zađziwiający ođzwieľciedla ona
wielkiego ducha Matki Karmelu, któľej nauka tchnie
ewangeliczną pľostotą, połączoną z goľącą miłością.

Co więcej! Rozważając podstawową naukę jej
chaľakteľu, jaką jest płomienna miłośó, możnaby po-
wtőrzyć, o niej to, co mówiono nieśmiało o św. Fľan-
ciszku z Asyżu: ,,ona jest tak baľclzo'.. Jezusem!"

Paľę słów na zakończenie.

Ci, ktőtzy zwykli czytywać' bez zastanowíenia, wy-
obľażali sobie naiwnie, że życie św. Tereni _ to toz-
koszny poemat; mniemali, że jedynym zajęciem klasz-
toľnej ptaszyny było opływaé bez końca w boskie pie-
szczoty i wieść żyeie raczej piękne niż głębokie, raczej
poetyczne niż powaźne.

MyJnie sąđzono, jakoby życie jej składało się
z ekstaz.

oto co sama pisze: ,,Pieľwsze kľoki moje napoty-
kały więcej cieľni niż tőż; Jazus, jak zwykle, đrzemał
w mojej łódeczce! - Nie znajdowałam pociechy ani ze
strony nÍebios, ani ze strony ziemi; dusza rnoja zaula-

Istotnie bohaterka z Kaľmelu ptzeszŁa przez đ:wo-jakie męczeństwo, któľego tak bardzo p'agrręła.

cz :;Tffi?"ľ:#".T?'"]":::;:
ła

To Łeż Pius X nie wahał się nazwaó jej ,,najwięk-szą i najsławniejszą misjonarką nowożytnych czasów,,.
Podziwi

powinniśmy lecz

pŁatą za jej
Czy nie mówimy słusznie, że św. Teľesa z Aviliptzez umattwienie.zdobyła tyle đusz, ile zďobył świę-ty Eranciszek Ksaweľy apostolską swą đziałaLrością?

đucha i ciała przepeł-
đziewiczej duszy takim
ą one spływać na Ko-

ła wszelkiego ľodzaju
świecie".
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wiele cieľpiałam na
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obecnie w niebie spełnia cna w đalszyrn ciągu to
boskiq. posłannictwo, któľe zaczęła na ziemi jako

,,ofiaľa"'
Czy wiecie, jak tłumaczę sobie błąd, w jaki popa-

đają niektóľe dusze, chcąc czynió z niej wiecznie '-oz-
śpiewanego słowika Kaľmelu dlatego, że wiđzą ją usta-
wicznie uśmiechniętą i pełną pokoju?

otóż tłumaczę to tyĺn, że ona, nie popľzestając na
okľywaniu ľóżami ľan kochanego Krzyża, ľany wła-
snej duszy, dľęczące męki umysłu, długie i bolesne
cieľpienia ostatnĺej choľoby urniała pľzykľywaó po-
kľowcem ľóż uśmiechów, słođyczy i ľađości'

Pođ tym kątem widzenia była ona istotnie słowi-
kiem, lecz słowikiem z $őtý I{alwaľii, któľą Miłość
pľzemieniła stopniowo w chwalebny Tabor dla Jezu-
sa ođ Teľesy i dla Teľesy od Jezusa!

Sursuln cord'a! Nabieľzmy ođwagi, rozważając
ten iście ľajski obľaz.' Jest to może najudatniejsza

. kopia Dzieciątka z Nazaľetu i Jego wielkiej ofiaľy
Kalwaľii, co b]askiem miłosieľđzia jaśnieje, co daje
i pożąđa miłości, miłości niezmieľzonej!

Starajmy się zľozumieć tę ewangelię! Gđy 'w cza-
sach obecnych nowoczesna cywilizacja przesadza rv
wychwalaniu ľozumu i luđzkich wyľachowań, tođzi
się obawa, by đo wnętľza đ:usz wybľanych nie wcisnę-
ła się chęć życia łatwego i pospolitego.

W czasach obecnych za wiele istnieje metoćI po-
bożności, a za ĺĺrało prostotg i głębokiej miłości: mamy
za wiele skomplikowanych'sposobów ľekolekcyj, a za
mało żywej wiary; za wiele ustawicznie mođyfikują-

cych się planów đoskonałości i świętości, a za rľrało
ľozmyślań, odpľawianych w skľytości.

Ileż to dzisiaj ukazało się długich rozpľaw' wywo-
łujących zdumienie czytelników opisami naďzw,1ĺczaj-
nych cudów, lecz nie mówiących níc, coby zachęcało
do prostoĹy i zaparcia się.

Stąd budzi sĺę w niektóľych duszach ogľonmy'
lecz sztuczny i chwilowy zapaŁ đo suľowych umar-
iwĺeń cielesnych, upľawranych jäko cel, a nie jako
śľodek; stąd bľak szlachetnej ođwagi, by się wytrwa-
le pođdawaó obowiązkom, jakie na nas nakłađa życie
chľześcijańskie.

Mamy dzisiaj moc nabożeństw, lecz ľzadko spo-
tykamy prawdziwie pobożne serca, pałające miłością,
siLną jak śmierć'

Zapominamý o stanowczej odpowiedzi, jakiej sam
Zbawiciel udzielił uczniom swoim na pytanie, kto z
nich jest pieľwszy? Jezus wziął wtedy đziecko na
ľęce, uścisnął je czule i ľzekł: ,,Kto jest najmniejszy
spośród was, ten jest największy"*).

Kościół w czasach dzisiejszych powtaľza niejako
w Lisieux, u grobu św' Ieľesy, tę pociěszającą mođli-
twę Zbawiciela: ,,Dziękuję ci, Ojcze, żeś zaktył to
przed mądľymi i uczonymi, a objawiłeś to malucz-
kim"**).

Święta Teľesalepiej od innych ztozumiaŁa tę Bo-
żą naukę. _obecnie jednym jej pragnieniem jest pro-
wadzió nas swą ,,Małą Dľogą,,, wolną oď zawiłych

*) Łuk., Ix, 48.
**) NIat., XI, 25.

Jozus l(ró'|\[ił,lścl

1

13
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skľętów, đo Boga zawsze litościwego i miłującego, czyto w Żłőbku, czy 'w Nazaľecie, c;;"";"öilá.'". na-wet w naszym własnym seľcu.
f'ecz pamiętajmy, że pľawđziwa miłość wieđzicna Kalwarię, gdzie się umieľa 

" ""ł"s"i' ,,AmoreIangueo"...

Gwiazđą z Lisieux, a zanim zaświta
znajdziemy i posiądziemy Boga -Seľce jest Dľogą i Żrődłem pľaw-

I

{

,l

'ŕ

Rozđział VIII.

'' oÍioro miłośGi

Czy możecże pżć kielich, którg ja pżję?*)
JeśIż lłto chce zą rnną żśc, ni,ech łłeźmi,e
krzgż slłój..' ż nżech mi,ę naśLađ,uje**).

Teiaz kilka słów o rea'Iizouanźu śuiiętości, przez
ofiarę.

Nie chcemý haślađowaó poetów, co wysławiają
miłość, lecz nie myślą w życiu jej stosowaó. Miłości
prawdziwej nie stanowíą zapewnienia ani chwilowe
porywy. Nie mogą one zađowolió Zbawiciela ' Żąđa
on oď nas miłości prawdziwej, wcielonej w czyn.

Na czgmże ta mi,łość praktgczna po\ega}
Pľzede wszystkim na zachowylr4aniu przykazań.
,,Kto mnie miłuje, chowa przykazania moje"***).
Sposobnośó do czynów bohateľskich nađarza się

ľzadko, natomiast droga naszego życia usiana jest py-
łem đľobnych rĺczynków; chodzi więc o ulierne wy-
konywanie tych rzeczy najĺnniejszgcĄ o wiernośó o-
bowiązkom stanu. Święty zaiste, kto đo każdej ľzeczy

*) Mar., X, 38.
*x) Maľ., X, 34.
***) Jan, XfV, $,

]3ł
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potľefĺ đomi.eszać odľobinę rĺżłości,lub ľaczej kto po-
tľafi wszystko zamienić w miłość.

Umiłowanie Euchaľystii! umiłowanie
kľzyża! umiłowanie dusz!

Nie można mĺłowaó bez cieľpienia, nie powinnosię cieľpieć bez umiłowania.

197

Miłuję krzyż ze wzglęđu na boskiego Zbawiciela,
a Chľystusa kocham đla Jego Ktzyża' Pľzeđe wszyst-
kim zaś miłuję Go w kľzyżach swoich'

Gdy w Komuĺtii św. Chr'ystus ukazuje mi zľanio-
ne Swoje Seľce, jakże Go zapewiTę, że Go miłuję, je-
ś]i mi bľak cieľpień, któľebym złączył z Jego ofiaľą,
któľebym Mu ofiaľował đla zbawienia dusz?

Miłośó należy potwierdzió kľwią i ofiaľą. Tylko
ofiaľa ľodzi pľawdzĺwy owoc.

,,Jam ziaľno Chľystusowe, mawiał św. Ignacy'
Potľzeba, aby zme.łły mnie kły lwów, iżbym stał się
chlebem godnym Boga."

Bąďżrny i my mąką ofiaľną, by stać się ofiaľą mi-
łości'. Aĺn"oris zlictirna.

Stanl,esz si,ę istotnźe ' ziaľnkiem zmielonym, pył-
kiem bielutkim i pożywrlym, jeżeli z dnia na dzień
stawać się będziesz pokoľniejszym, posłuszniejszym
i cieľpliwszym'

Trzeba się poświęcać, a wzaĺnian za to żądaó od
Zbawiciela powodzenia dla spraw Bożych; wówczas
nie ođmawia on nigđy.

Bądżrny pomysłowi w wynajdywaniu sposobów
umaľtwienia. Moźrra tysiące umartwień upľawiaó bez
specjalnego pozwolenia' Już samo postanowienie co-
dziennej Komunĺi lub oddania się apostolstwu bęđzie
bogatym ich źĺódłem.

Praktykujmy umaľtwienie z ĺnźłości,q,; miłość bo-
tośó umartwieniu. Gđy pozbawiamy
dla Jezusa, to znak, że o Nim pa-
ybym pamiętać, rrrőgł o Jezusie w
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'\ľszakże najbarđziej boskim jest cieľpienie, które
na nas zsyła sam Chľystus Pan.

To też najdoskonalszym roďzajem umaľtwienia
bęđzie wielbió Jezusa w każdej najrmiejszej lzeczy,
jaka rram sprawia ból; podđawaó się Jego woli na każ-
dym kľoku pľzez pełne miłości ,,Fźat! - Panie, niech
mi się stanie jako Ty chcesz!"

,,Pragnę Ci dać Serce Swoje, mówił Jezus đo św.
Małgorzaty Maľíi, ale potľzeba, iżbyś uprzeđnio stała
się ofiaľą całopaLną.*)

Rozumiesz? - Zanirn Jezus powieľzy nam slve
Seľce, byśmy uđzielali Go duszom bliźnich, wpierw
wymaga całkowitej ofiaľy.

Pieľwszym naszym krzyżem bęđzie rnoŻe to, Że
nam nie bęđzie wo]rro Go sobie wybrać.

Fźąt ooluntas tuą... będzie to ktzyż, jaki dla nas
wybiéľze Bóg!

Zđajmy się na Jego mądľośó i dobľoó. Bez oba-
wy, bez stľachu; wszak Bóg nie tyľanl

Czyż nie zna on sił naszych, czy nie wiďzi na-
szych słabości, czyż nie jest dostatecznie mądľy i ľo-
zumny' by stosowaó to' co potrzebne nam i naszej
rođzinie?

Czasem nam się wyđaje, że gđybyśmy mogli sami
sobie kľzyże wybieraó, wórĺrczas nie byłyby one tak
ciężkie. To wielkí błąd!

Nigđy pľzecież nie potľafimy ukochać siebie tak
jak on nas miłuje. Nie potľafimy ľównież tak wyra-
chować í rozważyó, wszystkich okoliczności, jak on,
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który najlepiej zna przeszłość naszą, tel:aźniejszośó i
pl:zyszłośó, któľy wie, gdzie szuka-ó istotnego pożytku
dusz naszych. /

Pieľwszym naszym krzyżem jesteśmy .my saml.:,
ktzyż naszego charakteľu, któľego nie można w je-
clnej chwili naprawió, któľy upokaľza nas' z kiőľym
trzeba wa|czy ć nieustannie.

,,Cóľko - mówił Zbawiciel do pewnej zakonnicy

- błogosławię ci i z ľadością na ciebie patľzę. Pľzyj-
muję twe pľagnienia i postanowienia poprawy, a mi-
mo to zostawiam ci twój charakteľ bez zmiany jako
włosiennicę' Póki żýjesz na tej ziemi, nigdy nie po-
znasz śtopnia świętości, na jákim się znajđujesz.,,

,,Cóľko moja, zbudowałem świątynię swoją na
twych upadkach i na gruzach, tuej mżłoki ułasnej,
trwałą śwíątynię mojej miłości."

Nawet nasza niemoc nas uświęca.
,,Największym i najpiękniejszym dziełem, mówi

Jezus, jest spľav/a twego uświęcenia, któľej Ja đoko-
nuję; jeśli Mnie bęđziesz kochać, uczynię cię świętą
mimo twych nieđos'konałości'"

Nasze pľojekty nawet najlepsze.'' jakże często
tozďzíerają tę kartę, na któľej chciał pisaó Król!.'.

Tworzymy pľojekty ku Jego chwale, a on tym-
czasem ma inne: to Mu spľawia pľzykľośó... Zostaw-
myż Mu wolną ľękę!

') ,,Życie ĺ đziďa", I! 84.
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jekty?'.'" _ ,,Fźat, Magnificat! Panie, nie pozosta-
wiaj mi moźrrości wyboľu: ľzeknij tylko słowem...
takim, jakim zechcesz. Nie pozwól, Jezu, by ślepcy
chcieli zmieniać Twoje zarniaľy*._Pewnego ľazu św. Teľesa, tozpoczynając ľeko-
lekcje, postanowiła ođđaó się suľowym umartwie-
niom; wszakże zachotowała i zniewolona była zanie-
chaó swych pięknych planów' Goľączka oJebľała jej
nawet zdolnośó ľozmyślania.

Skaľżyła się pľzeto Zbawicielowi i otrzymała na-
stępującą odpowiedź: ,,Pľzygotowałaś sobie s"-" vło-
siennicę. Ja zaś szykuję ďa ciebie inną. Chciałaś
biczowaó się własną đysc.ypliną, Ja tymczasem sam to

icę ode-Mnie: jest nią go-
twych planów.,,
błogosławiła Mistrza mi-

20Ĺ

cy; biczowania się, poszczenia, sypiania na deskach
i t. p.?

Takich 6,152 qlybľanych istnieją tysiące; pľag-
nęłyby one wypełnió wszystko, Iecz ze względu na
zdľowie, na wyczelpujące obowiązki stanu lub dla po-
słrłszeństwa nie mogą i nie powinny upľawiaó po-
clobnych umaľtwień.

Czyżby Mistrz po l.az pieľwszy zapomniał się i wy-
magając pokuty' nie dostarczył potľzebnych warrrn-
ków? Czy to możliwe? Czy podobna, by tozkazał
lataó, a jednocześnie podcinał skľzyđła? Pľzenigdy!

Czy więc nie istnieją inne umaľtwienia i pokuty,
któľe wpľawdzie nie znajdują się w klasycznym spi-
sie umaľtwień, ale są- dostępne dla wszystkich dusz
powołanych do đoskonałości?

Tu tkwi sedno spľawy!
Nieświađomośó pod tym wzglęđem najl'epsze du-

sze wieđzie na bezdľoża.
Nie brak zapľawdę innych sposobów pokuty, baľ-

ďziej osĺľych niż đyscypliny i włosiennice.
Wszystkie wymienione umaľtwienia są piękne,

święte i gođne pochwały, lecz pochodzą z inicjatywy
luđzkiej.

- Znirn jeđnak kogoś, co ma siLniejsze ľamię od
św. Hieľonima' a seľce rnężniejsze ođ św. Antoniego
Pustehika lub Piotľa z Alkantaľy: to Jezus.

Boleści Íizyczne lub moľa]ne zesłane ptzez Zba-
wiciela đla _nasąego uświęcenia zawsze .tá"o-ią po-
kutę najświętszą.

Do nich za]jczarn chorobę, żałoby, niepowodzenia,
chłostę kľytyki, spľzeciwy, utratę majątĚu lub sła-
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wy' oszczeľStwa, niesnaski ľođzinne, niewđzięczność,
ubóstwo i t. đ.

Te umartwienia zawsze są dostępne đla tych, któ-
ľym je Zbawiciel posyła.

IIe jest đusz, co pałają pľagnieniem ďoskonałości
a nie mogą pościć ze wzglęđu na słabe zdľowie, na
choľobę lub obowiązki stanu.

Nie mówię tu oczywiście o oziębłych lub lu-
đziach światowych, unikających za wszelką cenę cieľ-
pienia, lecz wyłącznie o tych, co cieľpieó pľagną. Czy
są oni wobri oď obowiązku pokuty? Czy nie mogąc
umaľtwiać się, skazani są na to, by pozostać na ni-
zinach bez możności wzniesienia się ku szczytorn?

Żaďną miarą!
Niech tylko przyjrną w pokoju, a nawet z ľado-

ścią chorobę czy inną dolegliwość, zesłaną im przez
mądľość i miłośó Zbawicie]a. Niech błogosławią Je-
zusowi z wiatą i podđalliem się za wszelkiego ľo-
dzaju pľzykľości i upokotzenia, towarzyszące często-
kľoó choľobie. Niech widzą we wszystkim plan na-
kľeśIony ľęką Místrza; a gđy wszystko przyjmą bez
oporu' zapewniam, że są wielkimi pokutnikami, wĺel-
kimi świętymi, właśnie đzięki cieľpieniom pochodzą-
cym z inicjatywy bożej.

Pľawda ta dođaje otuchy i siły đuszom pięknym,
lecz. zđezotientowanym, co nie wyobľażają sobie u-
maľtwień poza dyscyplina i smucą się, że wskutek
choroby zostaŁy jakby wymazaÍ|e z listy tych, któ-
ľym wolno wznosió się ku szczytom.

Spotykałem takie đusze pośród choľych i nieszczę-
śliwych' Istnieje ich legÍon, są bođaj w większości.

ĺ
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Ciężka, bolesna, często nieuleczalna lub upoka-
rzająca choľoba stanie się po ťysiąckľoć chwalebną

- i spľawió może, że chory bęđzie prawdziwym Pawłem
z Tebaiđy, byle tylko... posiadał u:źelką mżłość..

Czy chľoniczna choľoba nie powoduje cieľpień
i umaľtwień suľowszych niż życie tľapisty? A matka
lub małżonka o sercu przebitym sieđmioľakim mie-
czem cierpień moľalnych, đo któľych đochođzi ktzyż
nadwątlonego zdľowia i bľak śľodków do utľzymania
licznej ľođziny?

Taka niéwiasta, jeżeli kocha pľawđziwie, bęđzie
bez żadnej włosiennicy w oczach Króla męczennicą,
świętą, wpľost cuđem łaski!

IIe ukľytego, cichego bohateľstwa míeśció się
może w sercu niewiasty, miłującej Jezusa!

W'idzicie, że ta nauka jest pľawđziwa choóby dla
swej pľostotyl Wszak jest całkowicie ewangeliczna!
Przekonany jestem, że napełni ona seľca świętą ľa-
dością, Że tozpľzestľzeni hoľyzont myśli, że da nam
od razu dużo mocy i pewność, iż zďołarrry zđobyć
szczyt, do któľego pociąga nas Mistrz umiłowany,

Umiejmy też znosió cieľpienia pochođzące ođ
stusorze'ŕt,, Częstokľoó nie odpowiadają one naszym
pľagnieniom, lecz đzieje się to z dopuszczenia Boże-
go. Ztesztą, czy pođobna wymagać ođ innych, by
byli aniołami, skoro sami nimi nie jesteśmy? Jakim
pľawerĘ wymagamy ođ innych skľzydeł, jeżeli sami
ich nie posiađar-ny? .

Umiejmy cieľpieć z powođu saĺnotności. serea.
Jesteśmy sami, niezľozumiani, walczymy sami z

sobą; czujemy się osamotnieni właśnie wtedy, gdy
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tak barđzo potľzeba nam wspaľcia. Nie tľwóżmy się;
wszak Jezus także jest z naĺĺi i w nas. Znośmy cieľ-
pienia z miłością w duchu pokuty! Gđy Bóg duszę
pl:zeznacza do wiecznego szczęścia' wtedy z miłosieľ-
đzia zsyła na nią krzyże i cieľpienia.

Gdybyśmy żylí życiern Jezusa, Jego myślami, Je-
go wolą, wtedy ľzeklibyśmy \Mobec tľapiących nas đo-
świadczeń: ,'Wszystko co zechcesz, Paniel"

W tym duchu zncśmy z rniłością kľzyż buntującej
się natury zŤLasłollej. ,,Panie, chcę należeó đo Cie-
bie, chcę byó czystym i świętym, a oto zmysły moje
mówią co innego". od tego właśnie krzyża pľagnął
być uwolniony św. Paweł, Iecz Pan ođparł: ,,Nie, wy-
staľczy ci łaska Moja"*)'

Ale co za wstyđ, co za upokorzenie! pođlegaó
takim słabością. ,,Czy mniemasz, że dając Ci me Seľ-
ce chcę cię uwolnić od walki? Czy đla l\[nie tylko
chcesz cierni, a dla siebie kwiatólv? SyĹu, chłoszczę
cię przez zĺľlysŁy twoje, iżbyś w ten sposób zadośó-
uczynił."

Znośrny upokorzenia ze spokojeln; znośmy cieľ-
pienia z miłością w đuchu pokuty!

Sami nie potľafilibyśmy wykonywaó pokuty suro-
wej, i dlatego on sam przychoďzi nam z pomocą' zsy-
łając nam kľzyże.

Bęđziemy Go za to błogosławić kieđyś w wiecz-
ności, gdyż pľzekonamy s!ę, że każđe cierpienie było
nasieniem chwały niebieskiej.

Urniejmy znosić cierpienia ľođzinne.

*) II Kor., XII, 9.

I
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Pattz, oto gdü'e jeszcze rvczoľaj było życie, tam
dziś żaŁoba; w oka mgnreniu śmieľó potaľgała węzły,
któľe - zdawało się - tľwać miały na wieki. Śmieľó
TozTywa, ľwie na stľzępy seľce kochające.

Czy pytać będziemy, po co istnieje bóI? Cry
Jezus ma nas oszczędzać, skoľo níe oszczęđził Matki
swojej tak niepokalanej, tak świętej?...

Jakżebłąđząte dusze, co w cieľpieniu widzą prze-
đe wszystkim bicz zemsty, a nie doświadczenie, po-
chođzące z rniłosieľdzia, a nawet'łaski, niby pieszczo-
tę Bożą, kľwawą wpľawđzie i bolesną, a niemniej
jednak pieszczotę.

Jeżeli uważaszkrzyżpľzeđe wszystkim za cios ka-
ľzącej spľawieđliwości Bożej, to zapytaj się, jaką
zbľodnię popełniła Najśv'. Dziewica, najboIeściwsza
z pośľód stworzeń?

Godne to pożałowania, że tyle dusz ulega pod tym
względem zŁuđzeni.u! Święta Teľesa utrzymuje, że
trzy czwarte modłów, zanoszonych do Boga, đałoby
się stľeścić w słowach: ,,oďk'-zyża i cier.pienia wybaw
nas Panie!"

Gdzie tu może być mowa o świętości! Chętnie
słuchamy nauk o umartwieniu, podziwiamy pokuty
pusteLników, powtarzamy nieustannie:,,Mój Boże, ko-
cham Cięl"... Lecz pľzy najdľobniéjszej pľzeciwności,
przy lada pľzykľości lub choľôbie dľżymy i nic nie
ľozumiemy...

Nie ľozurr.riemy ani piękna, ani wzniosłe go za-
flanią, qhŤ2ęścijańskiego Ćieľpienia. Pozwalamy mó-

. wió nątuľze, ktőra się buntuje, zamiast z podáaniem
izucić się do si;óp Ukľzyżc_*_anego Boga'
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Starajmy się przez apostolstwo nasze wychowy_

wać, zuĺłiszcza wśľód ľođzin poświęconych Seľcu Je-

zusa, dttsze mocne' serca clzielne, któľeby z męską ođ-

wagi pr"gęły naukę miłtlści całkowicie, ze wszyst-

kiň,-co w niej jest szlachetnego i wielkiego' to zna-

czy z cietpíeniem, któľe nawraca i promieniuje ży-

ciem.
Walczmy zaw zięcie pľzeciw współczesnemu wycho -

waniu zbyt mięt Liemu, bezbaľwnemu' zniewieścia-
łemu, blaáemu, pľzeciw wychowaniu, które uczy đtżeć'

przeđ cierpieniem.
Ewange1ia uczy czegoś zupełnie innego'

Najlepsi ludzie są đzisiaj zbałamuceni tym fatal-
,ry* ,rp.""đzeniem i ze zgtozą ođpychają ođ siebie

kľopelkę żółci lub ukłucie igły'
W tej szkole szkodliwej wychowuje się niestety

nasza rĺú'ođzież; a ptzecíeż życie, czy chcemy czy nie,
gotuje nam walkę zażartą, zwłaszcza w śrođowiskach
światowych i spoganizowanych.

Nie bľak na szczęście đusz ukształconych w szko-
le Boskiego Seľca, któľe nawet wśľóđ świata umieją
pov/"taľzaó ze św. Teľesą: '.Albb 

cieľpieó albo umrzeó"'
Zastępy te powiększają się ustawicznie'

Jeszcze kilka słów o cterpźeni,u ź polcucże, jaką

zađ'aje żaeźe.

Sprowadzaó pokutę đo czuwań i długich postów,

đo umartwień cielesnych, 7Äaczy zamykaó ją w bar-
dzo ciasnych gľanicach i pľzeznaczaó ją dla baľĺ]"'
nielicznej gaľstki; a jednak pľawo pokuty ot)6u'ią2lĺic
ściśle tłseglstlęi.ch bez wa!ątku.
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Kto zdolny jeśt wykonywaé owe ówiczenia su-
ľowe, czyni dobľze; kto może wypełniaó, zuĺŁaszcza
kościelne przepisy o postach, powinien je zachowy-
wać z rađością' i wdzięcznością. Również kto rna
możność zgoďnie z obowiązkami swego stanu i z wolą
ptzełożonycln uczynió coś ponad zwykłą miaľę, postę-
puje baľdzo szlachetnie "' otrzyma stokrotną za!łaĺ.ę.

Lecz w ośmdziesięciu wypađkach da sto nie moźľra

,,z woli Bożej" tego stosować; nie mówię ,,niestety",
lecz ,,z woli Bożej", któľa zsyła przeszkody uniemożli-
wiające pľowađzenie życia suľowego.

A mĺmo to takim właśnie luđziom potľzeba mó-
wió często i wyľaźĺrie o pľawie pokuty' iżby życie
Boże z nich promieniowało.

Leez w jaki sposób czynió mają pokutę? Wszak
są w szpitalu, na Łożu boleści, złamani pľacą' wyczeT-
pani, đźwigając w đođatku ciężar ođpowiedzialności
za rođziĺę? Jakże im mówić o pokucie?

otőż' rnőwmy im o pokuciě sutowej a najmilszej
ze wszystkich, polegającej na tym, aby kľzyże swoje
przyjmowaó 6ez szemľania, z wiatą, ze spokojem, bez
goTyczy, z miłošcią całując đłoń, któľa je zsyła.

Gđyby było inaczej, ileż osób mogłoby powie-
dzieó: ,,Gđybym był zđľőw, mógłbym się umaľtwió,
jak to czynili święci; tymczasem w moim stanie zdľo-
wia muszę się w;lrzec umaľtwień. Nie mam dość zđľo-
wia, aby zostaó świętym".

I miałby pod pewnym wzglęđem słuszność; za
mało bowiem mówi się () tym' że największą i naj_'
piękniejszą pokutą jest ta, którą zsyła opatľzność.
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Jakim szczęściem' wpľost objawieniem đla wielu
đusz jest nauka, że choľcby, Znoszone z wiaľą i mi-
łością, tyle są warte, co wszystkie inne umártrvienia.

Nie chodzi o bľak włosiennicy, ale o bľak miłości,
któľaby pokutę uczyniła słodką i owocną. Wie1e jest
dusz pľzyodzianych włosiennicą, czyniących pokutę
pomimo wo1i, natomiast nie]iczne są dusze święte
i apostolskie, gđyż zbywa wszysikim, nawet najlep-
szym' na miłości.

Apostołowie Seľca Jezusowego, jakże się stanie-
cie naľzęđziem Jego 'chwały, jeśli nie posiądziecie mi-
łości Ktzyża?

oto Mistľz mówi đo rvas' jak đo św' Małgorzaty
Maľii:

,,Weźmij ktzyż,ktőry ci podaję, i urnieśó go w seľ-
cu swoim; miej'go ustawicznie pľzed oczami i pia-
stuj w objęciach uczuć swoich.'."

,,Piastować w objęciach Ktzyż, to znaczy tylekľoó
uścisnąó go miłośnie, ilekroó natrafisz nań jako na
najcenniejszy zadatek mej miłości."")

Zaiste, nie wleczcie krzyża za sobą, tľzymajcie go
ľaczej w objęciach'

Chociażbyś bał się krzyża, napotkasz go _ to nie-
uniknione - ale wtedy nie znajdziesz na ktzyżu
Ukrzyżowanego Boga.

Jeżeli niesiesz ktzyż z miłością, to wkľótce on
sam cię poniesie i okrwawione ľamiona Zbawcy pod-
tľzymają cię;'Krzyż stanre się węzłem nierozdzieJnym
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pomiędzy Jego Seľcem a twoim i będziesz szczęśliwy
w cieľpieniu.
. Wiedziała o tym św. Magđalena đe Pazzi, gdy ca-
łując mury swej celki, mówiła;

,,oszukałeś mnie, Panie! tak, oszukałeś mnie!,, -Wtedy ukazał się jej Jezus i zapytał: ,,Jak i \M czym
oszukałem ciebie, oblubienico?" ona zaś ľzucając Mu
sĺę đo nóg, ľzekła: ,,Tak, Jezu, oszukałeś mnie..' Gđy
musiałam wszystko opuśció, by iśó za Tobą, wtedy
spowiednik mój i ľodzina mówi]i tyle o ktzyżach' o
kalwaľii, o kolraniu i wyniszczeniu, a teľaz, sďv już
wiem, co o tym sąđzió, vĺidzę, że to wszystko niefľaw-
dą...('- ,,Jakto, zapytał Jezus, ezyż rrĺe potľzeba um-
tzeć ĺakrzyżu, by iść za Mną i đo Mnie należeć?,,

,,Bezwątpienia, odpaľła Święta, lecz nie powieđzia-
no mi wcale, że pośľód Łyc}. krzyżőw i boleści Ty się
znajđujesz, Ty_, Najđľoższyl A gđzie Ty pľzebywasz,
tam boleść staje się xozkoszą a śmieľć zamienia się
w życie.",

Zachowajmy w sercach na wieki tę potrójną, nie-
ľozđzieLną miłość:

MIŁoŚĆ EUCHABYSTII!
MIŁoŚĆ DUSZ!

MIŁoŚc RnzYŻ^|
14

*) ,,Życie", L 115-116.

JezuB Król Miłości
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Jezug według ewongelii

Chrgstus luczol'clj.'. ż d'ziś.*)

Czy znacie Chľystusa takim, jakim jest tzeczy-
wiście? Jakim Go przedstawia Ewangelia?

Nieszczęściem naszych czasów jest nieznajomośó
Chľystusa - na\Met wśľód chľześcijan.

Niewieľzący zaptzeczają Mu Bóstwa, nazywają
Go ,,nadczłowiekiem".

Chľześcijanie natomiast nie đosyó wierzą w boskie
Człowi.eczeŕtstLło Jezusa, Widzą w Nim Boga, któľy
jest tak niepodobny đo nas luđzi, tak nas pľzewyższa-
jący, że przestaje być đla nas bľatem.

Nawet dusze pobożne nie znają Go dostatecznie.
Wyobľaźnia ich pomniejsza i zniekszŁałca Jezusa,

pľzedstawia Go tak, że Niepokalana Kľólowa nie ľoz-
poznałaby chyba w Nim swego Syna.

Nauczmy się znaó Jezusa prawđziwego, Jezusa
integľalnego, Jezusa, Syna Maľji... Boga, lecz i pľaw;
dziwego, jak my, człowieka, takiego, jakim się stał
dla nas.
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Jezus, któľego umieszczamy talĺ wysoko i tak da-
Ieko w niebie, to nie cały jeszcze jest Jezus. Jezus
autentyczny - to Jezus Ewangelii: Bóg i Człowiek,
Człowiek i Bóg.

Jezus jest w niebie, i na kolanach cześć Mu odđa-
jemy, Iecz jest ľównież na ziemi jako Bóg, Kľól i Bľat,
jako Słowo Boże, któľe stało się Ciałem, i dlatego wiel-
bimy Go zatőwno na ołtaľzach, jak w łonie Marji jako
Boga i zatazelľ' jako Boga-Człowieka.

,,A Słowo ciałem się stało i mieszkało między
nami,tt*)

Bóg stał się ciałem! Cőż to oznacza? To ozrra-
cza, że stał sźę Bratem na.szan1,' ,,pod'obngm d,o nas tlle
lĺszystkżm, oprőcz grzechu"'** )

,,okazała się đobľotliwośó i ludzkośó Zbawiciela
naszego Boga'"***) Ponieważ wielkośó onieśmiela,
a poďobieństwo zblíża, pľzeto stał się nam pođobny,
by nas do'siebie pociągnąć,..

Mamý więc pľawo zbhżyć się do Niego.
,,o Jel,żr culpa!" woła Kościół św. - szczęślíwa

wina, która sprawiła, że wo]'no nam Jezusa nazywać
Bľatem, znać Go i kochać jako'Bľata.

Nie potľafiłbym nigdy wznieśó'się do Niego; lecz
oto Qn sam postanowů' z.niżyó. się do mnie i ,,bratem
swoim" mnie nazwać chciał!

Chcecie się pľzekonać, đo jakiego stopnia Jezus
stał się naszym Bľatem?

*) Jan., I, 14.
**) Żyđ, rv, 15'
***) TJń., IrI, 4,

*) Żyđ, XIII, 8.

1łl'
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Postarajmy się przyjrzeć' Mu się, poznaő Go ma_
leńkiego, ubogiego, niemocnego, ze Łzamj' w oczach,
utľudzonego, okľytego nęđzą naszej natuľy.

Słabości i niemoc Boskiego naszego Bľata.

Gđyby nie było Wcielenia, nie mógłbym bez blu-
źnieľstwa pľzemawiaó đo Boga i Pana mojego nastę-
pującymi słowy: ,,Jakże jesteśmy do siebĺe pođobni;
ja mam swoje słabości i Ty swoje, w mej natuľze
ludzkiej ukľywa się pľzepaść niemocy, a od chwili
Wcielenia ľównież w Twojej!"

Pattz na Jego niemoc i słabośó w łonie Marji,
gdzie on, Stwóľca, Żyje Íizycznie życiem swego stwo-
ľzenia, Marji, Matki Swojejl

A potem w dniu Naľodzenia. o jakże on pięknyl
Maleńki, złożony na sianie mięđzy bydlętami, niemo-
wlątko, o członkach wątłych, đelikatnych i đtżących.

o jaki podziw wzbud'źa w nas ten wiđokl on sam
skazał się dobľowolnie z miłości na taką niemoc, że
błagaó musi Marję o pomoc językiem niemowląt:
łzarni!

Patrzmy z zach.w,1ĺtem, jak w łonie Maľji czeľpie
z dziewiczego ciała kľew, któľą za nas pľzeleje. Jest
tak maleńki i delikatny, że przez wiele miesięcy mleko
Przeczystej Dziewicy stanowić Dlań bęđzie jeđyne
pożywienie'

c ąät'äŕ'ů:lľiľ.oĺď}l"jz Bľaciszek z truclnością wy_
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powie pieľwsz'e swoje słowa: Matka..' Maľja! - A jest
on Słowem Bożym!

oto inny wymowny dowód Jego niemocy. Heľóđ
pľagnie Go zgŁađzíć', a on, Bóg zwycięski, musi ľato-

1 waó się ucieczką; św. Józef bieľze Matkę z Dziécíąt'
kiem i ucieka do Egiptu!...

Po powľocie đo Nazaľet zmuszony jest żyć z pra-
cy ľąk i częściowo utľzymywać ľodzinę; więc uczy się
ľzemiosła.

Mówię wyraźnie, że jest ,,zrnu'szony", gdyż unika
cudów, chce iść đtogą zwyczajną jak my, i dlatego po-
pľpsi cieślę Jőzefa, by Go nauczyŁ rzemiosła. I ta]<

w pocie czoła pľacuje na ch]eb.
Z wielkim pľawdopođobieństwem można pľzypu-

śció, że niejeđnokrotnie Boski Robotnik nie otľzymy-
waŁ zapŁaty, gdyż nie po'ł'iođło Mu się zaďowolió wy-
bľeđnego klienta; i Cieśla Jezus milczał.

Czy istnieje jakiekolwiek cierpienie ubogich, któ-
regobyś Ty nie znał, Boski Biedaku, Rzemieślniku z
Nazaľetu, tak pociągający w sĺ'oim ubóstwie?... Cier-
piałeś chłóđ, znosiłeś głód... Iecz pľzede wszystkim
znosiłeś pogaľđę, jaką otacza świal tych, któľzy po-
zbawieni są domu, ľoli i majątku. ,,Jaką naukę może
on posíađać?" powiedzą o Tobie oskaľżyciele.
,,Jakie pľawa może ľośció w Izľae]u?..."

Tg wzglęđną niemoc zachował on ľównież w wie-
ku đojľzałym. Podczas buľzy śpi w Łođzi; uczniowie
zmuszeni są Go buđzió' Wiđzą Go, jak zrĺęczony sia-
ďa ptzy Jakubowej studni, pľosząc Samaľytankę, aby
Mu napió się dała. Pľagnął!'.. Pragnął'.. jej đuszy,
jak pľagnie dusz naszychl
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Ileż się dla nas namęczył! Ileż to razy kamienie
ostre raniły Mu nogi!

Ach, gđyby ludzie wÍeđzieli, jak Jezus kocha
wszystkich, nawet obojętnych.... sđyby wiedzieli, że

ich szuka' jak szukał Samaľytanki!
Mógł pľzecież zmniejszać. ođległośó, a jednak tego

nie czynił. Po stľomych, skalistych wspinał się ścież-
kach, odbywał długie, męczące pođľóże, Jak zwieľzę-
ta đzikie sypiał nocamí w skalnych ľoąladlinach'

Leez czymże jest to wszystko wobec uđľęczeń bo-
lesnej dľogi na Kalwarię?

Zďrajca Go całuje; Pan pojmany i skrępowany
staje jak zbrodĺriarz przeđ sędziami'..

Wyobľażamy sobie, jaką okropną noc, żďđactwu
wyđany, przeżyŁ w pałacowym więzieniu, ktőte Zeíl
się naigĺawa i sryđeľską, cieľniową koľonę Mu
splata. on zaś milczy, ýacząc łzami kľwawymi. Sługa
Go policzkuje, motłoch z ľykiem đomaga się swej zđo-
by czy, kaci Zen szyďzą,smagając uđerzeniami biczów...
a on kľwawymi Łami płacze w milczeníu!

Pođczas bolesnego wspinania się na Kalwarię Je-
zus czuje, że Go ľeszta sił opuszcza, chwieje się i pa-
da; ale oprawcom chođzi o to, by mieó dzíką pľzyjem-
ność w pľzygwożđżeniu Go đo krzyża; pľzeto ucieka-
ją się đo pomocy Cyľenejczyka; on jednak upađa zno-
wu; tak jest wyczerpany...

'Wľeszcie staje u szczytu; tam jest tron Jego, przy-
gważdżają Go do niego; Tozpoczsma się konanie..' Tra-
wi Go okľopne pľagnienie; woła o miłośó, o ođľobinę
wody, otrzymuje natomiast bluźľrieľstwa i żcłó zľĺĺl.e-
szaJuą z octem' 'Kona! Przyjnyjcie Mu się! Bőg za-
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miera w bezľuchu.... tľupem staje się Ten, któľy jest

Nieśmieľte]nością! owinięto Go w całun, pogľzeba-
no... o, szczycie wzniosłej niemocyl ,,Boski Bľacie
mój, seľcem skruszonym i bolejącym uwielbiam Cię
z miłością!

Wewnętľzne u€zucia Boskiego Bľata mojego.

Nie jest to wytwór fantazji, lecz całkowita ewan-
geliczna pľawda, że Seľce Jezusa ożywiały te saÍhe
uczucia, jakíe żyją w naszych seľcach, to znaczy, że

on kochał tak jak my, í kochał to, co my kochamy
miłością dobľą i szlacheürą.

Pieľwsza miłośó Jego odnosiła się oczywiście do
MaĘi.

Jak baľdzo miłował on tę Matkę, któľą uczynił
piękniejszą i czystszą od niebios, by Mu była ľadością
i chwałą!

Jak barđzo miłował Ją z w,1zjęczności za to, że
dała Mu to, co było niedostępne dla Jego boskiej na-
tuľy, t' j. moźnośó cieľpienia, któľą otrzymał przez
'Wcielenie, pľzez Fi.at Maýi.

Jak barđzo miłuje on Marję za tę chwałę, jakiej
pľzez wíeki ptzyspaTza Mu ona, Matka ludzi, KróIo-
wa miło si eľdzia, P ośľ e dn iczka, zw íązaną nier ozŁącznie
z wszystkimi walkami i tĺiumfami Syna w życiu Ko-
ścioła.

Po Maľji Jezus kochał uczuciem wyjątkowo głę-
bokim i czufum owego Cieślę, którego darzył imieniem
,,ojca", któľego ľamiona kołysały Go wśróđ tysiąca
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pieszczot, l<tói.ego splacoulane dłolrie pođaĺ'ały Mu
píeľwszy kawałek chleba!

Pomyślmy, jak ľzewnie zapłakał Bľat nasz, Jezus,
pľzyjmując ostatnie spojľzenie i ostatni pocałunek
umieľającego Jőzefa'.

Ponieważ Boskie Seľce utwoľzone było na pođo-
biéństwo naszego' przeto miało ono swych ulubień-
ców'

og. ůä"*;äľ",ä"ĺ',;::ścią ci'
ie, widząc, jak ich Kľól pľze-
dtrsz wybľanych, napawając
ich dziewicze baľwy blaskiem

oto nasz wielki pľzyjaciel, wołali maluczcy na
ulicach miasteczek i ľozľadowani biegli całować Mu
dłonie, spogląclając Nań tym głębokinr, jasnym i po-
godnym wzľokiem, jaki zrođzić się może tylko na wi-
dok Jezusa, Pľzyjaciela maluczkich!

A cóż powiedzieć o zastępach ubogich, żebľaków,
o tych, któľych nikt nie kocha, odzianych w łachma-
ny, co nie posiadają własnego đachu, poď któryby mo-
gli zaprosić Jezusa?

Zbawiciel miał dla nich Serce goľące' szukał ich
wytľwale,'w;zbiegał na spotkanie tych, któľych pyszny
świata odtľąca.

o szczęśliwi bieđacy!
Wśród nich jeđnak najbaľdziej ukochał on choľych

i kaleki; dla nich ŻachowaŁ najpiękniejsze swe cuđa.
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Jezus ukochał r.ównież smutnych, tych, któľzy w
skľytości ľany serca znoszą, których đusze - na stľzę-
py ľozdaľte, tych, co nieśmiało w tyłrych stawali sze-
ľegach, nie chcąc się zđľadzió z wewnętľzną swą bo-
1eśsią.

Jezus ich znał, Seľce Jego szło im na spotkanie
i częstokľoć jeđnym s}ojrzeniem Boskich Swoich oczu
nieuleczalne uzdrawiał ľany.

Íleż z:wie'*zeń otrzymaŁ Kľól mową łez i uđerzeń
seľca' mową, któľą on sam tylko ľozumiał!

A cőż mówić o boskim upodobaniu Jezusowego
Seľca, któľe Go naľaziło na tyle skrytych i otwartych
zal-zutőw, a nawet wywołało zgoľszenie?

Cóż mówić o nieskończenie czułej-miłości Jego đIa
gľzeszników? Jakże cudowny, jak boski jest widok
Jezusa, otoczonegó ludźmi o złej sławie, uznanymi o-
gőlnie za winnych, ktőľzy ufnie do Mistrza się zbliżali,
pociągnięci cudem Jego Seľca, đla wszystkich stojące-
go otwoľem!

eszcze z miłością, lecz Jezus
ochanymi Jego dzieómi; đa-
đawał iĺnym, i dlaÍego sz1i

IIu to z pośróđ nich pađło na Kalwaľii na kolaľra,
wielbiąc Pana swego i Zbawcę!

Jezus kochał Apostołów, tych pomocników swo-
ich, któľzy kľok za kľokiem szli za Nim, niby dwana-
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ście oľląt, otaczając Boskiego oľła. Dzielił on z nimi
chleb ubogich, z nimi znosił tľudy uciążliwej dľogi;
z nimi pľzyjacielskie, seľđeczne toczyŁ rozrnowy i je_
dną z nimi Łworzył ľodzinĘ.

ZażyŁośó. ta tym bardziej wzľl)sza, że Apostoło-
wie byli aż do końca i pozostali ludźmi niewykształco-
nymi, o umyśle pľostym, a mimo to obok Maľji upľzy-
wilejowanymi świadkami prywatnego życia Zbawi-cielasięstali' 

;,::ľ?'śľJ:'rll*.*Ł?"".ľ"Ti-
siebie nazywa ,,uczniem, którego

dem đziewiczego
Ap nikt tego tytuiu
nie wierđzili, że Jan
nie

2Ĺ9

'W Betanii zwierzaŁ się. Jezus z pewnością z goľz-
kich swych tajemnic, tam wylewał łzy, któľe ukrywał
pľzeđ światem i przed swą Matką; tam udzielał í od-
bieľał ch-]eb pociechy. A ilekľoó buľza pľześladowań
zawisła nad głową Jego, obieľał Betanię za miejsce
ucieczki.

'W' chwílach zmęczenia|gđy ciało Jego wyczeľpa-
ne było i złamaľre, w Betanii szukał odpoczynku, ja-
kiego ubóstwo Nazaľetu daó Mu nie mogło.

Któż wypowie ľajskie słodycze, jakich doznawała
ta błogosławiona ľođzina' któľej jedyną boleścią była
nieobecność Ukochanego.

P"ozmnőż, Jezu, Swoje Betaniel
A cóż mówić o Jego współczuciu? Czyż ono tőw-

nież nie było prawđziwie ludzkim?
Do Jego współczucia mają pľawo wszyscy cieľpią-

cy: ubodzy, choľzy, zwŁaszcza gľzesznlcy._ 
,,Syn CzŁowieczy pľzyszedł dIa gľzeszników..' Nie

trzeba zdľowym lekarza, ale żle się mającym.,,*)
Miłosierdzie jest źľóđłem słabości Jezusowej, ale

zarazeĺľ' Jego potęli.
Jezus nie posiada się e

boleści nasze znajdują ođd
kie cuđa są dziełem Jego

kie 'ďj,j#'ľť*ili."-äł?3-
go nie dobry Zbawiciel pa-
mĘta o nich, Seľce Jego wzrusza się i usta wyma-

*) Jan Xł 5. t) Mat., XIX, 12.
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wiają Boskie słowa, tchnące niewypowiedzianym
współczuciem: ,,Mżsel'eol' super turbam''. Żal rni ludu!"

I w ľękach swych tozmnaża chleb, by lud głođny
nasyció'x)

Pođąża wszęđzie, gđziekolwiek Go wzywają, by
leczyć, i pocieszaó'

on sam wywołuje spotkanie, by mieó sposobność
trcz}'nienia cuđu. Wđowa z Naim pŁacze; Jezus prze-
chodzi, zatľzymuje się, myśli o Matce Swej Maľji,
i wnet Seľce Jego wzTusza się i ođđaje matce dziecko'

Z jakąż czułością wypatrywały Jego oczy tľęđo-
watych, paľalityków, ślepych, by ich uzđľowić i bło-
gosławić im z miłością!...

A jeśli oni sami đotrzeć Doń nie mogli, wteđy
opuszczał tłumy i szedł dľogami, wzđłuż któľych Ie-
żeli ci nieszczęśliwi... spoglądał na nich, wyciągał ľę-
ce i pc-.vstalvali uzdľowieni z sumieniern oczyszczo.'
nym.

Pamíętacie słowa paľalityka przy saďzawce w Bet-
sajdzie:,,Panie, nie mam człowieka-pľzyjaciela"?"*)

- Jezus zbliża się doń, pođaje mu rękę i Seľce swoje
i uzđľawia go.

Potem na krzyżu tzucają Mu wyzwanie: ,,Jeśliś
Syn Boży, zstąp zkľzyża!"***) on jeđnak nie uczyni
cuđu; dla innych czyniŁ to chętnie, đla siebie nie
uczynr nrc.

*) Maľ., VIII' 1.
**) Jan, V, 7.
***) Mat., XVII, 40.
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Setnik, cóľka Jaiľa ,nowożeńcy z Kany, słowem
cała Ewangelia, to pľzecuđowny pomnik tego boskie-
go Jezusowego współczucia' 

.

Mowa i łzy Boskiego naszego Bľata.

Słowo Boże, równy ojcu Bóg, od chwili Wcielenia
-nazy'vła się Jezusem. Czuje on, cieľpi, kocha, rrawet
mó-ĺ.i i pŁaeze jak my.

Mówi językiem stwoľzeń, a jako Bľat nasz posłu-
gtrje się ľównież rnową Łez,

Czy uświadamiacie sobie niebiańską ľađośó Maľji,
gdy tľzymając na kolanach Stwoľzyciela, któľy stał
się Jej nraleńkim, uczy Go mówić, popľawiając wymo-
wę, podpowiadając słowa-Temu, któľy sam jest Sło-
wem!

Językiem, jakiego nauczył się jak inne đzieci Na-
zatetu, językiem pľostym, luđowym, pľzemawia on
đo kľewnych, sąsiadów i przyjaciół.

Mowa Jego posiada akcent Galilejczyka ,skoro słu-
żąca PiŁata ľzekła đo Piotra: ,,Bo i nrowa twoja cię
wydaje" - chcąc wiđocznie powiedzieć: ,,lVÍasz akcent
twego Mistľza".

Nawet w stylu, w sposobie wyľażania się pozostaje
on całkowicie naszym Bratem, pľawdziwym człowie-
kiem, tríođđającym wolę swoją pod pľawiđła i zwľoty
języka'

Jako Bóg wieđział wszystko, wszystko zlla, a mi-
mo.to jak my zađaje pytanie: ,,Co rĺrówią o mnie?,,*)

*) Mat., XIV, 13.



222

- ,,Ile chlebów macie?"*) ,,Kto się mnie đo-

tknął?"x*;

Ta wielka prawda, że Jezus, Słowo, chciał się po-
sługiwaó ubogimi zdaniami luđzkiej mowy i vypo-
wiađaó boskie swe myśli zapomocą utartych dźwię-
ków słów naszych, zachwyca i ľozľzewnia, A czynił
to nie tylko po to, aby Go ludzie zľozumieli, lecz i dla-
tego, że on ľównież był człowiekiem i jako taki pľa-
gĺlął posługiwać się naszą ludzką mową' pomimo jego

ubóstwa'
Lecz w tym słođkim, boskim bľateľstwie najpľze-

dziwniejszą nutą to łzy Jezusou:e,

Ewangelia mówi wyľaźnie i niejednokľotnie, że
Jezus, Bóg - Człowiek, płakał.

oto mowa istotnie ludzka, najpowszechníejsza
i najwymowniejsza, mowa, kÍ'őrą człowiek pľzemawia
w kolebce i któľą, schođząc do gľobu, żegna się z
życiem.

Nie ulega wątpliwości, że Boskie Dzieciątko w
żłóbku płakało z głođu i chłođu jak wszystkie nie-
mowlęta; Marja zaś ocieľała pocałunkami pieľwsze
Jego Łzy.

Pođobnie nie ulega wątptwości, aczkolwiek Ewan-
gelia o tym nie wspomina, że Jezus płakał, gdy umie-
ľał przybľany Jego ojciec, pogtążająe w żałobie Na-
zaľetańską Rodzinę.

*) Maľ.' vI' 38'
**) Maľ.' V' 30'
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Również niepodobna wątpić, że Jezus, ilekroć
spotkał na đľodze stľapionych, płakał z płacżącymi, bo
Serce Jego niewymowfiie było czułe.

Znajdujemy natomiast w opowiadaniu ewange-
Iicznym wyrażną wzmiankę o wzruszeniu, jakiego
đoznał Zbawiciel na wiđok bogobójczej Jeľozolimy,
naď któľą już zawisły w gľomy bľzemierrne chmuľy,
któľe miały zniszezyć, Miasto Święte, Jego ojczyznę.
Nie zđołał wtedy powstrzymać fali goľyczy z miłu-
jącego Jego Séľca płynącej i przelewającej się w
łzach goľących: ,,,'Fleuit super i'Ilam"").

A cóż powieđzieć o irrnej scenie, ľównież w Ewan-
gelii opisanej, której piękno żadną miaľą nie da się
wyrazió, na myśli wzľuszenie Jezusa na widok
zmaľłego Łazarza|

Pozoľnie pľzyszedł Jezus za późno; przyjaciel u-
maľł, a nawet ođ trzech dni ]eżał juź w gľobie' Maľta
czyni Mu w;iĺrzuty, któľe posiađają niewysłowiony
czat, zđraďzający bowiem, do jakiego stopnia rodzina
Łazatza uwaźała Jezusa za seľđeczne$o pľzyjacíela:
,,Gdybyś tu był, nie umaľłby bľat mój,,. Jak gđyby
chciała powiedzieó: ,,Wiedziałeś, że Łazarz chóľy, a
jednak ľrie chciałeś pľzyjść, a więc, kochany Przyja-
cielu, z Twojej winy on umarł"'

,,Gdzieście go położyli?", Pýtä Jezus i iđzie đo
gľobu. Tam, mówi Pismo św. ,,toztzewnił się w du-
chu i wzťuszył sam siebie',. Jezus nie mógł się po-
wstrzylríaó od'łez.

*) Jan, XI,2I.
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Za chwilę miał go wskľzesić, a nrimo to Ser.ce Je-
zusa łka. Łzy Jezusa'oyły pr'zygo'cor,vaniem do cuclu
wskľzeszenia.

Ci, co się Misiľzorĺ'i pľzyglądali z bliska i uwa-
żali Go za największego pľor.oka' mogli mniemać, że
nie podlega on nasz}'m słabościonr, że jest nieczuły na
nędzę ludzką. To tez rł'idząc płacz i szlochanie Je_
zusa, mówili: ,,Patlzcíe, jak go miłował!"

Łzy Jezusa były dorvodern niezgłębionej
jaka kľyła się w Seľcu tsoga - Człowieka'

Ervangelie dla swej zwięzłości nie poľuszają w ży-
ciu Zba'"viciela tysiąca szczegőłől,v; Bóg tak z'-ząđził'
1ĺrĺszakże nie pľzekr.aczając pľawa ewangelicznegc
milczenia możemy poczynić pewne pľzypuszczenia na
powyżsŻy temat.

oto jedno z baľdzo pľawdopođobnych, zwłaszcza
gd.y już poznaliśmy uczucia Jezusa:

1'i1", - wteđy niewatpliwie głos pľzeľywało Mu łkanie.
a z ocz\) tľyskały str'umienie łez'

Nie możemy sobie wyobľ azlć, by Jezus opuszczał
Nlatkę i Betanię po stoicku, z gestem uľoczystyrn i
chłodnym!

Podczas tej podniosłej chwĺli' w boleści swojeji łzach synowskich, w goTyczy ľozđaľtego Seľca, --był on naszym staľszym Bľatem'

I
I

I
I

-, 
--- ' -- -i - 

l-
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Płakała MaĘa, ściskając w objęciach Boskiego Sy-
naczka.

Ewangelia nic o tym nie wspomina, może dlate-
go, że to wszystko ľozurnie się samo pľzez się, może
z uszanowania ďla tej sceny, któľą wzľuszali się je-
dynie świađkowie - aniołowie.

o łzy Boskie! wy posiadacie największą wymowę
i lepiej ođ cuđów ukazujecie mi Seľce mego Zbawcy;
wy pľzykuwacie duszę moją do Jego Seľca mocniej-
szymi łańcuchami od tych, któľe wykuwa bojaźń, wy
rođzice boskie i słodkie brateľstwo pomiędzy Kľó-
lem - Stwóľcą, a Írlną niewo]:nikiem ľobakiem

Widząc Łzy Jezusa rrpadam na kolana, zwycię-
żony rniłością, któľa wyciska Łzy z Jego Seľca, i uwiel-
biam Go, jak mam nac]"ieję wielbió Go w niebie jako
Boga - Człowieka, Stwóľcę i Zbawcę, ale także staľ-
szego Bľata mego!

Gdzie źľódło tychłez'! - odsłonił nam je Longin.
Uđeľzeniem lancy ľozeľwał okľywającą się za-

słonę.
o cudziel Longin ođkrył, że Jezus od ur.ođzenia

śmieľte].nie był zľaniony.'. zľaniony pľzez miłośó! Lan-
ca umiejscowiła jeno, pozwoliła ściśle okľeśIić, gdzie
się ľana owa znajduje w Sercu!...

Jezus KřóI MiłoÚôi



226

bľaci i ptzyjaciőŁ Jezusa, ktőtzy miłowali Go pła-
cząc i czcilri miłując!

Jezus zawsze ten saľn w Euchaľystii.

Chri'stus hod'ie... źpse et in saeeulax).

,,Wiedząc Jezus, że przyszła Jego godzina, aby
ptzeszeďŁ z tego świata do ojca, umiłowawszy swe'
ktőtzy byli na świecie, do końca je umiłował,,**).

oto now5r wybuch wzniosłego, boskiego szďeń-
stwa miłości Jezusa.

Za chw:.lę ma nas opuścić, ma przyjąó tak upra-
gniony pľzez siebie chrzest krwi. Ale śmierc wedle
pľaw natuľy z konieczności zerwie więź, która Go
łączyła z ukochanymi ,,filiolż", z dziateczkalri i przy-
jaciółmi.

Miłośó Jego nie może się na to zgodzió.
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Smutny jest Jezus, smutny 
"ż 

do ś^i"""i.Ť.[ie tyI-
ko dlatego, że zostawia na ziemi dziatki swe ,,sieľota-
m7", Iecz jeszcze đla innej ľacji, w;rższej i piękniej-
szeJ.

Ptzez lat 33 zľosło się Jego Seľce z kľaíną wy-
gÍrania' ojczyz-ną Jego i Jego Matki.

Serce Jego po miłości ku ojcu umiłowało naj-
goľęcej wygnańców ziemskich, zwíązanych z Nim wę-
złem silĺiejszym od węzłów natuľy, bo węzłem, ja-
kim jest wiernośó Boga _ Człowieka!

Wszystkimi ľodzajami miłości przywiązany jest
Jezus do miejsca naszego wygnania: kocha on pľzy-
bľanego ojca, miłuję Matkę, ognisko domowe, kocha
apostołów, przyjaciół i nieszczęśliwe owieczki zbłą-
kane, jakich w niebie nie spotka, kocha wszystkich
bľaci swoich...

Kľew, którą ma przelaó, jest daľem ziemi; na zie-
mi również, pośľód cieľni i ľozpalonych piasków do-
czesnej pustyni, nauczył się cieľpieó i płakać.

A jeżeli pľawdą jest, iż jest Bogiem, że tam r"y

gőrze wieczysty tľon posiađa, że jest Synem Bożym
i Kľólem niebios, to niemniej pľawđą jest, żd inny
tľon, tron Dawida, tron ziemski kosztował Go dďeko
więcej.

Czy zechce całkiem porzqció ziemię, któľą zdo-
był i odkupił swą Kľwią Baľanka?

Nigđy! Możnaby mniemaó, że trudniej Mu było
opuścić ojczyzľtę áemską niż niebo!

A'choó pľawdą jest, że Jezus jako Bóg nie po-
trzebuje nikogo, to jeđnak zđawaóby się mogło, że ja-
ko Bóg-Człowiek stwoľzył sobio koniecznośé posia-

15.

ał wszystkie przeszkody w poszu-
znych dzieci. Naglony miłością
đo łona Marji, i oto teľaz znajduje

na 
Go ziemi? Czy

i e 
stóp na piasku

ws 
by to miało być

Nie! Seľce Jego na to wszystko nie zgođn -się
nigđy!

*) Żyd., xüI, 8
**) Jan, XEI, 1.
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đania naszego seľca i naszego towarzystwa; chciało-
by się wpľost powiedzieć , że on, któľy đaje nam pod-
wójne życie: życíe pl:zyrodzone i życie łaski, nie może
żyó, bez nas'

I wteđy w owych wzniosłych walkach z samym sobą
ucieka się Chrystus đo Swojej v/szechmocy.

Rozkazuje i decyduje Jego Seľce.
IJmiłowawszy nas \M sposób niewypowiedziany

już ptzed, ustanowieniem Euchaľystii, posuwa on się
w miłości do gľanic ostatecznych đo szaleństwa!

oto od chwi]i ostatniej wieczeľzy jest on
znów pośľód nas jako Pielgľzym, jako Towarzysz,
Pľzyjaciel nieodłączny bľaci i miłośników swoich; oto
jest obecny, obecrry ľzeczywiścĺe ciałem i duszą, krwią
i Bóstwem aż ďo skonczenia świata...

Zwyciężyło Go Jego Seľce i pľzykuło Go do
ziemi.

oto na kaľtach Ewangelii Mistľza pľzesunął się
pľzed nami Jezus cichy i pokoľnego Serca. Nie po-
zwőImy, by się ten obtaz zatatŁ w naszej pamięci

Jak Weronika zachowajmy Go głęboko wyľytym
w naszej duszy...

Jezus _ Król, Bľat i Pľzyjaciel!
Jezus zawsze jest ten sam: w Ewangelii _ w Eu_

char'ystii - w objawieniach Swego Seľca św' Małgo-
rzacie Marii.

To Jezus ođwieczny... Ten sam, nad którego kľó-
lestwem w świecie mamy pľacować _ ten jeđen, je-
đyny, niezmienny.
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W Betlejem i na Kalwaľii dokonało się pľzämie-
nienie dostępniejsze dla nas ođ chwalebnego pľzemie-
nienia na Taboľze; w Euchaľystii dokonuje się usta-
wicznie większe 'nadto przemienienie: Jezus ciąg1e

ten sam, skrwawiony, ľoniący łzy miłości, staje się
tam ciałem z ciała naszego' duszą naszych đusz, co-

ľaz mniejszy, coĺ:az bardziej nam bliski...

,,Chľistus hodie"*).

,,Chľystus dzisiaj".

Tak, ten sam' co w żłóbku.

Dzisiaj ľównież okrywają Go pieluszki hostii'
Słaby jest, niemocny, i niemy w Tabernaku1um...

Pľzemawia clo nas językiem niemow1ęcia... Gdy
pľagnie i łaknie miłości, wyciąga do nas swe ľączęta,
jak ongiś đo Matki. Pľzywołuje nas do siebie, jak
Ją ptzywofuwał, jak wołał Małgoľzatę Maľię: ,,Cóľ-
ko, wspomóż wszechmoc moją!"

O cudowna niemocy Jezusa-Hostii! o uległośó
niesłychana!

Jesteśmy pod pewnym względem szczęśliwsi od
pasteľzy, od TYzech Kľólów i tych wszystkich, któľzy
rrrogli ptzez chwilę pokłonió się Jemu, spojľzeó Nań,
ucałować, Iecz wnet musieli oddać Go Matce i wľa-
caó đo siebie; gdy tymczasem my według słów
Bossueta - ,,możemy Go pochłaniaé i Jemu daó się
pochłaniać po tysiące razy."

") żyd, xnr, 8.
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Mówiliśmy o Nazaľecie, o Dzieciątku, o pľacowi-
tej młodości Jezusa.

Leez oto ów boski, czaro]Vny domek, đľoższy naď
wszelkie pałace, warsztat Jego pľacy, świątynia Jego
modłów w zjednoczeniu z Maľją zmienia tylko ľoz-
miaľ i nazwę' zostając tym czym był, jeno jeszcze
mniejszym i noszącym ĺ:azurę Tabeľnaku]um.

To mieszkanie Króla miłości, w którym od đwu-
dziestu wieków Kľól zawsze jest obecny: ,,AćI źnter-
pelland,um, pro nobżs"* )

Betanię, o któľej mówiliśmy z takim zachw5ztem,
odbuđowało đla całego świata Tabeľnakulum, jako
đom oblubieńca i Jego przyjaciół.

Tam możemy spoczywać u stóp Jego, blisko Jego
Seľca, tam zaiste on jest obecny, aby z nami pľowa_
dzió te ľozmowy' jakich niegdyś słuchali Łazatz, }ľLa-
ľja i Marta.

Ktőż z|lezy łzy, jakie spłynýy, pieśni wdzięcz-
ności, jakimi ľozbrzmiewały seľca u podnoża Tabeľ-t'i 

,rMa-
siłą try-
ľca!

ry spoczywał przy
iony đusz, Boski
wołając đo pľze-

I niezliczona jest ilośó tych, co do studni pľzybyli
z ustami spieczonymi gorączką, z seľcem spalonym
pľzez namiętność, by w Euchaľysti znaleźć' wodę ży-

") Żyd, vII' 25.
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niż ta, któľą pppełniło'żołdactwo' pľzekupioľre pTzez
faľyzeuszów j eľozolimskich.

W jeđnym i drugim Getsemani ma On pľzed o-czy. 
'ma 

brzyđotę gľzechu i kielich śmieľtelnej niena-wiści i pľzewľotności.

Ptzez gorliwośó w odpľawianiu Świętej Godzinyoraz w rozszel:zaniu tego nabożeństwa cläjemy Jezu-sowi wspaniały dowóđ miłości. 
_ -gJÝł
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,,Ä ja, sk'oľo będę podwyższon od ziemi, pociągnę
wszystko do siebie"*).

Oto on, pođwyższony, spoczy\Ma na ołtar.zach, tych
Kalwaľiach mistycznych; oby jak najpľędzej uľze-
czywistnił swą obietnicę i pľzyciągnął wszystkich do
siebie.

Seľce Jego zawsze jest to samo: wczoľaj, dziś i na
wieki; zawsze pełne miłosieľdzia i czułości.

Czeka ono na smutnych, gľzesznych i bieđnych
: czułością, słodyczą i tęsknotą, by ic}rdo siebie pľzy-
garnąć.

-

") Mat., XXVI, 40.

I

*) Jan, XII, 32.
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łami.
oby Jezus spľawił, byśmy teľaz i w godzinę

śmieľci zľozurĺiec mogli słowa św' Bonawentuľy:
..W Twym słođkim Seľcu, Jezu, znalazŁeľn Seľce

I(r'óla, Bľata i Pľzyjaciela''.

Jezus - więzień miłości
U stóp Kľóla. t

Czy tozważaliśmy niezgłębioną tajemnicę miłości,
któľa spľawiła, że Jezus stał się Więźniem naszych
oÓtarzy?

Spójľzmy Nań pľzez tajemniczą zasłonę, któľa
Go ukľywa przed naszyn wzľokiem, poptzez tajem-
nicze đľzwiczkí... za któľymi mieszka, vĺlręzíony przez
swe własne Seľce.

Dwadzieścia wieków ĺemu..., z seľcem skrwawio-
r'yrr', ze śladarni łez boskiej swej Matki na czole, pnie
się Jezus na góTę Syjontr; tam w Wieczeľniku oábyć
ma z uczniami Ostatnią Wieczerzę.

Zran7ła Go miłośó... on, który nas zawsze miło-

Jezu, miłość Cię zwyciężyła; niech żyje na wieki
Twe euchaľystyczne Seľcel

o cuđzie pokoľy!... Bóg niebios, Władca świata
staje się niewolni]<iem luđzi; Dawca żywota sam sie

Rozdział X'



wyniszcza; Ten, co więzy nasze pokľuszył, sam je na

siebie nakłada i od chwili ostatniej 'Wieczeľzy wíęż-
lriem się staje.

'Wielki Czwaľtek - to zaledwie jutľzenka' rozpo-
czynająca długi szereg dwuđziestu wieków miłości
i konania, podczas któľych Jezus-Euchaľystia gości

w naszych seľcach.
Istotnie, đo nas należysz,'Wieźniu z Tabeľnaku-

lum!... Jesteś w naszej mocy... Pozwól, że zbliżymy się
do Twojej ciemľiicy... że ucałujemy TÝe kajdany, że

błogosławió będziemy murom' które Cię wśľód nas
zatrzyrnują.

Niech łzy miłości płyną obficie, gdy ľozwaźaó bę-
dziemy wzniosłą, niepojętą niewolę Syna Boga ży-
rMego.

Nie wyđaje się tutaj zdľajcą; lecz raczej własne
Twe seľce; ono jest wiÍrne' że Cię w więzieniu miło-
ści zamknęło.

A jednak jesteś w Hostii, 'Wielkim Nieznanym
i Zapomnianym, nawet pľzez swych najbliższych!

ĘIe wieków pľzebywasz z rlami, pľagnąc życie
nasze pľzenik''ąć'.. a mimo to wciąż jesteś gościem,
od któľego z szacunkiem tľzymamy się z daleka'..
jesteś pľawie obcy wśľód własnych Swoich dzieci. Po-
wiedziałeś đo Małgoľzaty Maľii, że największym smu-
tkiem Twoim jest _ stľaszľre zapoznanie pľzez.swoich
w Twoim własnym đomu.

Kochaó a nie być kochanym, błogosławíć a być
lżonym, rozsiewać đobľodziejstwa' by jako nagrođę
otrzymać obelgi _ co za niespľawieđliwa okľutna
zaýata| co za ohyđna niewdzięczľrość!

Daľ świata.
Móu, Panie, bo słucha sługa Twój*)-

Panie i Pľzyjacielu, oto bľacia i powiernicy Twoi
kołacą w tej chwili đo đr'zwi Tabéľnakulum; chcą mó-
wić z Tobą zđala ođ tłumów, pľagną ucz5mió Cię po-
wieľnikiem swych tajemnic, przychođzą poľozmawiać
z Tobą z seľdecznym wyluniem Jana i ze szczetością
Nikoďema...

Otwőrz, Jezu, otwőľz dľzwi Tabernakulum swe-
go Seľca, gďyż przychodzimy z pľagnieniem miłowa-
nia Ciebie i szeľzenia Twej miłości.

Nie przychodzimy pľosió, abyś ukazał nam się w
blaskach Taboľu, jak Cię wiđziały oczy owych tľzech
w;zbľanych apostołów, nie
my upľosió ođ Twego mi
piękniejsze i bardziej owo
miłosierne Seľce Twoje, stając się całopalną ofiaľą
w Żłőbku, na Ktzyżu i w Euchaľystii...

Pľagnĺemy Cię poznać, Jezu, w blaskach Twej
cieľpiącej miłości, by Cię pokochać miłością silniejszą
nad śmieľó.

otwőtz, Jezu, nie zwlekaj, gđyż ma się już ku
wieczoľowi; ciemności ogaľniaó nas mogą' stwoľzenia
mogą nas pochłonąó, smutki pľzygnieść, mocy pie-
kie]ne z-atrwożryó..'

*) Któl., m, 10.
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nia...
Niech Marja đopowie to, czego nie potrafią wypo-

wieđzieó tJĺ/argi nasze' czego ubogie seľca nie potľďią
odczuó i w5zľazió...

oto niemoc r:rasza z całą pokoľą i ufnością woła

do Ciebie, byś przemówił do nas podczas tej Świętéj
Godziny...

o Słowo Boże, ptzerĺőw mową' któľa upaja świę-
tych... słowami, które pľzechowywało Serce TÝej
Matki i Apostołów dla zbawienia świata"' Rzeknij do

nas słowami pľzedwiecznej pľawđy i żywota wiecz-
nego. Przemów, Jezu, przyjaciele Twoi słuchają!"'

Daľ miłosieľdzia.

,Pođ,nosi' Pan uszystkźch, którzg upaćIają"* )'

Zastosujmy pľzypowieść o Dobľym Samarytani-
nie đo postępowania Serca Jezusa względem đrrsz' Są
to dzieje każdego z nas.

%9

Pľzy dľodze Ieży bieđak obľabowany, poraniony...
obojętnie mija go każďyl. Wszak nie jestem winien
nieszczęścia tego 'człowieka myśli pľzechodzeń; leży
on w pyle dľogi z własnej winy.,' niech pokutuje.

I zđaje się światu, że czyĺi śpľawiedliwośé...
Wtem jakaś postaó promienna zaŁtzyrnuje się pľzy

rannym' Słodka i ujmującąpowaga otacza tego czło-
wieka... W spojľzeniu jego widoczne współczucie, rYsý
jego znamionuje niew;zpowiedziana dobľoó i nađ-
ziemskíe piękno..'

To on.'. to Jezusl.'. Bóe - Człowiek, Mąż boleści
i wielkiego miłosieľc]zía!...

Wśród aľriołów jest On Bogiem majestatu, wśľód
ludzi zaś bľaci swoich, - Bogiem współczucia..'

Pruyjtzyjrny Mu się z miłością: oto zb1lża' się do
ľaÍrnego... klęka obok niego... jaki on đobľy i miło-
sieľny; słodko bierze go w ľaniona, by go cieýem
swego Serca ożywić!...

Czy go zaniesie do gospody? 'O, nie - raczej
pľzyjmie go do własnego đomu.

Nie odđa go w ręce rlajemne nie powieľzy go na-
wet aniołom... odda go w ľęce Mąľji, Matki swej' by
go taką otoczyła opieką, jak się własnym Synem opie-
kowała w Betlejem i na Kalwaľii

Sam jednak nie odđďa się od Królowej miłości.
Ani w đzień ani w nocy nie przestaje w5ikonywaó swej
misji Zbawiciela!

Pomagając Marji, opatľuje własnoręcznie raľry,
zvłfüając je oliwą i winem swej krwi... w aódle Ser-
ca swojego obmywa biedaka...

I

*) Ps' CXLľV' 14.
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Gdy choľy staje się ľekonwalescentem, Chrystus
pľzyođziewa go kľólewskim płaszczem s'"vej łaski...
A po wyzđľowieniu zatrzymĺje u Siebie i za seľđecz-
nego bieľze pľzyjaciela, za ukochane, pieszczone
dziecko s'ň/oje...

Czyż to nie histoľia lĺażdego z nas?

Daľ miłości.

Oto serce, które tak umi'łousało Lud,zi.!").

Daľ światła i miłosierđzia widocznie nie wyczer-
puje szczodrobliwości Pana naszego, gđYż oto đaje
on nam ponadto Najśw' Seľce swoje.

Zwtőćmy się do Ewangelii, albowiem mądrośó i
wymowa ludzka nie zdołają pojąć i wypowieđzieó bo-
skiego piękna tego boskiego daľu.

Zaiste, wiđok św. Jana poďczas ostatniej Wie-
czeTzy mógłby w. zachwyt wpľawić aniołów!

Chrystus przeđ chwilą ustanowił Euchaľystię''.
na twaľz Jego najświętszą pađł cień tľwogi, pľawie
śmieľteLrej: wszak Judasz jest obecny, mając pľzy so-
bie sľebľniki, zapłatę za zdrad,ę Pana swego i Boga...

Możnaby pľzypuścić, że Jan wyczytaŁ to wszyst-
ko z őcz boskiego Mistrza i chcąc Go uspokoió, tuli się
đo Niego... Głową swą skłania na Serce Jezusa z ta-
ką pľostotą i ufnością, że wpľawia w podziw aniołów.,.

A Jezus składa w tej uľoczystej chwili Seľce swo-
je đo serca Jana, ukochanego apostoła, daje mu je
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Pfakała Maľja, ściskając w objęciach Boskiego Sy-
naczka.

Ewangelia nic o tym nie wspomina, może dlate-
go, że to wszystko ľozurnie się samo pľzez się, może
z uszarrowania ďa tej sceny, któľą wzľuszali się je-
dynie świadkowie _ aniołopie.

ziemi!

Gđzie źrőđło tych łez.! _ ođsłonił nam je Longin.
_ Udeľzeniem lancý rozetwaŁ okľywającą się za-

słonę'

. o cudzie! Longin ođkr.ył, że Jezus ođ uľodzenia
śnrieľtelaie był zľaniony... zľaniony pl:zez miŁośó,! I"an-
ca umiejscowiła jeno, pozwoliła ściśle okľeślić', gdzie
się ľana owa znajduje w Sercu!'.'

x) Słowa Jezusa do św. Małgoľzaty Maľií.

Jezue KróI Miłości 15
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braci i pľzyjaciół Jezusa, kŁőrzy miłowali Go pła-
cząc í czeilí miłując!

.Iezus zawsze ten sam w Euchaľystii.

Chri'stus hod,że,,, ipse et ln saeeula").

,,Wiedząc Jezls, że przysz}a Jego godzina, aby
przeszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swe'
kŁőrzy byli na świecie, do końca je umiłował"x*).

Oto nowy wybuch wzniosłego, boskiego szaleń-
stwa miłości Jezusa.

Za chwilę ma nas opuśció, rĺa ptzyjąó tak upra-
gniony pľzez siebie chľzest kľwi. Ale śmieľc wedle
pľaw natuľy z konieczności zeľwie więź, któľa -Go
Łączyła z ukochanymi ',fill'oll"', 

z ďz'lateczkami i pľzy-
jaciółmi'

Miłośó Jego nie może się na to zgodz-lc'
Dotąd zwyciężał wszystkie pľzeszkođy w poszu-

kiwaniu nieposłusznych dzieci. Naglony miłością
zstąpił z łona ojca do łona Maľji, i oto teľaz znajduje
się w gľobie'

Czy grőb Go z:wycięży, zabieľając Go zíerni? Czy
na ziemi pozostawi tylko ślađy tych stóp na piasku
i echo słów Swoich w Ewangelii? Czyżby to miało byó
wszystko?

Nie! Seľce Jego na to wszystko nie zgodzi się
nigďy!

*) Żyd., xilI' 8
**) Jan, XIII, 1,
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Smutny jest Jezus, smutny aż do śmieľci' Nie tyl-
ko dlatego, że zostawia na ziemi dziatki swe ,,sieľota-
lml", Iecz jeszcze đla innej ľacji, wyższej i piękniej-
szeJ.

Przez lat 33 zľosło się Jego Seľce z kľainą wy-
gnania, ojczyzną Jego i Jbgo Matki.

Seľce Jego po miłości ku ojcu umiłowało naj-
goľęcej wygnańców ziemskich, związan5rch z Nim wę-
złem silniejszym od węzłőw natuľy, bo węzłem, ja-
kim jest wierność Boga _ Człowieka!

Wszystkimi ľođzajami miłości przywiązany jest
Jezus đo miejsca naszego wygnania: kocha on pľzy-
bľanego ojca, miłuję Matkę, ognisko domowe, kocha
apostołów, pľzyjaciół i nieszczęśliwe owieczki zbłą-
kane, jakich w niebie nie spotka, kocha wszystkich
bľaci swoich.'.

Kľew, któľą ma pľzelać, jest daľem ziemi; na zie-
mi ľównież, pośľód cieľni i ľozpalonych piasków do-
czesnej pustyni, nauczył się cierpieć i płakać.

A jeżeľ pľawđą jest, iż jest Bogiem, że tam w
gőrze wieczysty tron posiađa, żé jest Synem Bożym
i KľóIem niebios, to niemniej pľawđą jest, że inľry
tľon, tľon Dawida, tľon ziemski kosztował Go đaleko
więcej..

Czy zechce całkiem poľzució ziemię, któľą zđo-
był i oďkupił swą Krwią Baľanka?

Nigdy! Możnaby mniemaó, że trudniej Mu było
opuśció ojczyznę ziemską niż niebo!

A choć pľawdą jest, że Jezus jako Bóg nie po-
tľzebuje nikogo, to jednak zđawaćby się mogło, żela-
ko Bóg-Człowiek stwoľz.ył sobic koniecznđśé po.i"-

15'
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Mówiliśmy o Nazarecie, o Dzieciątku, o pľacowi-
tej młodości Jezusa.

Lecz oto ów boski, czaľowny đomek, dľoższy nad
wszelkie pałace, warsztat Jego pľacy, śwíątynia Jego
modłów w zjednoczeniu z Maľją zmienia tylko ľož-
miar i nazwę' zostając tym czym był, jeno jeszcze
rnniejszym i noszącym nazwę Tabeľnakulum.

To mieszkanie Króla miłości, w którym od' đwu-
dziestu wieków KľőI zawsze jest obecny: ,,Ad" żnter-
pellanď,um pro nobis"x )

' Betanię, o któľej mówiIiśmy z takim zachw3ztem'
odbudowało đla całego świata Tabernakulum, jako
đom oblubieńca i Jego przyjaciőŁ.

Tam możemu Jego
Seľca, tam zaiste owa-
đzió. te ľozmowy' Ma-
ľja i Maľta'

I co đo studni pľzybyli
z ust z seľcem spalonýmprzez süi znaleźó' wodę ży-

23L

wą, tľyskającą na życie rvieczne i łagodzącą wszelkie
đoczesne pragnieniel

A Jezus umiał w seľcach ich ľoznieció inne pľa-
gnienie, pľagnienie miłowania Go aż do szaleństwa''.

Słowem, nic niä uIegło zmianie: ani stuđnia, ani
Samarytanka, ani Jezus!

Lecz niestety Tabeľnakulqm jest nie tylko powtó-
ľzeniem słonecznych chwil Jezusowego zwycięstwa,
chwil pľzyjaźni i pociechy, jakich doznawał wśród
Iuđzi, Iecz jest ľównież odĺrowienĺem smutnych go-
đzin walki, zniewag, korrania wśľóď wrógőw, ktőľzy
walczyć nie przestają

A jednak Jezus pozostaje tam zawsze i nie ođej-
đzie pomimo straszliwych brrľz, pomimo że otoczony
jest Judaszami, co bezustannie Go prześladują; istna
to walka miłości z nienawiścią.

o jakże często euchaľystyczne Tabeľnakulum sta-
je się pľawđziwą ciemĺicą, w któľej Jezus wyđany jest
żołdactwu nienawiścią pijanemu.

Słuchajcie, pľzyjaciele i apostołowie Jezusowe-
go Seľca: potoki zniewag i bluźnierstw owej nocy,
któľymi đuch ciemności btyzgů na skrępowanego
KľóIa, niczym są w poľównaniu z morzem szydeľstwa,
jaki od đwudziestu wieków zalewa święty przybytek
Jezusa euchaľystycznego'

Zđtađy, świętokradzttň/a' opuszczenia i nienawiść
lzą Jego czcigodne oblicze i przebijają Seľce.

A co smutrriejsza, że współczesna tfuszcza świa-
doma jest tego, co czyni, đ'obtze wie, Ęogo zniewaŻa.
Dlatego wszelkie sekciarskie bezeceństwa, jakie knu-
ją bezboźní w lożach masońskich, większą są zbľođnią

*) Żyd., vIĘ 25.
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niż ta, któľą popełniło.żołđactwo, pľzekupioľre pTzezfaľyzeuszów jeľozolimskich. ' ľ--Ý'lgl

W jednym i dľugim Getsemani ma on pľzed o-
"'y.:" bľzydotę gľzechu i kie'ich !-]J"rä": niena-wiści i pľzewľotności.
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,,A ja, skoľo bęđę podwyższon od ziemi, pociągne
wszystko do siebie"*).

oto on, podwyższony' spoczywa na ołtaľzach, tych
Kalwaľiach mistycznych; oby jak najpľędzej uľze-
czywistnił swą obietnicę i pľzyciągnął wszystkích do
siebie. I

Pľośmy, by świat, oclkupiony Krwią na Golgo-
cie pľzelaną, a zawsze obecną na ołtaľzaeh naszych,
poddało się wľeszcie zwycięskiej miłości Boskiego
Zbawcy i zbliżyŁ się do Seľca Euchaľystycznego. A
ponieważ Jezus zwyciężyŁ z đizewa Ktzyża, pľośmy,
by ta sama ofiaľa, na ołtaľzach przez tegoż Jezusa
Chľystusa powtal.zana, święciła swój triumÍ miłości
r'.' biednych naszych seľcach.

Seľce Jego zawsze jest to samo: wczoľaj, dziś i na
wieki; zawsze pełne miłosieľdzia i czułości.

Czeka ono na smutnych, g.l:zesznych i bieđnych
z czułością, słodyczą i tęsknotą, by ich do siebie pľzy-
garnąó.

aje Jezus wy-ciąg spľawiedliwo-
ści. stuszków, cz5r-
styc

Ý) Mat., xxvl, 40.
{') Jan, XII, 32
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łów Swego Serca. Chce on daó im uđziaŁ đaleko ob-

Íítszy, aĺĺíże1ll wielu innym... bo spodziewa się, że oni

"e 
swe; stľony uđzie1ą innym z ottzyrnanej nađwyżki'

Zawstyďzeĺi, lecz spokojni, pełni llczuć, ľađości
i pokoľy, pľzyjmijmy ofiaľowany nam uđział w Boskim
Seľcu Jezusa, a wzamian đajmy Mu duszę gotową

1'y. Bo jeśli nas ďo

zażyłości, jeśli nas w
chyba po to, byśmy na-
wymi stali się aposto-

łami.
oby Jezus spľawił, byśmy teľaz i w gođzinę

śmierci zrozurnieć mogli słowa św. Bonawenttrľy:
.'W Twym słodkim Seľcu, Jezu, znalazłem Seľce
Kľóla, Bľata i Pľzyjaciela''.

RozdziaŁ X. l

Jezus _ więzień miłości

U stóp Kľóla.
Czy rozważaliśmy niĺ:zgłębioną tajemnicę miłości,

któľa spľawlŁa, że Jezus stał się 'Więźniem naszych
ołtarzy?

Spójľzmy Nań pľzez tajemliczą zasłonę, która
Go ukľywa pľzed naszynr wzľokiem, pop|:zez tajem-
nicze dľzwiczki..' za któľymi mieszka, więziony przez
swe własne Serce.

Dwađzieścia wieków temu.'., z seľcem skrwawio-
nym, ze śladarni łez boskiej swej Matki na czole, pnie
się Jezus na góľę $ĺjontr; tam w Wieczerniku ođbyó
ma z uczniami ostatnią Wieczerzę.

Ztanlła Go ľniłość... on, i<tóry nas zalvsze miło-
wał bez gľanic, w tej chwili ukochał nas ponad wszy-
stko... staje się naszym chlebem... pozbawia się ze-
wnętľznych pozaľőw życia, staje się jakby unice-
stwiony..' ďaje się nam \ł/ Hostii świętej aż do skoń-
czenia świata'

Jezu, miłośó Cię zwyeíężyła; niech żyje na wieki
Twe eucharystyczne Seľce!

o cudzie pokory!... Bóg niebios, Włađca świata
staje się niewolnikiem luđzi; Dawca żywota sam sie
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wyniszcza; Ten, co więzy nasze pokruszył, sam je na
siebie nakłada i od chwili ostatniej -Wieczerzy więż-
rriem się staje.

Wielki Czwaľtek - to za]eđwie jutľzenka' ľozpo-
czynająca długi szereg dwuđziestu wieków miłości
i konania, podczas których Jezus-Euchaľystia gości
w naszych seľcach.

Istotnie, do nas należysz, Wieźniu z Tabeľnaku-
lum!... Jesteś w naszej mocy... Pozwól, że zbliżymy się
do Twojej ciemnicy... że ucałujemy Twe kajdany, że
błogosławió bęđziemy muŤom' któľe Cię wśľód nas
zatrzyrnują.

Niech łzy miłości płyną obficie, gdy tozuĺażaó bę-
dziemy wzniosłą, niepojętą niewolę Syna Boga ży-
wego.

Nie wydaje síę tutaj zđrajcą; lecz raczej włásne
Twe seľce; ono jest wiĺlne, że Cię w więzieniu miło-
ści zamknęło.

A jednak jesteś w Hostii, Wielkim Nieznanym
i Zapomnianym, nawet pTzez swyłh najbliższych!

TyIe wieków przebywasz z nami, pľagnąc życie
nasze pľzeniknąó'.. a mimo to wciąż jesteś gościem,
od któľego z szacunkiem tľzymamy się z daleka...
jesteś pľawie obcy wśľóđ własnych Swoich đzieci. Po-
wieđziałeś do Małgoľzaty Maľü, że największym smu-
tkiem Twoĺm jest _ straszne zapoznanie pľzez swoich
w Ťwoim własnym domu.

Kochać a nie być kochanym, błogosławić a byó
lżonym, ľozsiewać dobľodziejstwa, by jako nagľođę
ofuzymaó. obeIgi - co za niespľawieđliwa okrutna
zapłata|. co za ohydna niewđzięczność!
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Daľ świata.
Móus, Panl,e, bo słucha sługa Tu:ój*).

Panie i Pľzyjacielu, oto bľacia i powiernicy Twoi
kołacą w tej chwili đo đľzwi Tabernakulu_m; chcą mó-
wió z Tobą zđala ođ tłumów, pľagną .."'}ĺć Cię po-
wieľnikíem swych tajemnic, pl:zychođzą poľozmawiaó
z Tobą z serđecznym wylaniem Jana i ze szczetością
Nikođema...

oIwőtz, Jezu, otwőtz drzwi Taber-nakulum swe-
go Seľca, gdyż przyclrod'zimy z pľagnieniem miłowa-
nia Ciebie i szeľzenie Twej miłości'

Nie pľzychodzimy pľosió, abyś ukazał nam się w
blaskach Taboľu, jak Cię widziały oczy owych tľzech
wybľanych apostołów' nie, Panie, ľaczej pľzychodzi-
my upľosió ođ Twego miłosieľđzia irrne objawienie,
piękniejsze i baľđziej owocne' objawienie, jakie đało
miłosieľne Seľce Tboje, stając się całopalĺrą ofiaľą
w Żłóbku, na Krzyżu i w Eucharystii..'

Pľagniemy Cię poznaó, Jezu, w blaskach Twej
cieľpiącej rniłości, by Cię pokochać miłością silniejszą
näd śmieľó.

otwőtz, Jezu, nie zwlekaj, gdyź ma się już ku
wieczorowi; ciemności ogarniaó nas mogą' stwoľzenia
mogą nas pochłonąć' smutki przygnieść' mocy pie-
kie].ne zatwożyć...'

*) KŤól., III, 10'
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Podczas Świętej Godziny, tego nabożeństwa zľo-
dzonego w Twym Sercu, pľagniesz pľzyjmowaó umi-
łowanych Swoich i czyníô, im pełne miłości zvĺerze-
nia, któľe są pľzedsmakiem owej nieskończonej, seľ-
deczľrej zażyłoścí, jaka kiedyś Seľce Twoje z naszyrĺí
seľcami poŁączy rLa za:wsze.

Na kolanach, đrŻąc ze szczęścia i miłości, wiel-
bimy Ciebie jak ongiś pasterze i mędľcy, jak uwiel-
biała Cię Niepokalana KľóIowa; cześć Ci odďajemy z
żaľIiwością Magdaleny w chwili oďpuszczenia jej
grzechów, z wiatą Apostołów w đniu Wniebowstąpie-
ma,,.

Niech Marja đopowie to, czego nie potrafią wypo-
wieďzieó 'ĺň/argi nasze' czego ubogie seľca nie potľafią
odczuó i wyrazić''.

oto niemoc ttasza z całą pokorą i uÍnością woła
do Ciebie, byś przemówił do nas podczas tej Świętej
Gođziny...

o Słowo Boże, pľzemów mową, która upaja świę-
tych... słowami, które przechowywało Serce Twej
Matki i Apostołów ďIa zbawienia świata... Rzeknij đo
nas słowami pľzedwiecznej prawdy i żywota wiecz-
nego. Przemów, Jezu, przyjaciele Ťwoi słuchają!.'.

Daľ miłosieľdzia.

,,PoćInosi Pan uszystkich, którzg upailajar"* ) .

Zastosujmy pľzypowieśó o Dobrym Samarytani-
nie đo postępowania Seľca_ Jezusa względem dusz. Są
to dzieje każdego z nas.
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Pľzy dľodze leży biedak obľabowaný, poľaniony.'.
obojętnie mija go każdy: \ľszak nie jestem winien
nieszczęścĺa tego człowieka myśli ptzec}nodzeń; Ieży
on w pyle đľogi ą własnej winy... ni'ech pokutuje.

I zđaje się światu, że czyni sprawieđ1iwość..'
Wtem jakaś postaó pľomieľľla zattzylĺuje się przy

Tarrnym. Słodka i ujmująca powaga otacza tego czło-
wieka.'. W spojľzeniu jego widoczľre współczucie, ľYsý
jego znamionuje niewypowiedziana dobľoó i nađ-
ziemskie piękno.'.

To on.'. to Jezus!'.. Bós - Człowiek, Mąż boleści
i wielkiego miłosierđzia!.'.

Wśróđ aniołów jest on Bogiem majestatu, wśľód
ludzi zaś braci śwoich, -- Bo$iem wspďczucia'.'

Przyjtzyjmy Mu się z miłością: oto zblýa' się do
ľarrnego.'' klęka obok niego... jaki on dobľy i miło-
sieľny; słođko bierze go w ľamiona, by go ciepłem
swego Seľca ożywíé!.'.

Czy go zaniesie do gospody? O, nie - raczej
pľzyjm_ie go do własnego đomu.

Nie ođđa go \M ľęce rlajemne nie powierzy go na-
wet aĺriołom... odda go \\' ręce Maľji, Matki swej, by
go taką otoczyła opieką, jąk się własnym Synem opie-
ilowała w Betlejem i na Kalwaľii.

Sam jednak nie olđďa się ođ Królowej miłości. 
'Ani w ĺĺzigŕr aĺri \M nocy nie przestaje wykonywać swej

misji Zbawiciela!
Pomagając Maľji, opatľuje własnoręcznie ľarry,

zwfüając je oliwą i winem swej kľwi... w äódle Ser-
ca swojego obmywa bieđaka'..ł) Ps. CXLľV' 14,
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Gdy choľy staje się ľekonlvalescentem, Chľystus
przyodziewa go kľólewskim płaszczem swej łaski...
A po wyzdľowieniu zatľzymuje u Siebie i za seľdecz-
nego bieľze pľzyjaciela, za trkochane, pieszczone
dziecko swoje...

Czyż to nie historia każdego z nas?

Daľ miłości.

Oto serce, które tak umi'łoĺoało lud,zź!*)'

Daľ światła i miłosieľdzia'wiđocznie nie wyczeľ-
puje szczođľobliwości Pana naszego, gđyż oto daje
on nam ponadto Najśw. Seľce swoje.

Zwtőćrny się do Ewangelii, albowiem mądľość i
wymowa 1uđzka nie zdołają pojąó i wypowieđzieć bo-
skiego piękna tego boskiego đaľu.

Zaiste, widok św. Jar'a podczas ostatniej Wie-
czeL-zy mógłby w zachwyt wprawió aniołów!

Chľystus pľzed chwilą ustanowił Euchaľystię...
na twaľz Jego najświętszą padł cień tľwogi, pľawie
śmiertelnej: wszak Judasz jest obecny, mając pľzy so-
bie srebľniki, zapłatę za zdrađę Pana swego i Boga..'

Możnaby pľzypuśció, że Jan wyczytał to wszyst-
ko z őcz boskiego Mistľza i chcąc Go uspokoić, tuIi się
đo Niego... Głową swą skłania na Seľce Jezusa z ta-
ką pľostoĘ i ufnością, że wpľawia w podziw aniołów...

A Jezus skłađa w tej uľoczystej chwili Serce swo-
je do seľca Jana, ukochanego apostoła, daje mu je
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i ptzez to wzajemne ođđanie się łączą síę z sobą wę-
złem nađ śmieľó silrriejszym...

Czy Jan miał pľawo do takiego wyľóżnienia?
Wszak nie miał sposobności ani czasu miłowaó

Mistľza aż do pľzelania kľwi...
To pľawda, lecz Jezus wyptzedziŁ'go Swą miło-

ścią...
Tylko Jezus rrroże zdobyc się na taką miłośó i na

ofĺaľowanie podobnego daľu całkiem daľmo...
Niestety _ wtrąci kto ze zniechęceniem _ ľzad'ko

spotyka się dusze, któľe tak jak Jan zachowały dzie-
wiczość i równą oďznaczaŁy się wspaniałomyślnością.

To pľawda, ale w Ewangeiii znajduje się irrna
sceńa, niemniej pociągająca, któľa uzupełnia pieľwszą.

' Myślę o Kalwaľii... tam obok św. Jana, tuż przy
niepokalanej Kľólowej..' stoi Maľia Magdalena.

!... Tajemnica ta
ľodzaju ďusz, z
pľzez Kalwaľię

. ,Ego sum oĹta,,x),
-. ,,Jam jest żywot,,.

Jezus' _ Dzieci moje, największą to jest rađością
moją, gdy wiđzę, że macie udział w mym życiu..' Da-

*) Jan, XI,25.
JeŻus Król líiłortcĺ

*) Słowa Jezusa do św. Małgorzaty Marii.
16
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łem je wam \Me Kľwi swojej i pragtrę, abyście ním
żyli... Daję je wam, ođđając wam Seľce swoje jako
Żrőđło życia nowego.

Pľagnę żyó w was, albowiem potrzebujecie Mnie
đo uspokojenia zatľwożonego sumienia, đo poďtľzy-
mania słabości, đo wzmocnienia waszych postano-
wień.

Jam waszą Siłą!
oto đaję wam żyčie swoje, ofiarując wam swe

Seľce.
Ilekroó opieľacie się gwałtownemu nataľciu poku-

sy, otľzymujecie życie moje.

ođwagi! nié ulegajcie namowom -wľoga zbawie-
nia waszego...-Bąđźcie silni, wytrwąjcie w łasce.'. nie
porzucajcie Mnie, bo zostalibyście osamotnieni w wal-
ce. Łączcie się ze Mną, a ząchowacie pokqł, duszy...

Chođźcie wybrani mej Euchaľystii. Jam jäst. Mocą|
Daję wam życie swoje, đaľując wam swe Seľce.

Daję wam je wówczas, gdy pođ ciężarem gľzechów
okaże się cała wasza nędza moľalna' 8đý spľawiedli-
tĺość moja jak góra zemsty was pľzytłoczy'

Powstańcie, nie ľońcie łez beznadziejnie!
Pójdźcie chotzy, biedni, grzesznicy... pozostańcie

ze MnĄ na zawsze' jako dziatki wielkiego Miłosieľ-
dzia mego.

o pójđźcie, wybľani mojej Euchaľystii... Jam jest
Pľzebaczenie Boże... Jam jest Miłośó!.'.

Daję wam życie swoje wówczas, gđy ciążyó wam
będzie bľzemię smutku, boleści, goTyczy. Smutne jest
życie i peŁre zawođów!
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Nie zŁorzeczcie mu jeđnak, nie maľnujcie kosz-
townego skaľbu łezwaszych'.. nie narzekajcie. Chodź-
cie, nie ociągajcie się... stańcie się wybľańcami mojej
Euchaľystii,.. Seľce moje jak balsam k'oi wszelkie ľa-
ny... Jam wielki Pocieszyciel... Jam Jezus!

',Pan 
wszechśusi,ata żqđa mżłości

małuczkiego stworzenia su) ego'
o n' pr agni' e mił o ś ci,'" *

Sitio! Dziatki moje, pľzyjaciele ođdani Seľcu mo-
jemu, paIi Mnie pragnienie, któľe ugasió może wasza
goľliwość!...

' Wszystko wam đałem, wszystkoście otľzymali z
ľąk wszechtľoskliwości mojej..' Jakiż jest cel tych đa-
ľów? -'Chwała moja'

Czy chcecie oĺ<azaó, vrđzięcżność, śilłacĺó uczciwie
zaciąg4ięty đług miłości?.'. W takim ľazie dajcie mi
dusze, wiele dusz...

. Czy chcecie zađosyóuczynic za zbľodnie gtzeszni-
ków i za własne niewĺer'ności?'.. Rozszetzajcie Kľó-
Iestwo mej rniłości|...

Czy chcecie pozyskaó całkowicie Serce moje, zmu-
sió Je ďo obfitych wylew-ów miłosieľdzia?..' Stańcie
się żaľliwyľni apostołami'.. ,,sitio"'_ đuj"i" Mi đusźe,
wiele dusz w zamiah zá wszystko, cokolwiek đla was
uczyniłem...

Gdybyście wiedzieli, jak goľąco pľagnę ľozsiewaé
za pośľednictwem przyjaciół skaľby mego Serca|

i.*) Św. Teresa z Lisieux.

l6*
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Jeżeli kochacie mnie, stańcie síę wszyscy posłusz-
nymi naľzędziami, pociągającymi do Boskiego Seľca
mego đusze, ľođziny, społeczeństwa!

Wymawiacie się ođ tej zaszczytnej misji nieuđol-
nością swoją? _ Patrzcie: źIi i przewrotni potľafią
gotowaó bezustanku dla Mnie Kalwarii, a wy nie
umieľbyście zgotować mi Taboru?...

Jakiż ocean łask zachowałem dla pľawdziwych
apostołów Serca mojego!.'.

Do was należĄ niewyczeľpane zasoby Jego czuło-
ści i wszechmocy; pójdźcie, pospieszcie zabraó je i
tozđzielać. je wśľód biednych, zgłodniałych, ślepych,
tľędowatych, ktőrzy nigdy jeszcze nie otrzymali tych
łask, jakie waszym stały się udziałem... Wszak oni są
dziećmi moirni, a waszymi braómi'..

Czy potrzeba, abym powieľzył tajemnice swe
i szafaľstwo łaski innym, goľliwszym od was?...

Czas nagli, ptzybllżyr;a się godzina mego miłosier-
d"ia, gođzina królowania Serca mego nađ światem'..

obiecałem i słowa đotrzymam; minie świat z sza-
leństwem swoim, słowa zaś Moje i obietnice muszą
się sprawdzió: Jam jest Bóg wierny, Kľól miłości!''.

Miłości pragnę! Sżtźo!
Weźmijcie po iskieľce z płomienia Seľca mojego;

iđźcie na pođbój świata, idźeie szeľzyć ogień niezro-
zumiaĘ dla ludzi, naukę mej miłości!..'

Sitio!... Miłujcie mnie do szaleństwa i spľawcie,
bym był kochany miłością bez gľanic!...

Polecam wam \a zawsze Serce swoje wraz z
wszelkiĺni skarbami Jego... Potrzeba, abym kľólował
przez miłość!...
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,,Duszę twa, przenikni'e mźecz'"* )

Ci.erpienia wewnętrzne Marji były wźększe nżż

utodg oceanu.
Gďyby łzy, wylane przez Dziewicę-Matkę i Mę-

czennicę pľzeistoczyó w światło, utwoľzyłyby one

konstelację !ĺ/spaniałych słońc. Niech ona powie
nam o tym sama.

Królowo MęczennikóÝ, Boska Maľjo, ľacz đo nas
pľzemówić!

,,Bo1eści moje są niewypowieđziaĺĺe, gďyż źrőđŁern
ich nie jest Serce moje... Seľce Jezusa pľzelewa do

Seľca mojego ocean cieľpienia, jakie Go dľęczy. Nie
ma innej przyczyrry niezmierzonych cierpień moich
poza nieskończoną boleścią Boga a zaľazern Syna mo-
jego."

,,Bo czyż może byó inaczej, skoľo Go ujľzałam
'skąpanego we własnej krwi, ąakaľmionego zelżywo-
ściami, powalonego na ziemię ptzez pychę, okľytego
błoterh przyđtażnym,,Jego, któľy jest moim Synem
i.Panem, Bogiem moim i wszystkim!..."

,,'Wiđziałam Go nie tylko w Wielki Piątek, pod-
czas kalwaryjskiej gođziny w przygnębieniu i smut-
ku; oświecona światłem bożym ujľzałam inną dľogę
bolesną, poptzezwszystkie wieki ciągnącą się, a na niej
mego Jezusa' uginającego się pod bľzemieniem żywe-
go ktzyża wszystkich luđzkich pľzewľotności."

,,Tak, widzę Go na przestľzeni wieków, długo po
życiu Jego doczesnym i po Jego męce' widzę, jak tłum

') Łuk.' II' 35.
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bezbożny wlecze Go niby w Wie]ki Piątek, jak zapo-
znana jest Jego wielkośó kľó]ewska, czoło otoczone
wieńcem cieľniowym, Majestat wystawiony na szy-
đeľstwo, a twaľz czcigodna, któľej pięknem zachwy-
ca się niebo, znieważona bezbożnie plwocinami mo-
tłochu..."

,,Co więcej, wiđziałam Jezusa mojego na điođze
wiodącej na Golgotę, w otoczeniu całego wojska obłu-
đników, zđrajców, ľozpustników i bluźnieľców'..
Wszyscy oni ze zŁością w duszy, z żőłcią i pianą na
ustach, lżyli Mu, a on łzy powtľzymywał, aby błogo-
sławić, zapomniał o własnym konaniu, aby pľzeba-
czać,..."

,,Wiđziałam Go w opuszczonym Tabernakulum...
, gđzie najczęściej sam
cie]skich: seľca bľata,
ła... Niestetyl Ileż to ľa-
i obojętnością?,,

,,Jakże głęboko ođnawiäła się wteđy Rana Jego
Seľca!.'. Lecz gdybý przynajmniej ta kľwawa Kalwa-
ľia pľzyniosła pożądane cwoce! Äch! wiđziałam jak
J_ezus 

'umieľaŁ bez pożytku dla wielu đusz nieszczę-
śliwych, co Krzyża, oŁtarza i pľawa' Bożego ođstępcá-
mi się stali!"
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go pL-zez nich zbľođniczego đzieła' Ĺ

obowiązkiem tedy naszym wynagľodzió, choóby

kľwią własn ą' za obL-azę,'wyL*ząďzor'ą pľzez nasze wła-
sne grzechy.

,,PrzgszedŁ d'o sl"oożch,, a s1Do1'

Go nże przgjęl'i'"x

GŁos Jezusa. - ,,Nie ođdalajcie się ođ mego pľzy-
bytku, pľzyjaciele Seľca mojego, cđyż pragnę wyja-
wió wam żaI rnőj, wciąż żyvły, niby ľana kľwawiąca,
którą mi zađały gtzechy wasze... Ta ľana to wyrzut
dla ospałych dzieci moich... Jak baľđzo ľanią oni me

Śerce pr'z"z wyđzielanie mi đawlłami swej miłości!"

,,Gđybyście widzieli goľzkie łzy rnoje, jakie wy1e-
wam, ilekľoć đzieci i domownícy moi zachowują się

względem Mnie jak v/zględem obcego pľzybysza, đa-
ľząc Mnie zimną, zdawkową gľzecznością..."

,,Ä jest ich mnóstwo: są to owe liczne dusze, któľe
đawno osiągnęłyby świętość, gdyby miały odwagę po-
grążyc się wspaniałomyślnie w otchłani mego Serca;
tam ođľodziłyby się đo życia naďptzyrodzonego. Nie-
stety, jak ľzadko miłośó moja znajđuje zrozumienie i
wđzięczrrośó..."

*) Jan, I, 11.



- ,,Wiđzą one, jak cieľpię na krzyżu, lecz brak im
łez, by.'wľaz ze ľ.ĺ:ną płakać, albowiem nie ođđają się
ľozmyślaniu i modlitwie...,,

,,przgnajmni.ej ty kochaj Mnie.,,x )
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,,'Wy, co pałacie boskim ogniem miłości i goľliwo-
ści, zlitujcie się nađe mną, Jezusem swoim, któľy szu-
ka wszędzie dusz wieľnych apostołów, by móc zwie-
ľzyó się pľzeđ nimi. Lecz szukam na pľóżno... Wiecie
dläczego? Bo głoszę, że uświęcam disze przez krżyż
- a pľzeđ krzyżern większośó pľzyjaciół moich odczu-
wa tľwogę... 'Wy tedy, co miłujecie szczetze, uđzielcie
mi wiele pociechy przez gor7i:wośó swoją, pľzeaducha
miłości i poświęcenia, ptzez pragniénie świętości.,,

,,Najbarđ,ziej Mnie boll,, że właśnie ilu-
sze, które Mi, sq pośusię tak postę-
pują.,,* )

Głos Jezusa. _ ,,'Wśľód biesiadników stołu.moje_
go, wśľóď pożywających Ciało moje, zdaľzają się ta-
cy' co ľanią boleśnie me Seľce!

Słuchając tej skaľgi, nie zwracajcie wzľoku w
stľonę prostaćzków, ludzi nieuświadomionych, ktőrzy
nie wiedzą, co czynią, nawet wteđy, gdy bluźnią Imie-
niowi mojemu... Nie oni są ci najwinniejsi. _ Mam
ľaczej na myśIi tych nieszczęsnych, którzy nazywają
siebie chľześcijanami, a jeđnocześnie znieważają Mnie
\M życiu społecznym...

Jakże bolesne są uđeľzenia bicza, jakie otľzymuję
z ľąk katolików _ światowców!

ezy Mnie kľwawo nie biczują te đusze chľześci-
jańskie, niekiedy nawet pobożne' co ľano pľzy Ko-
mrmii św. złożyli Mi pľzysięgę wieľności, a w.ieczoľem

+) Pan Jezus do św' Małgoľzaty-Marit' *) Pan Jezus do św. MaĘorzaĘ-Maľii,
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na wstľętne i bľuđne pľowadzą na Mnie đtogI? Czy
zapominają, żem jest Świętością?"

,,Jesteście w błędzie, głosząc 'ł'bľew głosowi chľze-
ścijańskiego sumienia, że niemoľa]nośó jest dozwolo-
na, że sztuka upoważnia do wszelkiego ľodzaju bez-
wstydu i tłumaczy wszelkie bezeceństwa nowoczesnej
sceny.'., że zŁo rĺoże występować publiczrrie...

,,Jarn zđtuzgotał Weneľę i pogaństwo, Jam pľze-
klął wszetką nieczystość, Jam potępił wszeIką za1ot-
nośó zmysłową."

,,Zastanówcie się teđy, jaki bóI ściska me Seľce,
gdy spotykam chrześcijan, dla któľych potępianie lek-
kiej mody, ľomansów, sztuk bľudnych jest tylko prze-
sađą i dziecinnym skľupułem. Dusze te łamią Mój
Zakon i ďepcą pľawa moje w tym, co najważniejsze
i najđelikatniejsze!"

Litości! Nie mówcie mi o katach, ktőrzy đawno
leżą w gľobie; taczej rozejrzyjcie się dokoła siebie,
pľzyjľzyjcie się tłumowi chľześcijańskiemu, zalegają-
cemu ulice, tłaczącemu się w teatľach, który znosi,
pochwala i pľzyjmuje oklaskami takie czyny na scenie,
któľeby potępíł we własnym sumieniu i napiętnował
mianem zbľodni we własnym ognisku đomowym..."

,,Jakież cieľpienia zaďają mi te dusze o podwójnym
sumieniu, któľe u stóp ołtaľza goľąco zapewniają Mnie
o swej wieľności, a w życiu społecznym haniebnie
zđradzają cześc i pľa'ň/o Moje i tym sposobem oi5nie-
lają mych oprawcówl Ich gľzeszne zamiłowania bi-
czują Mnie ustawicznie.

Pieniąđze, wydane na gľzeszne wiđowiska, to jak-
by owe tľzydzieści Judaszowych sľebrników, Kľwią
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moją oblanych... A rvszak napisano jest: Biađa tym, co
wywołują i podtľzymują zgoľszenie.,,*)

Jezus, zbľoczony kľwĺą własną, ubiczowany pľzez
niemoľaLrość społeczną, błaga nas, byśmy nad Nim
mie'li ]itość!

,,Zlítujcie się nađe Mną wy, ktőľzy żyjcie wy-
stawnie, po vĺieIkopańsku, możni i wpływowi tego
świata; kt&zy wszelką zmianę obycząjów uważacie

cznym i niebezpiecznym uciechom, zebľaniom i ľoz-
podnietom

.i"",Ťřäuil;

' Jezus zbľoczony kľwią, opłakujący te zbľođnie,
ubiczowany pľzez niemoľalnośó społeczną, błaga o lĺ-
tośó nađ Sobą...

*) Mat., XVIII, 7.
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Zbroczony kľwiĄ własną, opłakując te zbrođnie,

ubiczowany przez niemora]-nośó społeczną, Jezus bła-
ga o litość nađ Sobą!"

,,Z\itujcie się nade Mną wy, ľnatki i żony, któľych
gođnośó uszlachetniłem, których właďza
-ptzernożna, niekieđy đecydująća - rľ.oże si]ny wy-
iľzeć wpływ na dusze najbliższych, by ich zbliżyć lub
ođdalić ode Mnie!"

,,Wy pľzeđe wszystkim, matki i żony, których w
dobľoci swojej umieściłem na wysokim tronie, byście
w śrođowisku swoim były wzoľem całkowitego speł-
niania obowiązków i społecznego praktykowania cno-
ty, nie obawiajcie się pľzesađy we rň/styđliwości, któľa
jest odblaskiem czystości!.'."

Czuwajcie, by czoła círek waszych opromieniało
zaw sze j aśniej ące piękno cbĺześcij ańskiej skľomności'
oby đzięki rvaśzym staľaniom anielska cnota stała się
wspaniałym posagiem ich młodości.

Z obuľzeniem zamknijcie drzwi przed zepsutym

iżem Ja jest jeđynym Panem i Pľawodawcą zaľówno
w kościele jak w salonie, tak w życiu pľywatnym jak
publicznym, w życiu i po śmieľci..'"

' Jezus' zbtoczony własną krwią, opłakując zbrođnie,
ubiczowany niemoľa]:rością społeczną, błaga, byście
mieli ľtość nad Nim!.'.

,,'W'y, dusze słabe, pođdające się tak łatwo syrenim
głosom rozkoszy, zwodzone ptzez zmienną i kłamli-

253

wą boginię pľóżności, dusze choľobliwe, spľagnione
wľażeÍl, ľzucone w wir świata... đusze, któľych dobľe
seľce usłużnie idzie za głosem słabego charakteľu i
nieugruntowanej cnoty.'. đusze o sumieniu zbyt sze-
ľokim,' zależnym ođ każdego powiewu opinii, mody,
nauki].. zatrzyrnajcie się w swym pochođzie w stronę
ziejącej pľzepaści zepsutego świata, będącego pľawđzi-
wym pľzedsionkiem piekła.

Zattzymajcie się! Ewangelia moja nie zwođzi!
Pľawo moje jest ostoją waszą; pľawo Kościoła waszą
mąđrością|...

Błagam was, zatľzymajcie śię! Nie đepczcie świa-
towym życiem swoim skľwawionego ktzyża mojego!'..

' Nikt poza Mną nie kocha was miłością pľawdzi-
!ýą! oto do was wyciągam đłonie! ođpłaćcież mi za
miłość - rniłością szczeľą i całkowitą!...

By wam ułatwić wejście w zażyłość. z Sercem
moim, chętnie otwieram jeszcze szeľzej zi'ejącą ľanę
mego Boku!... Wchođźcie tedy i weźmijcie đla siebie
miłujące was Seľce Boga.'.

Weźmijcie Je na zawsze' na wieczność całą.,,

nSgnu, oto Matka tuoja"*).

,,Powieľzyłeś nam, Jezu, Seľce Niepokalanej Dzie-
wicy, byśmy zadośćczynili za zniewagi, jakich đozna-
jecie, Ty i Matka Twa, ze stľony domniemanych
chľześcijan, co tak haniebnie obľażają Was pľzez ođ-

*) Jan, ){IJK,27.
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ľzucanie osta'.nich słów Twoich, wypowieđzianych đo
św. Jana na Kalwaľii:',,Synu, oto Matka Twoja".

,,Zawstydzeni đobľocią T'woją, pľzyjmujemy Panie,
tę Matkę; a w dowód wdzięczności za ten đaľ boski
ofiaľujemy Ci cieľpienia pľzykrości, łzy i modlitrvy
wszystkich matek chľześcijańskich, uznających z ra-
đością Maľję za ukochaną Kľólowę swoją..."

,,Ty wiesz, ďobľy Panie, jaką pľzepaśó ofiarnej mi-
łości zawieľa bohater,skie serce matczyne. Ty wiesz,
ile ono warte'.. jaĘ umie się mođlió... jak potężna jego
miłość'.. jak cieľpieć potľafi..."

,,Ptzez pamięó na Niepokalaną' ptzez łzy, kŁőte
sam wyIałeś, wiđząc, jak opłakiwała bolesną ľozłąkę
z Tobą i cieľpienia męki Twojej, pľosimy Cię, JenL,
racz w;zsłuchać błagania matek, które pomagają Ci w
zdobywaniu đusz, cieľpiąc za nie u skľwawionych stóp
Twoiěh...

Pah:z z jaką goľącą wiaľą pľoszą Cię o zbawienie
đla ľođzin swoich... Słuchaj jak ogłaszają Cię uko-
chanym Kľólem kolebek ďzieci ol:az gľobów małżon-
ków...

Pl:zez te łzy i mođlitwy pľoszą one o ostateczrre
zwycięstwo Boskiego Serca Twojego..' W tej boskiej
Aľce składają wszystkie skaľby swej miłości..."

,,Jakże wiele matek obawia się, niestety, o chľze-
ścijańską przyszłcść swych dzieci''. albo już Łetaz o-
płakują smutne następstwa swej słabości... błędów
młodości... Jakże wiele ze łzarni w oczach spostľzega,
że bale, świeckie ptzyjaźnie, swobođna lektura wy-
pacza sumienie ich dzieci, wystawiając ich zbawierrie
na sz'ĺ/ank.'."
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,,Tyś powieľzył írĺ, Jezu, đusze ich małżonków
i đziatel<, a one zŁożyły je na ołtaľzu Boskiego Seľca
Twojego..' Kľólu Miłosieľđzia, pamiętaj o Matce Bo-
żej, jak. wspomniałeś o Niej w ogľodzie olilvnym..
i na pod)iękowanie za Jej cnlŁe współczucie, na po-
ciziękowanie za Jej wzniosłe cnoty i boleści zbaw
ognisko đomowe, zbaw chľześcijańską ľodzinę.

,,P ój đźcźe đo Mnźe'LD sza s ca' któr zg cierpici'e" x 
) .

Głos đ'uszy. - opuszczenie Twe, Jezu, samotnośó,
iaka otacza zanied'bane Twoje Tabeľnakulum, oskaľża
świat o najbcleśniejszy dla czułego Seľca Twego
grźech, o gľzech niewdzięczności...

Tyś sam powiedział Jezu: ,,Nie jest uczeń nađ
rnistľza, ani sługa nađ pana swego**)", i đlatego za-
praszasz nas, byśmy także kosztowali niekiedy z kie-
].icha niewđzięczności...

Pľzyjmujemy te zapľosiny z miłości ku Tobie,
jeďynie z miłości, gdyż napój ten więcej ma w sobie
gotyczy niż śmieľć...

Miej litość, Panie, nađ upađającymi w tej chwili
pođ ciężarem pođobnego cieľpienia...

Zlituj się nađ zdľuzgotanymi ogniskami ľođzin-
nymi któľych đzieci niegdyś ľađość i nadzieja ľodzi-
ców, dzisiaj są dla nich ktzyżerľ. i cieľniową koroną...

Zlituj się nađ nieszczęśIiwymi żonami, opłaku-
jącymi cios opuszczenia.

*) Mat., XI, 28.
**) Mat., X, 20.
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Zlii;uj się nađ owymi đuszamí szlachetnymí' peł-

,ry*i poś*ĺę"enia, któľych miłośó zosŁaŁa zđraďzona

i wyśmiana...
šwiat pŁaci za ptzyjaźí z początku fľazesem

... wszyscy bieđacy i choľzy..'
stóp moich bľzernię wszelkich
was ochłođZę w oceanie Serca,

które was tak miłowało!
Pójdźcie đo Mnie... wy, któľym życie cięży"'

pogľążeni w smutku... Mnie'"
*y, 

"o 
w zaľaniu ńło ęczenie

wýg.'ania... Ja was po kocha-
jącego Seľca mojego...
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Pójdźcie đo Mnie wzgatdzeni, znienawidzeni, nie-
zrozumíali pomimo dobľoci i cnotliwości swojej... któ-
rych wysiłki ku pomnożeniu chwały Mojej zostały
wyśmiane... Pójdźcie, przyjaciele moi, Ja was oľzeź-
wię napojem z kieliche kochającego was Seľca!...

Pójdźcie đo Mnie smutni''. pogľążeni w żałobie'.'
płaczący nađ utratą syna, cóľki, małżonka, bľata...
pođążcie bez zwłoki đo '.ľabeľnakulum, a Ja was po-
cieszę niewypowiedzianym pokojem kochającego Ser-
ca mojego!

Pójđźciel w góľę seľcal wszak czas to cień, co
pľzemija, a niebo jest wieczne!... Pójdźcie wJi' co pľa-
gniecie miłości i spľawiedliwości, fióidźcie! Jam Bóg
wasz, któľy dla was znosił najokľopniejsze udľęki ko-
nania...

Męstwa! Powstańcie, zbliżcie sig, pľzyjmÍjcie
Chleb Żywy mojej Eucharystii; pójđźcie 

- a Ja na-
gľodzę ]Mas w raju, jakim jest kochające was Serce
mojel

Najślaiętsze Serce Jezusa, nźecłl, królestuo' Tuse przgjclzi'e przez łniłość Euchargstgczną!

P (ljdźeie, bieľzcie, pożywaj cie !

oto tl:zy słowa, bęđące ďa nas najw5ĺższym toz-
kazem, zadzierzgającym nieľozeľwa]ne węzły pomię-
ďzy życiem naszym a Seľcem Jezusa w Euchaľystii.

z E 
łyną

dob Po-

ku 
byó

Je g KľÚ' ]!l t',śoi 17



258

By się o tym pľzekonaó wystaľczy wzíąe đo rąk
pľzecuđną ewangelię napisaną ptzez św. Małgoľzatę
Maľię. Powiadam ,,ewangelię", gđyż mówi się tarn
wyłącznie w uwielbionej osobie Jezusa, o zakonie mi-
łości, o Jego pľawach do naszej miłości oľaz o Jego
panowaniu nađ światem pľzez Seľce.

Każđy szczegőŁ tej książki coraz potężniej uwy-
pukla osobę Zbawicie1a: to wcíąż ta sama dľoga, któ-
ra nas ma z Nim połączyć; to đľoga, wiođąca do Ta-
beľnakulum.

Tam przede wszystkim oczekuje Zbawiciel hołđu
dla swego Serca, które tak umiłowało ].uđzi... Tam
pľagnie on otľzymaó najgorętsze i najuľoczystsze wy-
nagrođzenia, gđyż właśnie w Sakramencie ołtaľza mi-
łośó Zbawiciela i Seľce Jego największego doznają za-
pomnienia.

Tam Jezus jest, w całym tego słowa znaczeniu,
IŠróIem i ośľođkiem wszystkich seľc' wszystkich
ognisk ľođzinnych i wszystkich narođów'

Miłośó, któľa Go tam nie szuka, nie zasługuje na
miano rriłciści - 

jest raczej kapľysem.
Jakże baľđzo potrzeba, by Zbawiciel pľzyspieszył

pľzyjście kľólowania Boskiego swego Seľca pľzez
Euchaľystię świętą. Jakże barcfzo potľzeba nam Go
vĺ dzisiejszych czasach pełnych anernii moľalnej, wa-
hania się, bojaźni i opoľtunizmu - grzechőw toz-
tľopności zbyt ludzkiej l

Nie zanosi się na to, by buľza ľychło ucichła;
pľzeciwnie, z każďą chwilą gwałłownośó jej wzľasta'

Nigđy nie zwalczano Kościoła Chľystusowego z
taką zapalczywością jak đzisiaj. Wszakże i tym ľa-
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zem walka ta, o ile zapľagniemy szczelze, obľóci síę
Kościołowi na chwałę.

Kościół nie obawia się otwaľtych wľogów' lecz ta-
czej występnych dzieci swoich. Przel:ażają Go niezli-

,a

a

' obyśmy za pl:zykładem śrviętych zrozumie|i, że
jeđna gorIiwa Komuniä św. _ to bitwa zwycięska sto-
czona v/ obľonie Kościoła!'..

Chwila, jaką obecnie przyżywamy, jest đoniosła,
a może rzst'_zygająca

Czy nie czujecie, źe grunt pođ nami zaczyna się
usuwaó?

u bezbożnych wy-
społeczeństwa, to

za đo uľatowania
'\Ä/szakże potrzeba do tego siły charakteľu, któľa,

niestety, nie jest pođstawową cechą naszej epoki; po-
77*
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trzeba siły, gľaniczącej poniekąđ z wszechpocą, któľą
człowiek nie tozpoľząđza.

Apostół zatem, pľawđziwy syn świętego Kościoła,
chcąc walczyć zwycięsko, powinien byó mężem
wszechmocnym, pľzebóstwionym, dľugim Jezusem,
ąIter Christus'

Lecz jak to osiągnąć? - Przez mi.łość eucharg-
stgcznq!

Tą bronią walczyli na aľenach cyľków pieľwsi
bohateľowie chľześciJ aństwa.

Ty1ko Jezus eucharystyczny potľafi wzbuđzić za-
stępy męczenni]<ów wśľóđ tych, co ulegli ludzkiej sła-
bości.

Takich zastępów đziś nam potľzeba koniecznie.
Potrzeba, by przysżi niezwłocznie i rvzmocnili nasze
szeregr.

Pospieszmy teďy zanurzyó się w Krwi baľankowej,
by zdobyó truđną umiejętnośó poświęcania się aż do
męczeństwa, o ile Jezus tego zażąđa.

Ptzyob|eczmy sĺę w siłę boską przez Jezusa eu-
chaľystycznego, a bęđziemy mieó udział w Jego zbaw-
czej wszechpotędze.

Nie bójmy się Jezusa, nie obawiajmy się pođob-
ĺe9o zaszczytu; zbliżmy się đo ołtaľza i obieľzńy Seľ-
ce Jezusa na mieszkanie swoje.

A potem śmiało đo dzieła!
Pociągajmy pľzykładem swym i goľliwością apo-

stolską tysiące đusz do Żtőďła życia, do Seľca Jezuso-
wego,

26L

Jeżeli sam cień św. Piotľa posiađał moc cudotwóľ-
czą*), jeżeli samo dotknięcie się szaty zbawiciela pľzy-
wľacało zđrowie, to jakichże cuđów łaski i miłosieľ-
dzia dokona Jezus, któľy z pľzybytku swego, z Ta-
beľnakulum, wylewa potoki życia Bożego!....

On jako słońce, wschođzące nađ kľainą ľuin,
przychođzi, by dokoła Tabeľnakulum powołać ďo ży-
cia pokolenie nowe' pľzesiąknięte Jego boską Kľwią.

Będzie to w całej pełni pokolenie Najśw. Seľca Je-
zusowego.

*) Dz' Ap.' Ę 15.
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Apostolstwo

Patrzeba, aby on królował!

,,Iđźcie i' llsy d'o usiłĺnlcy mojej,
ü' co bęđzie sprauzed'Il'ue,
d.am ułaln."* )

Słyszycie tę obietnicę cuđowną? ,,Co bęđzie spľa-
wiedliwe, đam wam"'

Słowa te, '\^Iyl-zeczane do Apostołów, odnosiły się
pľzede wszystkim do kapłanów.

Wszakże Jezus niewątpliwie miał na myśli także
owe niewiasty święte, któľe, jak Marta, z ľadością i
poświęceniem współđziałały w pľacach apostolstwa.

Napisano jest, iż ,,ktckolwiek przyjmuie apostoła,
uczestnicy w zapłacie apostolstwal" - Zapľawđ9, ilo-
żerny być. pewni, że obiecana zapŁata stanie się udzía-
łem wszystkich dusz, któľe bęđą chciały đzielić pľacę
i poświęcenie apostołów. Zjednoczeni z nimi w walce
i na đľodze bolesnej, zjednoczemy się też w uczcie
miłoścl i chwały.
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Wiele đusz, odđanych apostolstrvu, nie pľagnie in-
nej nagľody poza zaszczytem służenia Jezusou'i, ľoz-
szeľzaniem miłości ku Niemu i dzieleniem z Nim
krzyża.

Co đo mnie, dľođzy apostołowie Boskiego Serca,
to tak jak jestemlewien wreľności ukochanego mego
Pana, wyznam wam szczetzę' że najgoľętszym pragnie-
niem mego kapłańskiego powołania jest Jego ujľzeó
na tľonie, zdobnego w żywy wieniec dusz i serc, mi-
łością płonących, którebym do Niego ďopľowadzió po-
tľafĺł.

' oto zapłata hojnie nagľadzająca za wszystkie
poświęcenia i,ofiaľy, zwĄzane z naszą kľucjatą... Po-
słannictwo wasze pľawdziwie jest piękne, wielkie,
macie bowiem pośredniczyó pomiędzy kapłanem a pe-
wną kategoľią ludzi, wzdľagających się pľzed przyję-
ciem czegokolwiek z ľęki kapłarlskiej.

Dawno już minęły te czasy, kiedy kapłani spľa-
wowali wszystko' a wieľni z ľadością i wdzięcznością
pľzygląđali się tylko zbawiennej ich pľacy.

Godne to pożałowania, że wpływ kapłana tak się
zmniejszył... że nie może wszystkich đusz dosięgnąć,
lecz z tego niesz-częścią Kľól miłości potľafił wyciąg-
nąó niezmierne dobľo: jest nim uspółđ,ziałanie z ka-
płanem biernej cIotrpd' eilźtE Lud,zź śusieckich.

Dzisiaj zastępy apostołów świeckich, mężczyzn i
kobiet, znajdują się w pieľwszych szeregach, gdzie
pracują z wielkim powodzeniem, pľzełamując zapoľy'
przygotowując đľogę kapłänom i podtľzymując ich
pľacę.*) Mat, X>(, 4.
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Zwłaszcza kobieta ma na tej boskiej niwie pracy
uđział ľównie piękny jak bohateľski.

Ko a jest
gotowa ięceń,
siada o umie
się do otoczenia.

Dawnymi czasy kobieta wiele się mođliła i
wiele wyrzekała, lecz wielu rzeczorr- nie umiała za-
tađzíć.' Pođczas gdy dzisiaj niewiasty mođlą się może
nawet lepiej, a ponadto kobiety wszelkich klas spo_
łecznych i wszelkiego wieku stały się pľawdziwą po-
mocą v/ pľacy kapłańskiej.

NiesteĘ pogan nowoczesnych tľudniej jest na-
yra9aó' ile, że są'to pľzeważnie ,,dezeľteľzy,, z obozu
katolickiego.

wym.

265

Pyta pani, co one ľobią? Pozwoli pani, że jej ođ-
powiem.

Ptzeďe wszystkim modlą się za swych kľytyków;
po đľugie pľacują za Łych, ktőtzy maľnują czas, mło-
dośó, pieniądze i*zdľowie na niezliczone głupstwa
światowe; po tľzecie są one posłuszne Ojcu św., któľy
sam nimi kieľuje i pľacv ich błogosławi; a wreszcie
zđaniem pani za dawnych czasów wszystko szło do-
brze...EjŻe, pľoszę pani, dawniej nie wszystko szło tak
świetnie... Pođczas gđyście đľzemały w ułudnym spo-
koju i zađowoleniu ze siebie, sekciarze, wrogowie Bo-
ga í Kościoła, 1nasoni ąkrycÍe lecz zajađle pľacowali
nađ kľzýżowániem Chľystusa, siali ciernie, by przygo-
tolvać Mu drogę kľzyżową''.

Cóľki pa4i 'wĺaz z wielu tysiącami innych zajęte są
dzisaj wyrywaniem owych cierni i ľzucaniem w miej-
sce kwiatów pod stopy Jezusa, zamieniając Mu Kal-
waľię na Tabor.

Pľoszę.być dumną ze swych đzieci, bo one nie
lekkomyślnymi paĺrnami światow5zmi, lecz chlubą pani
się staną.

Zbawiciel i đo nas zđaje się mówić: ,,Patľzcie na
pole dojrzałe đô źniwa, żniwo jest obfite, ale pracow-
ników mało."*

Słyszycie? Wielki Siewca pragnie pracowników
do źniwa miłości... Wszechmocny wyznaje, że potrze-
buje was' on sam stworzył świat natuľy, lecz do wy-
kończenia dziełá łaski pragnie waszej pomocy.

I

i

I

I

*) Mat" D(, 37.
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Patľzcie, jak Jezus uzależnia się ođ swego sługi:
gdyby w chwili, gđy zbliżacie się đo ołtaľza, kapłan
odmówił wam swej usługi, Zbawiciel pozostałby w
Tabeľnakulum i zaľówńo on jak wy bylibyście pozba-
wieni Komunii św. Pođobnĺe gdy odmówicie Jezuso-
wi swych usłu-g i nie zechcecie nieśó Seľca Jego do
ognisk domowych, już goto'wych lub gotujących się
na Jego pľzyjęcie, pozbawicie Mistľza i dusze Jemu
drogie tej nieustającej Komunii, jaką jest życie w đo-
mu Jego Sercu poświęconym.

Jakże piękna jest pľaca wasza apostolska! Spiesz-
cie ľozdzielaó chleb światłości: katechizm! Spieszcie
kołataó do đľzwi ubogich, niosąc im poznanie i miłośó
Jezusa. Jeżeli nie podążycie, miliony đusz zginie
z gŁoďu i zimna!

Jezus powierza się dłoniom waszym' byście ľoz-
đawali Go ludziom: ,,Idżcie zbawiaó świat, mówi Je-
zus do was; wskazujcie mu zľanione Seľce Moje."

,,Nie zabľaknie wam pomocy' póki Mnie, wszech-
potęgi nie zabľaknie."

Pľzyjmij cie teđy posłannictwo, zlecon e waÍÍL pTzez
umiłowanego Kľóla.

Czekaja na was đzieci, choľzy, pľostaczkowie, a
pľzede wszystkim czeka na was Jezus'

Zabierzcíe się đo pracy z niezachwianą wiarą i uf-
nością, z tyrĺr przekonaniem hiezłomnym: Jezus bę-
dzie panował, bo sam tak powiedział.

A tel:az ważne pytanie: czy apostolstwo jest đla
każdego z was obowiązkiem, czy też zajęciem nadobo-
wiązkowym? Czy jest tzeczą dowolną, jak biczowa-
nie się, ođbywanie Godziny św. o północy itp.?
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otőż w czasach, jakie obecnie ptzeżywarny, jest
apostolstwo lľyr aźnym obouźązkiern.

Czy ĺnożna kochaó Jezusa miłością wielką, pľaw-
dziwą, a jednocześqie pozostawaó obojętnym dla Je-
go spľawy? Czy mogę wyznawaó Jezusôwi rniłość, a
jednocześnie spog1ądaé obojętnie na tłumy đzieci,
z któľych wyľosną pľzyjaciele Jezusa lub bluźrrieľcy,
ktőrzy, doszeđłszy do lat ciwudziestu, staną na teľenie
społecznym i naľodowym pľzy Bogu lub pľzeciwko
Bogu? Czy przewiđujecie skutki swego niedbalstwa,
ktőre z pokolenia na pokolenie będą pľzechođzic? -Czy mo$ę pozostaó obojętny, czy mogę pozwolió, by
ogniska đomowe'stały się Bzkołą serc nienawistnych
lub obojętnych dla Boga, zamiast pľzetwoľzyó na Be-
tanię miłości?... Czy powtőrzę za Kainem: ,,Kto mnie
postawił stľóżem'đuszy bľata mojego?"*)

Niestety, nie tak ľozumują lewicowcy, wľogowie
Kalwaľii!

Patľzcie, jak wytľwale czuwają, jak apostołują
gorliwie, zawsze na żoŁďzíe przeklętego Sanheđrynu,
gotowi użyó talentów, wpływów, pieniędzy, byle tylko
usunąć, wypędzić Jezusa. oni wciąż czynĺĺi, zđecyďo-
wani, gotowi do ofiaľ; my zaś, dzieci Jezusa, świadko-
wie cudów Jego miłości, -mielibyśmy poľzucić Go na
łup niepľzyjaciół? Pľzenigđy!

Äpostolstwo jest nieodzowną koni'ecznoścźą đla
serca pľawđziwie miłującego, jest ďopełnieniełn pra-
usa mźŁoścź.

*) Ks. Rodz., fV, 9.
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Niestety, wiele jest jeszcze ludzi dobľych, co nie
ľozumieją cbowiązku miłośoi.

Dzięki Bogu liczba bojowników _ apostołów po-
większa się z każdym dniem.

d 
u, stają do walki, wzbu-

d 'obotników, bieđaków,

p 'we siĄr, by Jezus był

wypowieđziane
aľii: ,,Nie mogąc
płomieni, znie-

' o kiedyż nađejdzie czas' kieđy pľawđziwi miło_
śnicy potężną ut\ł/oľzą armię?

Ęmczasem rĺľabiajmy apostołów w tej płomien-
nej, Jezusowej szkoJ.e, karmiąc ich nauką Jego Seľca.

ści, ľľ
z.,a :gttt. "'
sek z Pra-

Bąđzmy pľzekonani, że w đziełach katolickich nieludzi brak, Iecz nźłości,, wielkiej, rozpalającej mi-
Íoscr.

. PowĹarzam więc: powinniśmy byó apostołami; to
nasz obowiązek wđ"ięczności.

2BS

Egoístą, níewđzięcznikíem jest ten, kto đ]a sie-
bie tylko chowa otľzymane đobľa.

Czy Jezus nie umiłował nas szczególną miłością?
Czy nie wylał na nas bogaQtw swego Seľca? Jak Mu
się za to odwđzięczyć?

Nie inaczej, jak ptzez szukanie Jego chwały, đa-
wanie Mu dusz i ľodzin, by Go znaŁy i miłowały.

o jakaż to szlachetna ľađośó móc w całej pľawďzie
. rzec Chľystusowi: ,,Kľólu Ptześliczny, nie wiedząc' jak mam spłacić dług ,ł'đzięczności względem Cie-
bie, a wiedząc, że same bieđne seľce rnoje nie potľafi
pođziękowaó Ci należycie, postanowiłem pomnożyó się
dziesięciokľotnie, tysĺącltľotnie za'pośľeclnictwem ty-
siąca seľc, któľe chwalić i wielbić Cię bęđą za mnie,
w moim imieniu, w czasie i w wieczności.

Spojľzyj, Mistľzu, na dziesiątki i setki rođzin, na
te Betanie miłujące i adorujące Cię w moim imierriu.
Wyszukałem je i Tobie oddałem na własność' seľce
moje ofiaľowało je Sercu Twemu. Gdy rodzice wľaz

mutnych zapew-
Kľólem, pomnij
staľam się spła-

oto jak kochaó możě apostół przy uđziale tysiąca
seľc, jak modli się, uwielbia tysiącem ognistych ję-
zyków.

-- -; irĺut" x, e.
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Jest wielu chľześcijan egoistów, posiađają oni
wiarę, są w stanie łaski, otľzymali wiele daľów, lecz
nieświadomi posiadających skaľbów, popľzestają na
zachowywaniu ĺch w pokoju. Nie chcą znać obo-
wiązku apostolstwa.

A jednak świętym ich obowiązkiem jest dzielió
się z bľacią bogactwem Śwoim. W godzinę sąđu, wi-
dząc ich samotnych, zapyta Mistľz: ,,Gđzież jest or-
szak twó3?" - Miłośó nigđy nie jest samotna' samo-
lubnal

Bođajby bogactwa, kĺóreśmy otľzymali, nie pľzy- .
ŁłoczyŁy nas swym ciężaľěml Tak dzieje się w poľząd-
ku materialnym, a przede wszystkĺm w đziedzinie du-
chowej, moľalĺrej.

Jezus nie po to powieľzył narn ta1enty, byśmy je
zakopywali. Potľzeba pľomieniowaó w ten lub inny
sposób..' Nie zmuszajmy Jezusa, by się stał nieubła-
ganym Sędzią, co pytać bęđzie; ,,Coście uczynllí ze
skarbem, któľy dały wam i bľaci waszej?,,

Ktőż rnoże pľomieniowaó apostolską miłością? -Wszyscy, nawet najbaľdzĺej ukľyta kaľmelitanka.

27Ĺ

Ilekľcé pľzemawiam do đusz, ođđanych kontem-
placji, szczególniejszy nacisk kłađę na apostolstwo i
zawsze znajduję pľawdziĺ'ych apostołów.

- Cőż|. - mówię im - zamknęłyście się z miło-
ści đo Jezusa i ta ofiaľa miałaby pozbawiać was tej
wielkiej Żasłlgi, by móc szerzyc znajomośó Jego i
miłośó?

Pľzeciwnie, możecie apostołowaó; to największy
obowiązek i pľawdziwy cel waszego życia.

Pójdźmy wszyscy w bój o Jego chwałę i na śmieľó
dla Niego!*)

Apostół ma być nietylko pľzewodeln'
lecz zbioľnikiem.

ZŁőżrny głowę ha Seľcu Jezusa, gďyż mówić bę-
dziemy o sżczególnie doniosłej spľawie: nauka o apo-
siolstwie niejednokľotnie fałszywie była ľozurniana.

Äpostół nie ma byó tylko głosem ]^/ołającym na
puszczy,lecz jak Jan,ma być przesłańcerÍL, ktőTy pľzez
modlitwę, pokutę, miłośó i całkowite ođdanie się Bogtr
pľzygotowuje się do działaLności rĺa zewnąt'l:z.

Świetne talenty,'jak vr'ymowa lub zdo}rość oľga-
nizacyjna, nie są dlań nieođzowne' Apostół powinien
pľzede wszystkim posiadaó duszę skupioną, pľzebó-
stwioną, żrőďło nađptzy'-odzonej eneľgii.

Iluż błędom podlega przyziemna nasza umysło-
wość? Wieľzymy wsżystkiemu, co posiađa pozoľy

*) Mat, V, 7.
**) Mat. XXV, 34. *) Jan, XI, 16.
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piękna' wielkoścí, wspaniałości, b1astr''u, i.z tego punk-

irr' o""r'iu..'y \ÄIszystk;, navĺet đziałalnośó apostolską !

Czymże jest apostół? _ To v1'pełniony po brzegż

J""rrrnłn - mniej lub więcej rvspania}y - Icżelźch'

z którego nad.n'l,iar przelewa sźę na đusze'

Dzieje się to mimowoli, nieświadomie' Nie wyo-
btaŻaĺn sobie innego określenia, gđyż nawracanie i
uświęcanie ďusz jest dziďem całkowicie nadprzyľo-
d"o.'y*, boskim. Wynków nie można tu osiągnąó za

po-ó"ą gestów, pľzemów, konceľtów choćby najwspa-
nialszych, ziemską mąđľością i wymową'

Rozejľzyjcie się dokoła siebie: jak wielu jest li-
teratów, uczonych, mówców, a jednak karnienie są na-

đal kamieniami, t. zn. obojętnie nie nabieľają goľIi-

wości, grzesznicy nie pokutują, słow-em, nic się nie

zmienia pomimo pľacy i zgiełku owych ,,apostołów"'

Gđyby natomiast choó jeden pľawdziwy apostół

Jezusowy- pľzemówił i dziaŁać tozpoczý, zaprzaÍlcy
staliby "ię 

*iłoś''iku*i, Szaweł przemieniłby się
w Pawłä'

Przeďe wszystkim potľzeba nam głębokiego życia
wewnętrznego.

Ä jeżeIi powiadacie, że bľak wam czasu na takie
pľzepełnianie ďus7y modlitwą i życiem bożym, wtedy
bez najmniejszego wahanía tađzę wam, byście ľaczej
zajęli się poiewaĺriem kwiatów w ogľođzie, gdyż wów-
czas napewno nie zmaľrrujecie czasu i nie bęđziecie
narażeni na niebezpieczeństlvo.

Czy słyszano kiedykolwiek, by kto nawľócił syna'
maľnoiľawnego bez poświęcenia i pckcľy?
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Iluż jest apostołów niemych, a jednak wielkich,
ktőrzy nawľacają z ukr'ycia, z gŁębĹ klasztoľu, ktőrzy
pľacują 'rriewidzialnie' a jednak lepiej od tylu Iuđzi
ľozgłośnych' lecz nie mającyeh w sobie łaski.

Dlatego mam przekonanie' że św. Teľenia była
dla piekła stľasżiwą potęgą apostolską, potężniejszą
od wielu misjonaľzy.

lrĺiby kĺeľch pľzepełniony zlewaŁa ona na Kościół
skaľby swej duszy, pľzygotowując w ciszy wewnętľz-
nej jedno z najwspanialgzyc\, nađprzyrodzonych od-
ľodzeń, jakich ]udzkośó kieđykolwiek była świadkiem.

Pamiętajmy, że jedna kĺopla kĺwi Chľystusowej
więcej zaważy na szali boskiej spľawiedliwości, arriżeli
wszystkie wysiŁĺi ludzkie.

Co do mnie, to muszę w5iznaé z całą otwaľtością,'
że w miaľę jak postępuję na dľodze apostolskiej coľaz
mniej opĺeram się na własnej działalności, pokładając
taczej całąnađzieję w tajemniczej, wewnętľznej, ukľy-
tej pľacy i mođlitwie Jezusa, w nas żyjącego.

I đlatego jestem pľzekonany, żekażđe ođľodzenie
ľeligijne ma swój początek i ośľodek w k]asztoľach
jako pľzybytkach ofiaľy i moďitwy.

Wie o tym z długiego doświađczenia szataľr i đla-
tego ze szczegőlr.ą zaciętością sztuľmuje do tych
twierdz, któľe tyleĘoó zada:waŁy mu poľażlkę.

Mawiała św' Teresa, ,,Źe klasztoľ, w któľym kwit-
nie życie wewnętľzrre, poczucie obowiązku i đoskona-
łość, posiaďa kľyształowe ściarry, co pozwďają pľomie-
niowaé na cały świat i spľawiaé więcej dobrego, nĺł
tysiąc świetoyĄ !a zn qđ zi gjsw.{'

Jerur Ľról M'iołíri 18
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Dusze umaľtwione mocą jakiejś boskiej telepa-

tii, zďobywa!ą życíe wieczne dla tysięcy gľzeszników

świata...

.w5ľażenia św. Pawła będą cymbałami bľzmiącymi'
a nie apostołami życia Bożego.*

Dla nas, .pľagnących ľzeczywiście apostoło-

waó dla Kľólestwa Serca Jezusowego, đecyđującą

i najważniejszą pobuđką jest to, że Mistrz nasz, aby
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świat zbawić, ukľywał się, mod1ił się i cieľpiał w ci-
chości''. ptzez ttzyđzieści lat.

Jezus jest baľđziej w Nazaľecie Mistľzem i Wzo-
ľem apostołów i kaznođziejőw, niż wteđy, gdy głosi
kazanie na Góľze...

Dlaczego? _ Dla đwóch nadptzytodzonych powo-
đów:

Po pieľwsze ďlatego, że Jezus w Nazarecie pou-
czył nas, że każďe kazanie ma być głośno wypowie_
dzianą mođlitwą, płomieäiem, kt&y z wewnętľznego
ogniska wystľzela.

Po dľugie dlatego, że nie wszyscy apostołowie są
kaznodziejarrÉ, nie wszyscy są powołani đo działalno-
ści zewnętľznej, Bdy natomiast wszystkie đusze dobľej
woli mogą i powinny apostołowaó weđług nazaľetań-
skiej petođy, w stylu św:. Teľesy, NÍałgorzaty Marii
i św. Teľeni.

.IIeż tysięcy đusz pozbawionych moźnoścĺ pľacy ze-
wnętrznej zasiađa w niebie wśľód Apostďów.

Jeśli więc mämy byó apostołami, kochajmy, ko-
chajmy miłością bez gľanic. Bo miłość jest đľogą,
miłośó śľodkiem, miłość tajemnicą owocnego apo-
stolstwa.

Kto dobľze ztozumiał tę naukę i według nie po-
fuaÍi żyć, ten będzie pľawđziwym apostołem _ zató-
wno wtenczas'- gďy mu w5padnie wygłaszać kazania,
jak i wtenczas, gđy cierpieó będzie jako kďeka na ło-
żu boleści.

Jakaż to pociecha wiedzieć, że żrycie nieznane, po-
zornie jednostajne, pożytecŹne jest dla bliźnich đzięki
temu, że je ożywia goľąca Eiłośó, czyniąc je ýodnym*) I Koľ', xlu, 1'
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i pľomieniejącym. Miłość wszystko przeobraża w ży-
eie, nawet cieľpÍenie i śmieľó'

Niech nam pľzykłađem będzie życ\e niejednej
biednej, całkowicie z:w-5ĺczajnym, codziennym tľoskom
d'omowym oddaĺlej kobiety, w któľej seľcu płonie
wielki ogień miłości. Gorącą miłością kocha ona Je-
zusa, poświęca Mu pľacę swoją í życíe, pľagnie, by
w jej domu znany był i wielbiony...

Gdy kiedyś w chwale niebieskiej ujľzy ona swego
małżonka i pełna zdziwienia spyta: ,,Jakże się to sta-
ło? Gđzie tajemnica jego nawľócenia i zbawienia?"

- wówczas otľzyma odpowieďź:

,,Wysławiaj miłosieľd"ie Seľca Jezusowego! Twa
miłośó do Jezusa zdobyła dla wieczności đuszę twego
małżonka... Tyś ją zbawiŁa ptzez to, że wielce umi-
łował. Twoja miłośó czysta, goľąca, uira, pľosta
spłaciła dług podwójny: twój własny oraz wielki dług
twego męża. '. Tetaz w wieczności śpiewajcie oboje
hymn boskiej miłości."

Ja]<zelllLczrĺe będą w niebie pođobnie cuďowne nie-
spodzianki!

Nie ma iĺrnej zwycięskiej potęgi poza đosko-
nałą miłośó' Tľzeba o tym mówic tyiu zacnym, do-
brym duszom, któľe ,,modlą się usty" z pľzyzryĺcza-
jenia, lecz któľym brak jest tej ogľomnej, uÍnej mi-
łości, któľa jedyna tylko zđolna jest pľzeistoczyó rno'
dlitwę w pľawdziwe apostolstwo.

o tak, móđlmy się wiele, lecz niech mođlitwa na-
sza będzie pľzede wszystkim seľca' któľe cał-
kowicie uÍnie się oddaje, bowiem tylko tym sposobem
zwycĹężamy niebo i zbawiamy dusze. MóđImy 5łę wie-

m

le,7ecz pľzeđe wszystkim móđlmy się z miłością,
z miłością żaľliwą.

Dusze, ođđające się pľacy zewnętrznej, narażone
są częstokroć na ogľomne niebezpieczeństwo toą)ľo-
szenia i zanieđbania własnej đuszy wskutek goľączko-

.wej đziałalności zewnętrznej. J tym sposobem pTzy-
noszą szkođę samym sobie, a tal<że swej đziałalności.

Lepiej nieraz bywa poníechaó jakiegoś zajęcia,
zbyt pochłaníaj acego, wyľaźnie ptzeszkadzającego ży-
ciu naszemu wewnętrznemu, aníżeli w nim tľ'ł'aó, na-
rażając pľacę na bezowoôność a duszę na níebezpie-
czeństwo'

Jak płođność ľośliny zależy ođ soków, któľe z uľo-
dzajnej i wilgoürej pochođzą gleby, tak đusze apostol-
skie powínny głęboko zapuśció koľzenie w Seľcu Je-
zusowym i z Niego czetpać' krew i soki pľzez we-
wn.etľzną zażyłość. z Kľólem. Tylko pođ tym waľun-
kíem wyđađzą kwiaty i owoce na życie wieczrre.

Jeszcze jedna uwaga:'Powtarzałern z naciskiem i przekonaniem: móđl-
my się, módlmy síę z wielką miłością, uświęcajmy sa-
mych siebie, jeślí checmy, aby nasze apostolstwo wy-
đało obfite plony. obecnie đodam: uJajmg!

Ufajmy zwłaszcza tam, gđzíe iđzie o najprzeđniej-
sze nasze zađaníe, przechođzące siły ludzkie, to jest
uśwíęcenie nasze. Jezus bowiem jest najbaľđzíej za-
interesowany w t5rm, byśmy się uświęcili.

on sam wziý w ręce spTavŕę naszej đuszy.
Posłuchajmy, co mówiąc o nas' wyrzekł đo Mał-

gotzaly Marii: ,,Boskie Serbe ptzytzekło mi, że wszy-
stkích, ktőrzy Jemu się pośwĘcą, przyjmíe z miłością,
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Zapewni im zbawienÍe' sanr pođejmie się đzieła ich tr-

ślvięcenía i uczyni ich wielkimi rvobec ojca Niebie-
skiego w niaľę iclr plac)' rrad ľozszeľzgnieiĺ Kľólestwa
miłości w seľcach."

Czyż to rrie đos;'ó, }:1' .1o6^u zapału i rnęs'r,rva ila_
rvet najsłabszym?

Aby pľaca nasza stała się płod'ną, on sam pociej-
mtrje się nas uświęcić, i +'o n_ie rv sposóil ogólny, ja.ki

stosuje 'lĄ'ogóle do đusz đol:ľej vĺoli, lecz w s1:osób

1ł1zjątkolvy, dostosowany đo rraszej lrrisji apostolskiej.
Ta obietnica rrie zwalrria nas oczyrviście od wła-

snych wysiłków; pľzeciwrie, pođkľeśla ona obowiązek
współpľacy'

Ale bądź co bąđź lvzľuszająca jest myśl, ż'e Jezus
tak goľąco zajmuje się spľawą, któľa i-laln leży na seľ-
cu. W nieskończonym miłosieľđziu swojem obiecuje
lram łaskę wyjątkową, specjalną pomoc we własnym
uświęceniu w tym stopniu, w jakím potľafimy ocldaó
się spľawie Jego Boskiego Seľca.

Jest to jak gđyby powtóľzenierĺr obietnicy Jezttsa,
uczynionej św. Kataľzynie Sierreńskiej : ,,Myśl o Mnie,
a Ja myśleó będę o tobie."

Zaczynaĺn więc od tego, że miłuję Jezusa z ca-
łego seľca, ze wszystkich sił sĺvoich, a ponieważ Go
ko-cham, postanawiam sobie szeľzyó rĺiłośó ku Niemtr,
staś się Jego apostołenr, Wteđy Jezus, aby wynagro-
dzió goľącą mą miłośó, aby odpłació za moje pľagnie-
nie szerzenia Jego miłości, obowiązuje się ze swej
stľoňy ľozpalić w seľcu mojem płomień boskiej miło-
ści i pľzeistoczyć to seľce w pałające i pľomienne
ognisko.

Ti,ln sposobenr pomieclzy Seľcern |3żvnr 
a cltrszą

,orop."yn się pľaĺ'clzir'ĺir walka- nriłości'

,,cj.t.n nroja, rniłując cię, pl'agrrg "ł' *''|":^1:':
l-r""-i! \Ąrsz}'stko nal'eży đo ciebie' rrltochana mo1a'

żacl-ĺti...'lzego chcesz?"
'; - elvs kľólorĺał. Panie]
j 

- D;Ĺ;'e, cóľko' lecz clla siebic' cz5' iriczego rlic

|ľagniesz? Żąőaj, żąđaj! wsz}'stko daó ci pľagnę'
Ť '-- 

Panie, abl'ś kľóIował|"' cokolwiel< mi đałeś'

wszystko odáaje, a i to, co mi claó pr'agniesz' odclaję

,''6iy.'. kľólestwo Trvoje, Boże mój!"' Niczego nie pľa-

g'nę' jerro kľólowania Twego!
_.A ja ze syej stľorry, cóľko moja, wyniszczę się'

o ĺlu t''"b. tęalĺe, by đaó cí jeszcze więcej' gđyż nie

)".t'*ĺ' be, ,^płaŁy czystej i bezinter'esovĺnej miłości

twojej; żąđaj lvięc, cóľko, żąđaj!

- Pänie, kľó1uj !!.""
Ach, d'laczego pomniejszatny clusze nasze' któľe

łaska taĹ wielkimi i potęźnynri może uczynió!

i Należymy đo wieczności, a mimo to pozwalamy'

by nas ś.'ĺ"i og'u''íczał, by mođlitlvy nasze zniŻały

t

't

\
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,,Gđybym mogła; gđyby mí wolno było wyľazió,
co mi danym było poznaó, jaką zapłatę otľzymają đu-
sze od Boskiego Seľca!"

Zaprawđę! nagľođa- pľzygotowana w níebie đIa
apostoła jest tak cuđowníe rvspaniała, że moźna tylko
w milczeniu urĺ'ielbiaó szczođrobliwośó lftóla, lĺtóry
nas powoła-ł đo walki o swoje KľóIestwo.

'Wiele już mórviono o modlitwie jako o píeľrvszol-
ľzęđnym śľođku apostolstwa, jako o nieođzownei po-
tęđze w apostolskiej pracy. Zupełnie słusznie, gđyż nie
potľafimy nigđy wyrazió doniosłego znaczenia mođlí-
twy w đziałalrrości apostolskiej.

Natomiast zđaje mi się, że za mało kłađzíe sie na-
cisku na moment ofiaľy całkowitego ođđania siebie
na Ło, że krzgże đ, boleścź są najskutecznieiszq, ź naj-
síIniejszą mod\itua, o c'h,wałę ż lłrőIouąni.e Serea Je-
Żusouego.

Często słyszy się i mówi, że cierpienie jest środ-
kíem ľodzajem sakľamentu,
który pobuđza đo mođlitwy,-"
đokon więcenia.

Za lmaŁo się jednak mówi o przedzźunej potęd,ze
cierpi'enía jako czEnnyln i o,lĺocngrn apostolstuźe' Na-
leży bowiem rozważać cierpienie nie tylko pođ wzglę-
dem osobistej chwały i zasługi cieľpiącego, Iecz prze-
de wszystkim pođ wzglęđem jego owocności i zbaw-
czej potęgi đla tych, któľych tľzeba nawľacaó. Cĺeľ-
pienie to najcudowniejsze kazanie, to misja najsku-
teczniejsza!

Dość kładło się nacisku na to, że jeśli człowiek
chory i cieľpiący potľafi cieľpienie swoje pľzez mĺ-'

28Ĺ

łośé pľzebóstrvió i uczyníć je ,,apostolskim,, pTzez Tnoe
cieľpienia, pľzez cieľpliwe i mÍłosne dźwiganie tego
krzyża, wówczas nalvet nie opuszczając swego łoZa
boleści, wiele đusz zđoła nawľóció.

, Tľzeba przekonać niepľzebľane zastępy cĺeľpią-
cych, dźwigających ciężkikrzyż życia, że jeśli się zgo-
dzą z wolą Bożą i pľzez miłość zapľagną stać sĘ äo-.
bľowolrrymi ,,hostiamĺ,,, vĺówczas konanie ich fiLycz-
ne lub moľalne đa im moc nawľacania i zdobywánia
ďusz, jakiej nie posiađalí najwięksi kaznodzieje i mi-
sŁrze życie đuchownego. ,

Zda się, iż Kről kalwaryjski ptzywiązał đo cał-
kowitej ofiaľy 4Liłości pľzywilej pewnego i niezawod-
nego zwycięstwa łaski. I tak największy zbtodniarz,
któľy się opľze wszelkim wpływom dobľego pľzykła-
du, Ýĺszelkim pľośbom ukochanych lub ľaaám wier.ne-
go pľzyjďciela, ulegnie łasce, zđobytej mu mocą ofiaľ-
nego cieľpienia. Małżonka, cóľka lub siostľa _ ptzez
lata z miłością znosiły cieľpienia i choľoby, bý na-
wróció tą' bíeđną, upadłą đuszę; i oto po đłLgim cze-
kaniu, gđy się już mogŁo zdawać, że wszystko stľa-
cone' nađsŻeđł dzień cuđownego zwycięstwá łaski.
- O ktzyżu święty, o wielka nigđy nieza:wođząca

ufności!
Nie jeđen ľaz byłem świađkiem cuđownych nawľó-

cenia gľzesznika, zw;zciężonego pľzez łaskę, nawľó-
coneg'o i ođmienionego đzięki takiej maleńkiej hostii
w ľođzinie. Ktzyż, któľy niesie zbawienie, to rzecz
nie nowa - sięga on czasów Kalwarü.
- 9to widzimy, jak w ľiiarę naszego postępu na
đľodze apostolstwa, staje się widnokr{g áoraz pięk-

Ar
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sumienia' \Mskľzeszać ze śmieľci gľzechu đo życia łaski
_ a to tylko przez ofiaľowanie z miłości codziennych
pľac, tľosk swych i cieľpień.

Dla pľzemysłu potľafiła
spađki wóc{, czeľpiąc z nich
by apostołowie nie mog1i w
szych i goryczY, bY z nich
je zamienić w siłę nawľacania zbłąkanyc}ĺ'?

Możemy jeđnak, đzięki Bogu, polegaó na tych za-
s':ępach owych dusz szlachetnych, któľych męczaľnie
Íízyczne lub duchowe stanowią skaľb, za pomocą któ-
ľego okupimy dľogie Sercu Jezusowemu zwycięstwa
nad duszami.

Zapamiętajmy to sobie, że owe dusze pľzepiękne
dwojaką sĘd mają pociechę: po pierwsze, że gorycz
ich cieľpienia osłodzona jest gorącą, niebieską miło-
ścią; po dľugie, że wiedzą, iż ani jedna icln Łza nie idzie
na maľne' lecz wszystkie okupują zbawienie đusz'

',Moja 
maleńka, rzekł Jezus đo sieďmioletníego

đziewczątka, czy chcesz byé misjonarką?
_ Taka jestem mała, mój Jezu _ odľzekło đzie-

cię _ jakże ja mogę byó misjonaľką?''.

- Możesz nią zostaó właśnie dlatego, żeś mała;
musisz tylko chcieć.

- Paniel ale nie ľozumiem, jak to byó może'
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_ Posłuchaj teđy, dľogie đziecko, ľzekł Jezus:

\Mszys nictwo w5zpďnić, na-
wet n
może 

zyciowi, a ci ostatni
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ptzylođzonego pTzez miłość, staje się pierwszorzęđnym
śľođkiem do pomnażania chwały Bożej i zbawienia
đusz, gđyż đaje nam udział w đzíele ođkupienia, ja-

kiego Chľystus dokonał przez ktzyż-

Niewątpliwie Chľystus od pieľwszej chwili Wcie-
lenia ľozpoczý đzieŁo odkupienia; wszystkie Jego
uczynki đo tego jednego zmierzaŁy celu; lecz świat
odkupiony został pľzeďe'u'szystkim pľzez Jego KrzyŻ|

Życie na ktzyżu: to posłannictwo misjonaľza' Tyl- -

ko ci pľawđziwie są apostołami, któľych seľce prze-
szył miecz' Apostołem wteđy się staniesz, eđy bę-
dziesz cierpieó.

Pewnego ľazu, świątobliwy pľoboszcz pewnej pa-
ľafíi, w której rniałem naulđ ľzekł đo mnie:

,,Mój ojcze, jeśli szukasz duszy, któľaby Ci
mogła pomagaó, to ja taką znam' Jest nią młoda pa-
níenka, baľdzo schoľowana' Może ona ođđać Jezu-
sowi jeďynié swą \Molę í kochające seľce. Nie może
przyjść ďo kościoła, bo jest spaľaliżowana, a tak bar-
dzo chciałaby ojca usłyszeé."

Uďałeľi się do tego dziewczęcia i mówiłem mu
o apostolstwie.

,,W imieniu Zbawiciela, rzekłem, żąđam twojej
choľoby i cieľpień. Czy chcesz ođďaó się wraz z cier-
pieniami swymi Boskiemu Ser'cu, by stać się Jego
apostołką?"

Ruchem głowy i wzľokiem đała mi znaô, że to-
zumie i że síę gođzi. Z raďośeią nađziemską ofiaro-
wała się na całopalenie lv intencji rozszetzarlia Kľó-
lestwa miłości.
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oto pľawdziwi apostołowie, cuđa czyriący! Du-
sze _ hostiď ofiaľne, đusze pľoste, umiejące zapomnieć
o sobie; spotykałem je wszędzie ] w pałacach, w le-
piankach, nawet wśľóď. żebrzących u bľam kościel-
nych.

DzieŁo Boże, đzieŁo miłości, ođľadzajĄcej świat,
jest w wielkiej mieľze zasługą đzieci, kalek i ubo-
gich.

Razu pewnego miałcm prr., cu{y tydzień kaza-
nia ľekolekcyjne w ďużym mieście. Nie mogłem jeđ-
nak pozyskaó ani jeđnej takiej duszy ofiaľnej. Pľzed
oďjazđem ľzekłem wewnętľznie do Zbawiciela:

,,Na đÔwód, żeś zaďowo]ony z mojej krucjaty mi-
łości, pľoszę CiĘ Panie, byś mi taczyŁ pozyskaó đziś
jeszcze í to zaraz đuszę, któľaby ofiarowała się, po-
dobnie jak św. Teľenia, w intencji szeľzenia Kľó-
lestwa Boskiego Serca Twojego."

Gđym wľócił do zakľystii, powtarzając powyż-
szy akŁ stľzelisty, rzekł d'o mnie zakľystianin: ,,Jakaś
osoba ogľomnie nalega, by mogła wiđzieó się z ojcem;
nie wiem wpľost, jak się jej pozbyć."

Poprosiłem, by ją wpľowadził. Była to młođziut-
ka ľobotnica.

,,Mój ojcze, rzekła, przed chwilą sĘrszałam ka-
zanie twoje o intľonizacji. Czuję, że đo takiego dzieŁa
zbawiciel potľzebuje dusz, któľeby za przykładem św.
Tereni oddały się Jego' Seľcu, by kochać, modlić się
i cierpieó w intencji Kľólestwa miłości' Czy mogę się
ofiaľować i poświęcić w tej intencjí?"

Słysząc, jak to dziewczę wypowiađa życzenie swoje
w tych samych słowacĘ jakimi pľzed chwilą sam się
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mođliłem, że wztuszenia nie odpowieđziałem oď razu'
Dz|ewczę przeto poczęŁo nalegaó: ,,W tej chwili, ojcze,
jeżeli pozwolisz, pľzystąpię đo Komunii, a potem
przeď Tabeľnakulum ofiaľujesz mnie Jezusowi jako

małą apostołkę Jego Seľca."
Z jakąż ľađością wykonałem jej pľośbę! Po kilku

_ gođzinach odjechałem, zađowolony ze swego apo_

stolstwa, pewny powođzenia đzięki tej maluczkiej ho-
stií, któľą zostawiłem w'owym wie]kim mieście.

Zwycięstwo Kľóla miłości było ptzez nią zape-
wnione.

Nie lękajmy się ofiaľy, bo ona jest dźwignią dz;:eŁ

Bożych.
Pľzykłađem i dowodem tej wielkiej pľawdy jest

św. Małgoľzata Maľia. Jej poświęcenie się jest po-
czątkiem cudownego ľuchu, który się zowie: ,,Kľólo-
wanie Seľca Jezusowego".

opatľzność chciała zachować dla naszych czasów
inny wzóľ podobnego apostolstwa, wzór zarówno do-
skonały jak'pľosty, w osobie św. Teľeni'

Kościół, choó tak umiaľkowany w słowach swych
i sąďach, powieľzył temu dziecku, tej maleńkiej kar-
melitance, oficjalną opiekę ndđ Dziďem św. Pio-
tra, którego zadaniem jest popierać kapłańskie powo-
łania wśľód pogan. Nieđawno zaś ogłosił ją Patron-
ką wszystkích misjonaľzy'

Cóż takiego uczynLła ona w krótkim swym życiu'
iż na tak wie]ki zasłuĘła zaszczyt?

Jak męczennica, powoli konająca, ofiaľowała życie
swoje za Kościół, za kapłanów, za misjonaľzy. To
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wszystko! Mogłoby się to wydaó niedorzeczne, gđyby
nie było Boskie..,

Nieskończone đzięki niech będą Jezusowi ukrzy-
żowanemu, który przez św. Terenię nawezyŁ nas tej
wielkiej zasađy. iż ukrgte cl.erpżenie kochającego ser-
ca jest najpotężni.ejszyrn apostolstwem.'
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RozđziałXII.

Akclo opostolstwo

Jej pľawdziwy duch .- Cechy chaľakteľystyczne
apostolstwa Seľca Bożego.

Doskonałym wzoľem życia apostolskiego jest ży-
cie Maľji.

Marja jest i pozostanie na zawsze ideałem, pieľ-
lvowzoľem kapłana jako szafaľza łask í życia Bożego
oraz jako apostoła. Áni św. Paweł, nazwany \,v szcze-
góJ:ny sposób ,,apostołem", ani św. Piotľ, ani św. Jan
nie stali się w tym stopniu đoskonałym naľzęďziem
zamiarów i miłosieľdzia Bożego, co Maľja.

Skąd to pochođzi? _ otőż stąd, że apostolstwo _
to đawać Jezusa đuszom a dusże Jezusowi.

A ktőż posiadał włađzę tę lv đoskonalszym stop-
niu niż Maľja' Matka Zbawiciela i Mątka đusz? Zaiste
nikt, gđyż Maľja we wszystkim jest jeďgna.

Należy zastanowić się naď następującym ľysern
chaľakterystyc7Äym Kľólowej Apostołów: Marja tym
więcej właďzy posiada nad swym Skaľbem, im więcej
Go udziela.

Stąđ była ona, że się tak w11ĺrażę, barđziej Matką
w dniu Naľodzenia, nlż pľzy Zwiastowaniu.
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Na Kalwaľii zaś macieľzyństwo Jej posiadało sto-
pień najwyższy, jakiego nie miało w chwili Wcie1enia
i Naľodzenia.

Jezus tym ściślej naIeży do Maľji, im baľdziej ona
udziela Go iľľrym.

Zastosujmy teľaz powyższe pľawo łaskí do nasze-
go apostolstwa: Jezus tym baľdziej należec bęđzie do
nas, iĺn baľdziej za ptzykłaďem Maľji udzielaé Go bę-
dziemy duszom.

Po tej uwadze witępne; zbadajmy pokľótce pođ-
stau'owe znamiona pľawdziwego apostoła, pľzeđe
wszystkiĺn apostoła Serca Jezusowego.

Działalnośó całkiem nadpľzyľodzona.

GoľIiwość niezawsze bywa dobľa, niezawsze bo-
wiem byriza święta i nadpľzyľodzona.

Nawet w najlepszych đziďach spotyka się niestety
obok złota bezwartościowe domieszki, to złlaczy, obok
pľzepięliĺrej myśli chĺześcijańskiej, któľąby się chcia-
ło wpľowaĺ]"ió w życie, pożome, czysto luđzkie in_
stynkty i zamieľzenia.

Słońce i mgła nie dadzą się zlaó w jedno.
Nie aľgumeľrtujmy, jak aľgumentowaľro już za

czasów apostolskich: ,'Kto z nas bęĺlzig pierwszy?,,*),
albo: ,,Ja nďeżę do Pawła, a ja do CeĄr.,,xx; ,,Bąďźmy
wyżsi ponad słaboptki ludzkie, wznieśmy się na
skľzydłach żywej wiaľy ponad tego rodzaju dľobnost-

*) Mat., IX, ÍlÍl.
+*)IKoľ.,ĘJ2.

J.tIl Kľll Niłoloi 19
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ki; tľoszczmy się jeđynie o to, by należeć do Jezusa
i Jemtĺ. służyc, wszystko zaś inne niech nam będzie
obojętne.

Pokażmy Mistľzowi całkowitą swą bezinteľesow-
nośe przez zapomnienie o sobie, o naszych maluczkich
inteľesach, o wyrachorvairiach miłości własnej.

Tľzeba w pľacy apostolskiej umieó ustępowaó
pieľwszego rniejsca, nie p'-zez zwykŁą kuĺtuazję, Iecz
z đucha wiaľy. Nie mównry nigđy: ,,Byłem tu pieľw-
szy, więc nie ustąpię i tu pozostanęl" - wszak to nÍe
wyścigiI

Nieszczęśliwe pľetensje do pieľwszeństwa niejeđ-
nokľotnie pľzeszkađzały dziełom Bożym, wstľzymu-
jąc wpływ dobľy a otwieľając naścieżaj ďľzwí ptze-
rőżĺy:m spoľom'

Dalej, niech celem naszego apostolstrx'a nigdy nie
bęďą sukcesy zewnętrzne. Wyniki naszej pľacy po-
.wieľzmy Jezusowi. on je zapewni w ten sposób, ja-
ki będzie :u'ważał zá dobľy'

Powodzeníe bowiem c]zieła nie zależy ani od oso-
bistej goľJiwości, ani oď współpľacy innych' Pľawdzi-
we powodzenie jest tajemnicą Bożą. 'Bőg użycza gĺs,
komu clrce Í kiedy chce. Ileż to Tazy po baľđzo su-
miennej pľacy nie wiďzírny owoców, pľzynajmniej ze-
wnętrzrrych - któľeby odpowiađały ilości włożonego
tľuďu.

Jeszcze jedna zasađnicza uwaga: powodzenie ze-
rvnętľzne .nie zawsze j est rzeczywistym powodzeniem.

Jeśli więc nie widać go pomimo pľacy, poświęce-
nia i oÍiar-, to z tego bynajmniej nie wo]rro wnosió,
że'Pan nie Mogosławi. Potľzeba tylko wiele đucha
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nađpľzyrodzonego' by poprzez wszystkie niepowodze-
nia ujľzeó rękę Bożą i nie tracić ufności, ani đać się
zniechęció.

Dlatego Boskich obietnic, đanych pľzez Seľce Je-
zusowe w Paľay, nie należy tłumaczyó w đuchu zbýt
luđzkim, zbyt inteľesownym' đalekim oď pľawdziwe-
go ich nadpľzyľođzonego znaczenia, jak to niestety
często się zđatza. e\

Na przykłaď, jeżeli ľodzinom, poświęconym Seľ-
cu Jezusowěmu, obiecany jest pokój, nie znaczy to
jeszcze, by tych Betanii nigđy nie nawieđził krzyż,
doświađczenie!' Wszakże rrtoźĺra zażywa,ć, ľozkoszy, po-
koju nawet pośľóđ męczaľni'

Powodzenie więc nie polega na czemś zewnęttz-
nym, đostępnym đla zmysłów.

Nie do nas należy cíeszyc się plonem; pIon zbie-
ľze Mistľz; nam powinno wystarczyó pľzeświadczenie,
że on ľađ będzie z plonu, że Jego chwała wzľośnie.

Konsekwentnie wyłania się tu zagadnienie, z któ-
ľym można się spotkać w pľacy apostolskiej na każ-
dym kľoku, a któľego rozwiązanie barđzo jest pľoste,
choé pľzykľe ďa każđego, kto pojmuje tego đucha
nadpľzyľodzonego.

Chcę mówió o mateľialnych i moľalnych tľuđno-
ściach, któľe są nieodłączne ođ wszelkiej đziała]:rości
apostolskiej.

Nie powiem nic nowego, twieľđząc, że aby się staó
apostołem, trzeba byó gotowym pić z wszelkiego ro-
dzaju kieIichów goľyczy. Poď tym wzglęđem należy
wyzbyé, się wszelkich złuđzeÍĺ!

l9ł
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Wszystko đane nam bęđzie z nadwyżkąw chwili,któľą Bóg \Izna za s_tosowną, iezeli szríkaó będziemywyłącznie Jego chwały'Walczmy jak święci, jak prawdziwi apostołowie,a zwyciężymy jak oni!

Zmysł wiaľy.
,,Nźkogo nźe wżđ'zi'elź, jeno

salnego Jezusa.rrx )

ł) Mat', xlltr, ?.
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Kto wieľzy w Jego miłośó, ten zawsze zwycięża.
Apostół - pođobnie jak cnota _ nie zna pľawdzi-

wych klęsk i zawodów. owszem, spotyka tľudności,
upokoľzenia, krytyki, a !\'ięc pozorn'e kLęski i nie-
powođzenia; lecz klęsk pľa!ĺ/ dziwy ch nie zazna
nigdy.

Zbawicíel pľzervidywał wszystkie tľuđności, a mi-
mo to powiedział stanowc7.o: ,,Bęđę panował!,,

Miejmy więc wielką wiaľę. Pľace nasze pľzynio-
są tysiąckľotny plon, jeśli posiądziemy wiaľę świętych.

Nie budujmy w đuszy naszej, ni w naszym u-my-
śle maľnych teóľii ludzkich niby domkó.ľ z kaľt; ľa-
czej postępujmy jak święci apostołowie, jak św. pľo-
boszcz z Ärs: Szli oni prostą đľogą napľzó ď ,,in noľnine
I)omi.ni,". Powiedzmy sobie.po pľostu: on będzie pa-
nował! A ja b9đę narzęđziern w Jego ľękach.

' Zaiste, cuda będą się đziały, jeśli prawdziwie rvie-
rzyé bęđziemy Jezusowi. Zavoty zamienią się w śľođ-
ki pomocnicze, a pľzeciwności staną się puklerzem
obľonnym.

' - 
Taka wíara, to niby ľesztka gasnącej świecy, a nie

słońce jaśniejsze. Kto ma wiarę świętych, ten Boży
posiew tzacić' może na gľunt skalisty... a posiew wzľo-
śnie.

/.
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Posżqđ,źmE tę toi.arę, któro jest mi.łoścźr;..' ogniem
míłości, co ogrzewa i oświeca; L-zvófl7y gô na tę bieď-
ną, zlodowaciałą ziemię.

Nie zniechęcajmy się! Po- walce, 7:ez wyniku,
wľacajmy na nowo do walki i mówny z apostołami:
,,Panie, przez caŁą noc łowilíśmy, i nieceśmy nie uło-
wili, ale na słowo Twoje zapuścimy sieci.,,*

Wieľzmy w zwycięstwo',. Nie wieľzmy w klęskę.
bo đzieła Boże klęsk nie znają; panuje w nich tylko
zwycięstwo.., wielkie zwycięstwo Seľca Jezusowego:
,,Jam zw;rciężYł świat.í'**;

Czy kieđy w ciągu tľzech wieków mnożyły się
ofiary męczeńskie, można było, myśląc po ludzku,
nie tľzeba było byó pľzekonanym o klęsce chrześci-
jaństwa?

I ktőż to ginął? Filary Kościoła: Apostołowie,
biskupi, kapłani... i ĺr;łođzież waleczna, na któľej
pieľwsi chľześcijanie buđowali nađzieję nowego
świata.

Umieľali, a śmieľć ich ľodziła w łonie Kościoła
potoki nowego życia.

Umieľa1i, a śmieľć ich tľiumÍalna była zag]'ađą
staľego świata pogańskiego.

Z pozornych klęsk i niepowođzeń wyłoniło się
zwycięstwo, nie mające ľórľnego sobie w đziejach
luđzkości : Chrźstus ąsi'ncź.t..' Christus r egnat... Christus
źłnperat! _ Chľystus zwycięża'.. Chľystus kľóluje..'
Chľystus tozkazuje!
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Wieľzę! oto niewzľuszona podstawa naszego apo-
stolstwa.

Wieľzę w Jego miłośó!

Wieľzę, że on rzeczywiście chce świat zbawió i
pokonaó go miłosieľdziem swojem,

Wíeľzę mocniej, niż gdybym widział na żywe oczy,
bo wzľok mój mógłby mnie rĺylió, lecz Seľce Jego
w błąđ mnie nie wpľowadzi.

Jezus chce, byśmy wytľwhli w pľóbie i w walce.
Ma On swe godziny łaski, któľe nieľaz wobec potęgi
i mocy wiaľy naszej przyspiesza.

,,Błogosławieni, któľzy nie widzieIi a uwieľzyli."*)
Powtaľzajmy tysiąckľotnie pľzeđ Tabeľnakulum

tę mođlitwę ewangeliczną: ,,Wieľzymy, Panie, wszak-
że ptzymnőż nam wiaľy! **),.. Spľaw, byśmy pľzej-
rzeli."

Żaľ rnjłości.

,,Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wíesz, że Cię mi-
łuję."***)

Wie także, że tego jednego tylko pragniemy, aby
on był miłowany.

Apostolstwo nasze ma przede wszystkim na ce-
lu ľozsiewaĺrie miłości đo Jezusa i wnoszenie đo ľo-
dzin ducha Serca Jezusowego. Wszystki,e na,sze wA-

*) Jan, XX, 29.
+*) Łuk., xvII, 5'
**t) Jan, XXI, 17.

*) Łuk', x, 5.
*t) Jan, )šVI, 33.
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si'łIęi. zmźerza.ć ĺnajq do jednego źđ'eału, którg zcl
lł szellłą' cenę ma' bgó urzeczgwistniong.

Jeśli Bóg jest nieskończoną Miłością, jeślí TV'cie-'
lenie, odkupienie i Kościół s{ niepojętymi manifesta-
cjami tej Miłości, to i my winniśmy streści'ć nrlsze żg-
cźe ľeligijne w đoskonałym wypełnieniu pieľwszďgo
ptzykazania, obej mującego wszystkie inne:,,B ed,zie sz
mźłował Pana, Boga tu)ego, ze ulszystki'ego serca tllle-
go ż ze uszgstki,ej duszy tlłojej ź ze u:szgstkĘ.ej myśIż
tuojej."* )

A ta miłośó, jak już tylekľoć podkreśliłem, nie jest
i nie ma byó jakąś đewocją, lecz ma się stać w duszy
ogniem gorejącym, Bożym zarzewieĺn całego naszego
życia đuchownego, a tym samym całego naszego apo-
stolstwa.

Kochajmy pľawđziwie, po apostolsku, by innych
ĺľ.őc uczyć,, jak należy miłować Jezusa - Przyjaciela,
znajđującego tak mało zrozumienia i miłości.

Miłujmy, ale níe miłością małą, podobną đo gasną-
cej iskľy, lecz żatern miłości, aby mowa nasza była
płomieniem i seľca miłością zapalała.

Podkreślam tak silĺie potľzebę miłości đlatego, że
miłośó stanowi zasadę tľascendentną, któľą nie zawsze
dobľze ľozumiano.

Niech mi wolno będzie wyświetlić myśl moją za-
pomocą następującego odľóżníenia: Wyróżniam zasađ-
niczo naukę katechizmu, udzielaną pľzy świetle elek-
trycznym, i taką, co sĺę ođbywa pľzy świetle słonecz-
n)r"m,
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Co to znaczy?

11

lł

ł) Mat., xxII, 37.
*) tr,, m, 19.
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Kieđy chođzi o lekcję geogľafii lub aľytmetyki,
wteđy wystaľcza skľomna lampka elektryczna; wszak-
że w nauce histoľii św., w nauce o Jezusie i Jego Ko-'
ściele, niezbędne jest słońce, jakim jest sam Jezus,
żmący w tobie, w twoim umyśle, w twoim seľcu. rna-
czej, wieľzaj mi, tľacisz czas na marne.

I otőŻ sposobność, aby was pľosió o coś baľdzo
pľostego a jednak tak waźnego dla chwały Mistrza:
Jeśli chcecie, by Go miłowano wszęđzíe, mówcie za-
wsze i wszęđzie o Jequsie nad wyľaz đobľym, a nie o
Jezusie twaľdym i bezwzględnym. Pľzeđstawiajcie Go
autentycznie, taki:n, jakim jest, to zĺaczy jako Jezusa
gotowego każđej chwiü zapomnieó' urazy í przeba-
czyć.; przedstawiajcie Go w tym świetle, w jakim Go
pľzédstawia ojciec jako Jezusa łagodnego, đobľotli-
wego, miłosiernego' cierpliwego, bo _ wiecznego.

Raz jeszcze powtaľzam: Jeśli ludzie mają Go mi-
łowaó tak, jak on tego pľagnie' muszą poznaó Jego
đobľoó; muszą się przekonaó, że wszystko w Nim
tchnĺe nieskończoną dobľocią i miłosieľđziem, nawet
Jego spľawieđliwość' Powtaľzajmy więc bezustannie,
że to on utwoľzył tak niewymownie czułe i dobľe
serce Marji, Swojej i naszej Matki. A że misttz za-
wsze doskona]szy jest ođ đzieła s\Meg'o' jakże czuły í
dobľy musi byó sam Jezus!

Głosząc Boga miłości nie zapominamy o Jego spľa-
wiedliwości, przeciwnie, stawiamy ją w świetle .ja-
sniejsąrm i pľawdziwszym.

Nie zapominajmy o tym, Że Jezus-Zbawiciel musi
byó dobľy i czufu właśnie dlatego, że jest níeskończe-
nĺe spľawiedIíwy. ChcÍeó zacĺeśnÍaó spľawiedlíwośé
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Boga-Zbawiciela đo gľanic piekła, wtľącając tam đu-
sze tak lekkim seľcem, jak Neron zabawiał się wido-
kiem żywych pochodni, to zaprawđę nie jest po myśľ
Bożej, bo nie licuje ze spľawiedliwością, ani z pľawdą.

Dajmy đuszom skrzgđ'ła utnoścż, sami zaś bądź-
my apostołami pełni cieľpliwości, łagodności i miło-
sieľdzia. Pamiętajmy, że bczha pľawdziwie zĘch
jest ogľaniczona,' ignoľantów jest bez Iiku, a do liczby
słabych.'. należymy wszyscy.

Bąđżmy więc đobľymi, baŕdzo dobľymi wzglęđem
wszystkich dlsz bez wyjątku. Niech dobľoó i miłość
nasza spľawią, by kochano Jezusa. Niech wszyscy
wiđzą w nas b1ađy wpľawdzie, ale prawdziwy ođblask
swego Zbawcy.

Tetaz już bez obawy możemy pľzystąpić do zaga-
dnienia, dotyczącego poświęcenia i całkowitego wy-
tzeczenia się, niezbędnego na đľodze apostolskiej'

Co to jest wyľzeczenie się siebie w ścisłym słowa
znaczeniu?

Wyľzec się siebie, oddaó się bez zastrzeżeń jest
wyrazem miłości apostolskiej. W gruncie ľzeczy jest
to đaľ samego siebie dla Jezusa, lecz dar złoŻony ,rpo'
przez đlsze",

Ileż to wzniosłych pľzykładów mógłbym przyto-
czyc na temat oddánia się z miłości. oto jeden z ty-
siąca.

Spotkałem đziewczątko dziesięcioletnie o złotym
serduszku. obľałem je za swego małego sekľetarza,
bo miało piękne pismo, a co najważniejsze, gorące
pľagnienie staó się apostołein Seľca Jezusowego.



302

,,Wiesz, mamo' ľzecze đo matki, obiecałam ojcu,'
że mu pomogę w jego apostolstwie. Wszakże koniecz-
ną jest tzeczą, byś mi pozwoliła irzy tazy w tygodniu
czuwać, od dziewiątej đo północy, by mogła zająć si{
pľacą apostolską.

_ A jakaż to bęđzie ta twoja pľaca? _ odpaľła
matka.

_ otőż ojciec dał mi szeľeg listów pisanych w
ľőżnych językaeh; z każďego listu spoľządzió mam
dwadzieścĺa lub więcej ođpisów'

_ Rozumiem, że chcesz pomóc ojcu, ale nie wi-
đzę ľacji, ďaczegobyś miała czuwaó wieczoľami, bo
wspolnnrane pľace możesz wykonaó w niedziele i
czwaľtki, kieđy jesteś wolna ođ pľacy szkofuĺej. Nato-
miast pľace w godzinach nocnych wpłynęłyby nieko-
ľzystnie na twe zđľowie.

Na te słowa đziewczątko ľzuca się matce na szyję,
tŁumacząe z płaczem:

- Nie ľozumiesz mamo' Wiem dobľze, że mo-
głabym wykonaó przyjęte pľace w czwaľtki i niedzie-
le, Iecz w ten sposób nie osiągnęłabym celu'

_- Co to znaezy? Nie rozumiem ođpaľła
matka.

_'\rŕiđzisz mamo' chcę byó apostołem, a apostol-
stwo znaczy tyle, co ođdanie się i poświęcenie. I đla-
tego muszę spotządzac wymienione ođpisy, składającprzy tym ofiaľę ze spoczynku, a navret ze zđrowia
swego' by tą dľogą wyjednaó tatusiowi nawrócenie.
Pozwő7 więc, bym ptzez t'o đľobne cielpienie stała
się apostołem i za wszelką cenę nawľóciła i zbawiła
tatusia.
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Matka pľzejęta đo głębi, daje swe pľzyzwolenie'
i wnet dziecko zabiera się đo pľacy przeđ obľazem
Kľóla, klęcząc na kamieniu tľzy razy w tygođniu ođ
đziewiątej ďo północy. Nieraz wiđziano na kamieniu
ślady kľwi _ wzruszające świađectwo miłości ofiaľ-
neJ.

Cőż na to powiemy? Czy to nie vistľząsająca
lekcja zachęty i upokorzenia? Czemu brak nam nie-
ľaz ođđarria się i poświęcenia w pľacach apostőlskich?
Bez wątpienia dlatego, że nieđośó ówiczymy się w
szkole miłości, która jeđna potrafi ľođzió đucha ofia-
ry i heľoizmu

Inny pľzykłađ z wielu'
ZnaŁerĺ młodzieńca, któľy wľócił z pola wďki bez

pľawej ľęki, bez nogi' mogąc wybełkotaó zaledwie kil-
ka wyľazów.I otőż ten bieđak, któľy w oczach ludz-
kich do niczego nie był zđo7ny, staje w pierwszych
szeregach apostołów Seľca Jezusowego. Lewą ľęką
pisze jak umie, a potem o szczuđŁach obchodzĺ rodzí-
l:y, rozĺ:osząc đobrą nowÍnę Boskiego Serca i gŁosząc
na swój sposób miłośó. oczywista, że z đziwną łatwo-
ścią podbijał seľca. W kilka miesięcy zđobył sto ľo-
đzín đla Królestwa Jezusowego' oto pľawđziwa akcja
katolicka!

Zaptawđę. Zbawiciel dokonywa wielkich tzeczy
za pośľednictwem đusz pokoľnych, jeśli one całko-
wicie są odđane, a zwłaszcza, jeśli potrafią zapomnieó
o sobie.

Nie można jednak zapomnieć o sobie, jeśli w miej-
sqe naszego własnego bieđnego seľca nie umieścimy
Seľca Jezusowego.
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' Stańńy- się ącą' co sama się

wyniszcza, aby ki ogień miłości'
Mniej ľetoľ mniej symbolów

i figuľ, a więcej Rzeczywistości wielkiej i wieczgej'
któľą jest Jezus i Seľce Jego, miłością przepełnione'

Yľynagľodzenie.

GFtzEcH PRzYJAcIiŁ.

Iđea wynagrođzenia jest tak staľa jak chľześcijań-
stwo i Ewangelia' Wszakże ođ chwili wielkiego obja-
wienia w Paľay nabľało ono szczegóLxiejszego 7.ruacze-

nia. W nabożeństwie đo Seľca Jezusowego, jak ľów-
nież w życiu wewnętľznym, ma ono obecnie miejsce,
jakiego nigdy pľzedtem nie posiadało.

Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie nďeży
do istotnych cech nauki o Seľcu Jezusowym. od chwi-
li, kieđy gľzech w5rtľącił z równowagi stosunek nasz
do Boga, w;rnagľođzenie staje się nieodłączną cechą
doskonałej miłości.

W tzeczy samej bowiem nie możemy miłowaó
Boga, jeśLi Mu nie wynagrađzamy zą zniewagę, wy-
rządzoną ľ.[ll ptzez grzech, jeśli nie pocieszamy Je-
go Seľca smutľrego aż do śmieľci. Wynagľodzenie jest
w gľuncie tzeczy miłością współczucia i zadosyćuczy-
nienia.

I{yiragľodzenie yna w myśl objawienia w Paľay
przeđe wszystkim pocieszyć Zbawiciela z powodu
zbrođni złych Ĺ nĺěwđzięcznych pľzyjaciď, z powodu
obojętności wobec Ewangelii'
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,,oto Seľce, powieđział on do św' Małgoľzaty Maľii'
któi'e luďzi tak umiłowało, iż nie szczęđzlło niczego

i ođďało się aż do całkowitego wyczeľpania w całopal-
nej ofieľze, by okazaó im miłośó Swoją; a miasto

wjzięczności oirzymuje przeważnie niewdzięcznośó'"*)

,,Ty p''ynajmniej pociesz Mnie i wynagľadzaj za

niewdzięcznośó wedle sił swoich'"**)

,,Zbľodnie zŁych mnożą się bez uśtanku; bluznią

nych?"*n*)
Cóż odpowiemy na te skargi żaŁosne?
Miłowaó będziemy miłowaó Jezusa aż do szalen-

stwá, albowi eĺn usżelklm usynagrod,zenżem - to miłość'
on nas wzywa' byśmy Go pocieszali:

,,Cóľko, czy nie chcesz Mi đaó twe serce, by w nim
Seľce Moje cieľpiące i ptzez wszystkich wzgaľďzone,
znalazŁo wytchnienie2!'****) Jezus czuje potľzebę, by
ci otwoľzyó Seľce, bo ono kryje w sobie smutek, ja-
kiego nie znają aniołowie, i Łzy, co w niebie nie płyną'
Bo chociaż nie jesteś w stanie zgŁębic pľzepaści Jego
boleści, to jeđnak masz seľce' któľe dľga poď wľaże-
niem boleści i walki.

*) ,,Życie i dziďa",Il' 102.
**) ,,Życie i dzíela",7I,72'
***) ,,Życie i đziela",7Í5:
****\ ,,życie i đzíeŁa", L43.
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Duchy anielskie przychodzą, by Go pocieszaó i
wspieľać w ogrodzie oliwnym, ty jednak bardziej
od aniołów zb1lżyć się możesz do pľzepaści Jego cieľ-
pień... możesz mieć uđział w Jego łzach i cierpieniu.

Podziękuj Mu z całego serca za tę łaskę i chwałę.'
ođdaj Mu cześó w Jego mistycznej agonii, w tym
wielkim opuszczeniu, w jakim znajduje się Seľce Jego.

Zbhż się do Niego i z Małgorzatą Marią pociesz
Go, ofiarując Mu seľce swoje. Dzíś z:wtaca się on đo /
ciebie, szukając miejsca, gďzieby mođlió się mógł i
ýakać!'.. Ptzychoďzi powierzyć ci tajemnicę nieskoń-
cżonej swej miłości i pełnię nieskończonego smutku.
Pľzyjmij Go i słuchaj Jego głosu:

,Dusza Moja smutna jest aż do śmieľci.'. świat
pełen jest seľc, dla których jestem niczym. owszem,
czasem padają đo stóp Moich, bo Mnie potľzebują...
wnet jednak ođchođzą."

,,Jakże mało mam pľawdziwych, szlachetnych
przyjaciół. Pośľóđ tych, co się mienią pľzyjaciółmi
Mymi, znajduję tylu letnich, co chcą paktowaó rrĺęđzy
Mną a światem... zrrajduję tak mało záufania, zwła-
szcza w chwi]ach wzgarđy i cierpienia."

,,Gdzíeż są ci, któľych pľzygaľnąłem, uzdrowi-
łen?" .

Smutna jest dusza Moja z powodu zawodu, jaki
spľawiają Mi dzieci, któľe stają się niewdzięczne."

Z iđeą zađosyóuczynienia łączy się ściśle iđea wy-
nagľodzenía za gr zechg przyjaci,ół.

odwľóómy na chwilę wzrok od okľopnych zbľo-
dni nowoczesnych katów, od prawodawców i polity-
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ków bezreligijnych, ođ ukrytych i jawnych masonów,
i zatrzymajĺny się myślą przy innym gľzechu, ptzy
grzechu własnym' Czyż tyr.r' gľzechem nie jest bľak
pľawdziwej miłości wśľód tych, ktőtzy mocą powo-
łania swego powinni być wieľnymi pľzyjaciółmi Kľó-
la? oto wielki gľzech, który ryieczem przebija Jego
Seľce baľdziej niż wiele innych-gľzechów, może cięż-
szych, lecz mniej okľutnych' Tamte bowiem są spľa-
wą niepľzyjaciół, gđy tymczasem uľaza, jaką my Mu
zadajemy, jest cąarną, goľszą niż śmieró, niewdzięcz-
nością.

Pľawda, że pogańskie obyczaje i-rozpusta zalały
świat niby potężnym oceanem błota, urągającym świę-
tości Jego prawa i Jego oŁtarzy, ale niemniej pewną
jest ľzeczą, że cała ta Kalwaria wstydu i poniżenia
jest niczym w porównaniu do kľzywdy, jakie dozľraje,
jeśli jeden z przyjaciőŁ odmawia Mu wspaniałomyśl-
nej miłości, jakiej się słusznie spodziewał. Wówczas
boleść Jego nie ma sobie ľównej.

A więc nie zaczynajmy od tego, by ĺagtađzaó za
grzechy bliźnich, Iecz zacz-nijrrly oď nagraclzania za
grzechy usłasne, z;właszcza za naczelng gŤzech pľzy-
jaciőŁ Zbawíciela: za brak mzłoścż i zaufa,niłt. obyśmy
miłowali Jezusa pľzynajmniej tak' jak miłujemy stwo-
ľzenia, kiedy otwieramy im biedne seľca nasze'

Wszak przyznac musimy, iż mimo nieskończonej
naszej nicości Bóg ukľył we wnętrzu naszym skaľby
bezcenne' Posiađamy olbrzymie zapasy męstwa,
wspaniałomyś]:rości i świętej ođwagi, mamy zđo]:rośó
do abnegacji i poświęcenia. A skoľo nađejdzie oďpo-
wiednia chwila, kiedy chwała ojczyzny lub honor ro_
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bez miary"' - Niestety, podobną rniaľą większośó
pľzýjaciół Kľóla nie mierzy swej miłości. I tu właśnie '
jest ów wielki gtzech, który pľzede wszystkim należy
naprawió, albowiem w nim tkwi koľzeń licznych błę-
dów, zarówno w życiu jednostek jak ľodzin.

Bóg zamieľza zbawić wie1u nieszczęśliwych za
pomocą pełni miłości, jaka istnieje w sercach goľli-
wych Jego ptzyjaciőł. Nie kľzyżujmy Jego planów.
ile łask, ile dóbr nadpľzyľođzonych ginie đla braku
mźło ścź pr za j acźóŁ Chrg stusa !

Z powyższych rozważań wypływa jasny wníosek,
że bez ożywczych sił żarliwej rniłości đrzewo'życía
chľześcijańskiego więdnie i rodzi owoce pozbawione
siły życiowej. oczywista, że tego, czego rniłość nie
potľafi wskľzesić, tego żadna inna siła đľugorzędna,
żadna sztuczna moc' nigđy nie zdoła w;zwoŁac. Brak
mlłości ni,c ni'e zastqpi, natomiast miłośó zastępuje
wszystko inne.

W czasie mych długich podľóży misyjnych po-
przez líczne kľaje sfuszałem wszęđzie skaľgi, pocho-
dzące zarőwĺo z ust przełożonych jak podwładnych.
A ilekľoó staľałem się wniknąć w głąb rzeczy i ďo-
ttzeć( d'o. fuóđła tych skaľg i niepowodzbń, dochođzi-
łem zawsze do tego samego wniosku kategoľycznego:
W miarę jak miłość đo Jezusa maleje, panoszą się
zawody i skaľgi' W ten sposób wiedzie mnie siła fak-
tów đo głębszego zrozumienia św. Pawła, nauczające-
go, że doskonałością Ptzymietza i wszelkiego życia,
zaľówno w stanie świeckim jak đuchownym, jest mi-
łośó, nic, tylko miłośó'
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Bľak ducha ofiaľy.
Waľto pokľótce zastanowió się nad skutkami, ja-

kie ľođzi bľak miłości,by przez to zachęció się ďo speł-
niania ciążącego na apostołach Seľca Je7usowego obo-
wiązku wynagradzania'
ĺ Pierwszym następstwern, pochodzącym z braku

ľniłości, to zanik ducha ofiary. Zarőwĺo biskupi jak
kaznodzieje i kieľownicy dusz świađczą jednomyślnie,
że duch umaľtwienia zanika w sposób iście pľzeraä-
jący wśród młodszych pokdleń, a w miejsce jego coľaz
powszechniej i coraz wyľaźniej zaczyna panowaó bo-
żek własnego ,,ja".

Jest to Tzeczą' niestety, całkiem logiczną.
Świat bowiem jednego tylko zna Misťrza abnegacji

i zapomnienia o sobie, jednego Chľystusa; Jego Serce
będzie po wszystkie wieki jedynym miejscem, w któ-
rym się ľođziły i kształtowały dusze bohateľskie.
Jeśli tedy miłość ku Niemu słabnie wśľód chĺześci-
jan, to z żelazną konsekwencją ľośnie miłośó đo wła-
snego ,,ja" i zajmuje w seľcu miejsce przynaleźne
ChľysĹusowi'

Czyż rnożna żądać ode mnie zapomnienia o sobie,
jeśli nie miłuję z 'całego seľca Tego, któľy jeđen zdol-
ny jest ptzezwyciężyć to moje ,,ja" i zastąpió je swą
osobą i kľzyżern swoim? Jeđna tylko jest tajemnica
męczeństwa: szaleństwo miłości do Chľystusa.

Jakże piękne i wzniosłe są o'třĺe dusze ,,małe",
które czerpały w zľanionym Sercu Jezusa siłę, mę-
stwo, poświęcenie, heľoizm!... Dusze takie w ukryciu,
w oczach samego tylko Jezusa stają się bohaterami,
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jak Te całopalenia' jak Małgoľzata

Maľia, wszýstkim d1a wsz17sŁkich"'

z rĺ1ło
W ľak miłościl

Ęľak goľliwości.

Za
wane;
i ďzieł
cić się,

bitne,
sób, z
czasu
jętne na głos Mistľza wzyw

mym usposobieniu, w jaki

ubożuchną iskieľką miłości
I đlatego w ich đuszy nie
nie goľętsze, bo w niej nie

Ktőż zliczy te zastę

względnie pobożnych, co dl
zgoła nie czynią: n
staľają się wywľzeć

częśliwych, co upađli
siabości i niewiado-

nie đ1a siebie skar'by'
. Skąd to pochođzi?-

ej miłości'

ĺ Jeśli chcemy pomnożyć liczbę áposto*u* 
_1,ľ.".

mechanicznie pľacujących uľzędników' mus1my

kształcić seľca, rru'-l'"ä:ä" ie kochaó Jezusa nade

wszYstko.
,,Spođziewam cię od ci&ie,- -óYi Jezu^s' wielkie-

*. #äď;;;;'odi""i'; đziełem tym jest apostol'

stwo."

nym i abY chwala Moja za;

,,PaŁtz,jak pľzemyślni i zľęczni są niepľzyjaciele

mo\, paŁľż, i'kĺ" po"o='i ofia'y' bv nľzenľ-111d.z.];

;';;"ä-'*; '.*i".yl 
CzyŻ nie mam prawa wymagac

;ä ;;; n;;v ĺ poswi"É 
]'JJ,ů.1iffiiii?:[#:f,}

t)o-
s1ę

đo-
ci9

otwaľta ľana mego Seľca'

,,Miłuj Mnie mżłością pośwżęcenia'
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,,Gdybyś wieđział, jak baľdzo pľagnę' by Mnie lu-
dzie kochali, nieczegobyś nie żałował, by spełnić pľa-
gnienie Moje.*)

,,obiecujesz Mi, że uczynisz wszystko, co jest w
ľnocy twojej? Czy mogę spokojnie liczyó na ciebie?.ĺ

Bľak goľliwości euchatystycznej.

Niech będzie na zawsze błogosławiona pamięć
wielkiego Piusa,X, opatrznościowego papieża Boskiej
Eucharystii.

Jemu to zawďzíęczamy odĺrowienie i wzrost życia
euchaľystycznego. od dnia, kiedy wyđał swe znane
dekľety euchaľystyczne, świat chrześcijański uczynił
poważny kľok ku Tabeľnakulum.

A jeđnak przyznać. ttzeba, że nie odnieśIiśmy do-
tąď z przedzlwnych nauk Piusa X tej korzyści, jaką
ĺnoglibyśmy odnieśó. To, co papież rozpotząđził od'-
nośnie đo Euchaľystii, nie pľzýniosło tych owoców,
iakich należało się spodziewáe, áu bľaku innego nie-
zbędnego czynnika, dla bľaku mżłośei.:

Nie w5zstaľczy, że papież woła: ,,Chcę, abyście
jak najczęściej przystępowali đo Stołu Pańskiego,,.
Potrzeba czegoś więcej, niŻ zaproszenia, by đo Stołu
Pańskiego przystąpió z pożytkiem. Tľzeba odczuwać
pragnźenie ż głód, Jezusa! Cóż bowiem nađaje waľ-
tość Komunii św., jeżeli nie miłośó, któľa w nas go-
reje przeđ, lls czasie i po Romunii ślĺ.?

*) ,,Życie i dziďa'| II, 600.
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Czy żywirny w sobie pľagnienie Jezusa-Hostii?
Niestety, na ogół mało, bardzo mało.

I dlatego konieczną jest ľzeczą budzió w duszy
naszej to Boże pragnienie, zbliżając ją coľaz baľdziej
dg Jezusa przez całkowitą ufność, ptŻez coraz żywsze
pľagnienia, by Mnie miłowano." .

PosłucĘajmy głosu Jezusa: ,,oto Serce Moje, opu-
szczor'e w Sakľamencie miłości; pľagnę' pa1ę się z
piagnienia, by Mnie umiło'ŕyano."

,,Świat Mnie nie chce, odtľąca Euchaľystii ňoją.
Jakże wielkie cierpienie ľozpieľa Mi dusz, kieđy wi-
đzę, że tysiące sere odrzuca najpľzedniejszy dar me-
go Seľca."

,,Ty przynajmniej myśl o Mnie, chciej Mnie zľo-
zurnieć w Eucharystii, zbliż się do Tabernakulum,
zblľ:żaj się często, ale z ufnością, nie z lęÉiem i nie-
pewnością. Choćbyś nie umiał wyrazić, uczuć swoich,
to nie obawiaj się, Ja wiem wszystko, bo wiđzę seľce;
dość będzie, jeśli powiesz: ,,Twoim jestem, Panie!"

,,Wszakże nie oddawaj się tylko na chwilę, w pľzej-
ściowym poľywie đuszy; oddaj się Sercu memu na
zawsze. Jestem Wieczny - potľafię zachowaó cię w
Sercu na wieki.

Chcę, byś Mi się oddał bez zasttzeżeh, ślubem,
jaki ani czas, ani zawody nie są w stanie rozwią-
zać'.' i,n aeternum!

Wszak to umowa, jaką podpisałem całą Krwią
mego Serca; więc i ty potwieľdź ją krwią duszy swojej.



miłośó Moja?
Gďybyś Mnie wiđział pod zasłoną Hostii,, gđybyś

wiedziai, Ĺĺm iest Ten, któľy do Ciebie mówi, wów-
czas błagałbyś Mnie, bym cię co pľęđzej pľzyjął do

Seľca swego. Chciej zL-ozur.rriec, że jestem Bogiem -
a ty ľobakiem zicmi.

' Pĺ'zyjđzie đzieh, w któľym Mnie ujrzysz t:warzą

w tw"'ź;'czyń tak, jak .qdybyś Mnie już og1ąđał'

Niech jedna myśl, jedno pľagnienie zajmuje duszę

twoją: chcieć należeć do Mnie... a będziesz szczęśliwy'

Wiesz,' co to jest jedna Komunia' św'? To
pľawđziwe dzieło apostolskie! W piekle znajđzie się

, *ĺ"1" đusz zgubíonych na wieki, któľym jedna Ko-
_ 

rnunia św. byłaby wyjeđnała zbawienie'

Pragnę być życiem twojem, ciałem i kľwią two-
ją. Wynalazłem Euchaľystię, bo czqłem głód ciebie,

Ĺo p'ag.'ął"m oddaó się tobie; nie mogę dokonaó mego

dzieła miłości bez ciebie. Gđy Mnie ptzyjtnujesz, wnet
' zapominam o oziębłości tysiąca seľc. Miłuj Mnie mi-
łością żaľliwą, mżłością eucll'argstyczną' bo ona jest

zđolna wynagrodzió Mi dwadzieścia wieków obojęt-
ności."x)
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Patľz na Sakľament miłości' w którym pľzeby-

wam đla ciebie' Czyż nie jestem tam zawsze?

' Czy zniewagi, świętokľ
zapomnienie zniewqliły Mnie
ku IVIiłości? Cőżby się z w

Pľzyjaciele' co stali się... katami.

Pľzykľo jest nieľaz otwaľcie powiedzieć pľawdę'

Wszakże stałbym się winny sľomotnego tchóľzostwa,
gdybym jako apostół, mówią
pominął milczeniem Lo, co z
lo się z serca papieża Kľ
Piusa XI:

na gľzech naďer cięż-
ki, izmysłowości,w jaki
wp olickich, nawet poboż-

nych. Zapominają oni o etyce cbĺześcijańskiej, sto-
sując się do mody skrajnie pľzeciwnej elementarnym
przepisom wstydliwości."

Boleść Namiestnika Chľystusowego, to niby echo

boleści Serca Bożego, đotkniętego tak boléśníe ptzez
ten gľzecln społeczny, spľzeciwiający się jednemu

z najpľzedniej szych ptzykazaŕl, ptzykazaniu czystości
seľca i zmysłów.

A boleśó ta stała się tym okľutniejsza, że znala-
zła się zaleđwie mała gaľstka cóľek Kościoła, co usłu-
chała głosu Papieża i uczyniła cośkolwiek, by poło-
żyć kľes zgotszeniu'

Gangľena bezwstyđu społecznego wżarŁa się głę-
boko w całe społeczeństwo katolickie, nie wyjmując
ľodzin wieľzących i wyposażonych bogatą tľađycją
katoIicką.

obawiam się, bo boleśó Papieża' by jego głos, któ-
ľego nie słuchają, nie spľowadz7ł pta'wđzíwego pľze-
k]eństwa na osoby, co mają ođwagę zwać. síę cóľami*) ,,Żyeie i đziýa", II' 600. '



Kościoła, hołdując bezwstydnej modzie, wbľew woli
B.ożej i nakazom Namiestnika Chľystusowego.

NieszczęśIiwé te młode istoty! Na sumienie ich
ciążą nieprzeliczone gľzechy, których przyczyną staĄr
się pľzez to, że występowały publicznie, na ulicach lđb
gdzie inđziej, w stroju tak mało skromnym, że nie
chciałyby z pewnością, by w takim stanie'śmieľó je
zastała.

Nieszczęśliwe matki, któľe cierpią podobne nad-
użycia swych cóľek, a dzieci swoje od lat najmłod-
szy ch pľz.y zw y czajaj ą do bezwstydu.

Dziś wzdľygają one ľamiona i nie znajdują dosta-
tecznych słów krytyki wobec Papieża, biskupów i spo-
wiedľrików; - biedne one, bo jutľo goľzko płakać będą
lecz niestety zapőźmo...

Bezwstyd - to istny płomień piekielny; nieszczę-
ś1iwi ci, co samowołnie siebie i iĺrnych weń wtľącają,
miasto użyó wszystkich sił, by złemu zatadzić.

Jak wytłumaczyó takie zaślepienie? Pľzeważnie
nie ma tam w gruncie Tzeczy tyle wyľafinowanej zło-
ści, ile taczej ptzetażającej słabości, któľa wywođzi
się z pewnego rođzaju anemii seľca: osob3l takźe ni'e
m,żłujq praućIznaie J ezusa Chrg stusa!

Gđyby pľawdziwie miłowały Jezusa ĺniłością żar-
liwą, jak oblubienica miłuje obIubieńca, wówczas nie
bvłvbv zdobre wyżej cenió vřskazówek mođy i wzglę-
đów luđzkich, niż pľawo Jezusa i jego Seľce.

Bľak więc pľawđziwej miłości jest jeđyną wyczeľ-
pującą ľacją stľasznego konfliktu, któľego świađkami
jesteśmy, a któľy bynajmniej nie jest błahostką, lecz
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spľati/ą aľcyważną, dotyczącą czystości obyczajów ľo-
dzin i społeczeństwa.

Napraumy u:i'ęc ten brak ĺniłoścź!
Z d'otychczasowych roz;ważaíl wynika, że staľarn

się wszelkirni siłami uwypuklić jedną qnelką ideę, bę-
dącą ostatec ztĺy rn ľ ozwiązanie1n wszelakich tľudności,
wśľód któľych żyjemy, oľaz.jedynym lekaľstwem na
wsze]kie choľoby nasze.' rdea ta brzmi: Jezus Chrg-
stus ĺnusi, bgć nżeslconczeni,e wżęcej mźłoulany'

Jeśli w teoľii miłośó jôst i pozostanie królową
cnót, to w praktyce nie zajmuje ona miejsca, jakie jej
pľzysługuje.

nie ma
olbtzy-
tę nie-
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Byc đoskonałym chľześcijaninem - to m'lłouać'

Być wieľnym pľzyjacíelem Króla _ to miłować'

Byó Jego apostołerĺr _ to miŁoulać'

PARCE DOMINE!

ZLĺTUJ SIt PANIEI

PoMNÄŻAJ NASZĄ MIŁoŚc!

--1-.-lvĺ"ĺ xxII,37'

Rozđział XIil.

Morio
Maľja, Matka pięknęj miłości.

Ađ, Jeslłĺn per }|,Ial,ĺam.
Do Jezusa pľzez Maľję'

plan Boży, uczcijmy
noczyłwczasieiw
dľoga, któľa wieđzie
emnic Seľca Jezuso-

wego' a nakľeślona jest miłością i przykłađem same-
go Mistľza'

Jak nikt nie zna ojca i nie idzie đo ojca jeno
przez Słowo, tak analogicznie powie đzieć. można, żeKľóla poznać można tylko pľzez Seľce Kľólowej, ze
đojść do Niego można tylko pľzez Tę, któľa na ľĄwsze

Jezur Eról MíłeŰoi 2L
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stała się przybytkiem Jezusa i rozđawníczką Jego
łaskl przez Marję.

Pođstawowa zasađa wszelkiej nauki maľiańskiej
bľzmi tak: Kiedy Słowo opuszczało łono ojca swego'
z ľozmysłem chciało pľzejśó ptzez Łono tej jedynej
i niepoľównanej Matki. Miało to byó chwałą dla Nie-
go i dla Niej, a ľównoqześnie pľzykłađem i đobľodziej-
stwem đla nas. oczywĺsta, że Syn Boży nie potrze-
bował Maľji, by stać się Zbawicielem. Jako Bóg miał
wiele innych sposobów, by stąpió między luđzi. Jeśli
więc wybieľa tę Pośľeđniczkę nađziei, jaką jest Ma-
Ęa, to dlatego, że chce uczynić z Niej jakoby pomost,
po któr:ym w pielgrzymce naszej łatwo moglibyśmy
pľzechodzié z czasw do rvieczności. Pewną więc jest

Tzeczą i đogmatem katolickim, iż, aby đojśó đo Je-
í zusa a pTzez Niego do ojca, jedyną, nieodzywną đľo-

- 
gą jest Marja.

Pomijając Marję, nie skracamy đľogi ďo Jezusa
i đo Boga, lecz ľaczej zwiększamy ją i czynimy ją
cięższą i niebezpieczłiejszą. Wyjaśnia to doskonale
następujące poľównanie: Maľja nie jest przeđsion-
kiem pałacu kľóla, ani pľzedpokojem opóźniającym
posłuchanie; lecz jest, żywą Świątynią, któľa ľnieści
w sobie i daje nam każdego czasu Seľce Umiłowane-
go. ona pľzyspiesza zjednoczenie duszy z Bogiem.
ona jest kluczem Tabeľnakulum. ona bieľze đusze
w macieľzyńskie ľęce swoje, by je pľowađzió đo przy-
bytku Najwyższego.

Takie jest Jej zadanie ođ chwili Zwiastowania ma
ona je spełniaó dopóki choó jeđną spľowadzić bęđzie
tľzeba z z.ĺemi wygnania đo Ojezyz.rly.

') Łuł., Ę 5L

u.

9äl

dziecięcych, l""" i pózniej jako mło-
đojrzały. pozostaje całkiem powoJ:rym
ynem.Maľji, đając nam pľzez to naj_
uczenie o wielkości. swej Matki oľázo naszych wobec Niej.obowiązkach, Słowa Ewange1ii:

l,I bľ.ł im podđany,,i; pod.L"uś]ają silnie kľólowanieMaĘi, Jej stanowisko ,wiutrehricz", á'ún któľemuMarja ľządziła w Nazĺ
kĺ-, "*łá.";; ;ä ś:"T::lTľ3;"**iT::j ä7:l;jej Pođwładnym' Ptzyzwoleni" lrĺ*ĺi Li"ało nieja-ko pieczęé na wszelkie dzieła Jezus;;.*-'

Tu,nasuwa się myśl w"'"""1ą"a' ttł"'ja to Stwo_rzenie święte, pľzeđziwne, wyniesione ponad wszela_kie stwoľzenie dzięki ł;"."M;;i;;;;ä.,*. Bożego.Równo-cześnie jednak mocą .Swej .rátlr'xr:iu.t o.r.naszą.Siostrą, a tym samym całkówicie n"aszą wedleciała i kr-wi. Niebiosa 
"nýlą 'ĺę á" ;;i"ró" z pod,zi-wem w]zsławiają Ją ponad wszystL:" äľ'á"í''nielskie,a j_ednak jest ona stwoľzeniem na1eżąffi do ľoclza-ju.ludzkiego, jest niewiastą ĺ"L *.'v.lĹĺä'r.'.rł' o"--skie.

Toteż na Dworze Ni_ebieskim my ľównież, bľaciaJej, cieszymy się' pľzywil"j;'; il;;"ĺ .,'i, nie ođ-
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mysłu zŁożyŁaby Go w ľęce Tereski, siostry swojej'

Królowo Umiłowana! l Jesteś przeđziwnyin po-

mostem zbudowanym ľęką samego Boga między ľa-
jem utraconym a tym, któľego się spođziewamy' Niech
przeczyste ľęce Twoje, któľe nam dają Jezusa, za-
prowadzą nas do najgłębszych tajników Jezusowego
Seľca.

Jezus jest niezľównanym :wzoľem synowskiej mi-
łości đIa Marji. Serce Jezusa stanowi pieľwszą i naj-
o,öz"rą ľację, đlaczego Maľję miłowaó mamy całym
seľcem. Jezus pała'miłością ku ojcu Niebieskiemu,'
a potem ku Maľji. Umiłował Ją taką miłością, jaką

tylko Bóg miłowaó potľafi najpiękniejsze ze swych
stwoľzeń, arcyđzieło swej wszechmocy; uczynił Ją
dla Siebie ze wszechmiaľ piękną: tota. pulchra.

Ukochał on, jak kochaó może tylko Bóg Tę, któ-
ra Mu đaó miałä śľođki niezbędne, by umľzeó mógł
i cieľpieó jako Zbawiciel świata. ođ chwiľ Wciele-
nia stała się Maľja Jego bezpośređnią Współpľacow-
niczką i'Współodkupicielką rodzaju Iudzkiego.

I dlatego słusznie powiedzieć moźna, że Jezus mi-
łował Maľję pôniekąđ Boską wďzięcznością, albowiem
Ciało i Kľew, które Mu ona dała' pozwoliły Mu speł-
nió to wszystko, co o Nim przepowieĺ{ziało Pismo: Iż
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$vn Człowieczy będzie upokoľzony, umęczony' uktzy-
żowany i zabity jak zŁoczynca i ľoba]r ziemi. Jako
Bóg nie mógł on cieľpieć i umľzeó; zdolnośó tę za-
wdzięcza Marji.

' J"żlr. miłował Maľję najseľđeczniejszą miłoścíą,
pełną czułości i zaufania . Ktĺ;ż potľafi ođgadnąó ta-
jemnicę, najwznioślejsze z tajemnic, jakie wzajemnie
powieľzały sobie te đwa Seľca w czasie đługich lat
samotności, milczenia, pľaôy i modlitwy w Nazarecie?
W'niebie sam Kľól objau'i je nam na chwałę Swoją
i swej Matki.

'łoścí żywił on ku niej w ostatnich chwilach pożegna-
nia, kiedy ostatnie tchnienie i ostatnie łzy odđáwał
Tej, któľa przyjmowała pÍeľwsze Jego westchnienia
i pieľwsze łzy dziecięee|

Ewangelia milczy; wszakże wszyscy komentato_
rowie są 1d9nia, że Jezus Zmartwychwstały ukazał się
najpieľw Marji, by Jej pokazaé chwalebne Człowie-
czeństwo swoje i oznajmió Jej, źe ođtąd bęđzie Sza-
faľką wiernej miłości Boga-Syna, któľej Jej'Syrrem na
całą wĺecznośó byó nie pľzestanie.

Tak teđy Serce Jezusa jest đla nas najd'oskonal_
szą szkołą, z któľej Boźe ezerpie'''y pol-.."urrie o pľaw_
đziwym stosunku đo Maľji' Napewno rťLe zbŁąd'zi ten,
kto postępuje sladami Mistrza, kto miłuje Tę, którą



on miłował, kto wedre sĺł tak Ją mifuję, jak on Ją
umiło'lĺ'ał.

Z 1';owyższych ľozu'ażań wypływa đoniosły wnio-
sek: IVIiłując Maľję - nriłujemy Jezusa; im baľdziej
miłujemy Maľję - tym baľdziej rniłujemy Jezusa'
Kto vĺięc ođdaję się całkowicie Kľólowej Niepokala-
nej, l<to Jej ofiaľuje s\ve seľce''ż}'cie i uczynki slíoje,
ten nie tylko nie odejmuje niczego, co przysługuje
Kľólolvi, Iecz o.vszem pod-waja swą ofiaľę i czyni ją
nies]<oŕrczenie bogatszą. Bo w rzeczy samej, jakaż
ľađcśó clla Seľca Jezusa, jeśli oddajemy się Maľji,
jak on sam całkowície się Jej oddał!

Áby ten cud-o'ĺ'ny đogmat lepiej pođkľeślió, po-
sta."vrrq' taką niemożliwą hipotezę: Pľzyprrśćrny, że
istnieją dwie clľogi, wioc1ące do Jezusa: pieľlvsza, po-
mijając Maľję, wieđzie Wpľost đo Boga; dľuga o wiele
đŁuższa i mniej zasłtrgująca, poniervaż pľowađzi pľzez
Seľce Maľji. Gdyby, powiadam, ta nięcloľzeczna hi-
poteza była rzeczyrvistością, obľałbym jeđnak bez
rramysłtr ową đľrrgą dľogę, mniej clrwalebną dla mnie,
dłtrższą i cíęższą; albowiem pľzekonany jestem, że
ľadując w ten sposób Maľję, ľađowałb}'m i Seľce Je-
zllsa. Pevĺien jestem, że Jezus po tysiąckľoó lepiej
by mnie ptzyjął, niż gdybym szeclł đo Niego wpľost,
tľzymając się đľogi pieľ'ĺ.vszej. Na szczęście pľawđa
kľańcowa jest odmienna ođ tej fantastycznej hipo-
Łezy.

Na j nriłosieľniej szym zr ząđzeniem opatľzności j est
Marja. ođ chwili Wcielenia najpľostszą, najkľótszą
i najpewniejszą dr-ogą do Kľóla miłości.

Maľja Mistľzynią i Kľólorvą Apostďów' .
'W dzień Zesłania Ducha Śrviętego wldzimy obok

Piotľa, ľepľezentuiącego ZmaľtlvJ'chrvstałego Kŕóla,
Maľję, Kľólową Kościoła i apostołórÝ; pogľążoną w
milczeniu i mođlitrvie.

Wiele đtrsz żyrvi goľące pľagnienie, by jak naj-
ľychlej naclszedł dzień błogosławiony, w któľym oj-
ciec święty pośrł'ięci śu'iat Niepokälanemu Seľcu. ]\ł[a-
rji.

Mód1m5' się rr' tej rł'ielkiej intencji, dołączając
ĺ]ĺ:ie dalsze pľośby rv lvielkiej spr-awie chu'ały Maľji
i clobľa Kościoła: pľosimy mianowicie o Dogmatycz-
ne ogłoszerrie 'W'niebor,vzięcia oľaz powszechnego Po-
śľeđnictrva Maľji. od nas zależy, byśmy się stali god-
nymi uir-zeó đzień, w l<tóľym Kościół uwieńczy skľo-
nie Najświętszej Matki tą pođwójną aureolą chrvały.

Pľzekonaliśmy się, że Jezus jest jedynym' nie-
zľór'znanym Mistľzem miłości ku Maľji' P'-zejd,żrĺy
teľaz clo innej, równoległej idei: Marja jest niezróu-
nlną Mi,strzEnią u poznausaniu i, miłousaniu Serca
Jezusolľego.

Któż lepiej ođ Niej potľafi wniknąć w Słowo Pľzeđ-
lvieczrre i nas o lliem pouczvć? Maľja była, iest i po-
zostanie na wieki ,,Stolicą Mądľości,,, bo w dziewiczo-
matczynym srvym łonie nosiła Słońce światłości nie-
stwoľzone. I dlatego wniknęła głebiej niż pľoľocy
i seľafiny w głębie tajemnic i planów Bożych.

Któż pľzeniknął ielką tajemni-
cę odkupienia? Ap Jezusa, obco-
waIi z Nim, widzieli a pIzecież tak

ti

I
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Go níe zľozumieli, jakgđyby ciężka zasłona pľzesła-
niďa im oczy. 'W czasie Męki, a nawet jeszcze po

Zmartwychwstaniu okazali się tak ciężkiego umysłu,
takiego ,,leniwego seľca", tak mało ufni, tak mało ođ-
đani Chľystusowi i Jego nauce!

Dopiero kiedy w đzień Żielonych Świątek ogień
Ducha św. owłađnął ich istotą i séľca ich đo głębí ođ-
mienił, jasno poznali i zrozumieli tajemnice Boże'
'Wówczas pľzepełnieni światłem Bożyľľ. po ľaz pieľwszy
zdali sobie spľav/ę z tego, że przez trzy lata żyli, po-
đľóżowali, rozmawiali i spożywali posiłki z Synem
Boga Żywego, ze Słowem 'Wcielonym, z Mesjaszem'
Kto.Pojmie, co na tę myśl đziało sie w ich seľcach?
Ten,-któľy był oczekiwaniem naľođów, którego za-
powiađali pľoľocy' sąm Zbawca, pľzebywał tak długo
mięđzy nimi, w najbliższej z nimi zażyŁości: Jego Mat-
.ka była jeszcze między nimi, pokorna, cicha i ukľyta,
_ 
jak đawniej, i jeszcze ptzez rric}ĺ' níe zrozumiana| Bo
jeśli cuđa Jezusa nie potrafiły otwotzyć im oczu, to
tem mniej milczenie i pokoľa Maľji zđołały to uczynić.

Skoľo jednak światło Ducha św. odnowiło í oświe-
ciło ich dusze, wówczaspoľaz pĺerwszy, niby instynk-
townie, oczy jeđenastu spoczęły z uwielbieniem, czcią
i miłością na Tej, co w pokorze i milczeniu pođ pľze-
wođnictwem Piotra była obecna przy jawnych naľo-
đzinach Koścíoła' ođtąđ jest ona Kľólową 'Wieczeľ-

nika i Mistľzynią apostołów.
ođtąđ nieľaz, a rnoŻe codziennie, otoczona jest

pľzez jeđenastu apostołów, którzy 'pľzed pójścĺem na
podbój świata pragną całkowite posiąść o Jezusie po-
uczenie. Z synowskim zauÍaniem i ze czcią ustawicz-

nle wzľastającą' zatztlcają Marję pytaniami. Pľagną
wieđzieó, poznaó đo głebi wszystkie sceny i tajemnice'
któľe Qna jeđna zna i któľe pieczołowicie pľzechowa-
ła w swym Seľcu, oczekując chwili' Zesłania Ducha
Świętego.

Marja zaś, ľozumiejąc, że Kościół ma pľawo do
skaľbów, któľe Jej Syn zlecił, ľozđziela je z matczyną
troskIiwością, odkľywając i wyjaśniając tajemnice Je-
zusowego życia. Z jakąż ľađością i miłością chwytali
apostołowie kaźđe słowo, pochođzące z ust Matki Bo-
LýJ.

'W ten sposób apostołowie i áwangeliści poznali
z ust Maľji, Mistrzyni apostołów i ewangelistów, wie-
Ie szczegółów i tajemnic życia Mistľza, jak np. 'Wcie-
lenie.

Niektóľe ztych Boskich nowin, jak Zwiastowanie
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Pruejďźmy teľaz do wniosków pľaktycznych' Jeś1i

pragniemy rzeczywiście wniknąó w głąb Seľca Jezu-
so*_""go i bozrrać Je, aby Je miłowaó i szetzyć miłość

Jego, zbliżrrry się đo Bożej Mistľzyni'
starajmy się, by ona nas

o któľych ona jedna,
nas pouczyć. Ona posia-
dľóg miłości Kľóla i tylko
i objawia je ľzeczywiście
. Stańmy w ich szeľegu!

z biednym i nieumiejętnym.
Jakże błogą jest rzeczą móc đuszom' spragnionym

miłości, dawać pľawdziwego Jezusa, otrzymanego
z rąk Marji.

831

Maľja, Kľólową Seľca Jezusa.
Je"us łal.ży całkowicie đo Maľji; wszakże jest

w Ním coś, nib1' ukľyty skaľb, należący do Niej w
sposób szczegóJ:riejszy: to Seľce Jezusa.

Maľja jest Kľólową S'eľca Jezusa, nie w tyrn zna-
czeniu, jakoby swego Syna-Boga pľzewyższała, Iecz
đIatego, że sam Jezus wieńczy Swą Matkę điađemem
szczegó]niejszego wszechwładztwa.'Wszystko, co Fľan-
ciszek z Asyżu, co św' Geľtruđa ]ub Małgoľzata-Maľia
wieđzieli o Bożyrn Seľcu, jest nikłyrĺí pľomieniem w
porównaniu đo głębokiej znajomości, jaką o Seľcu
Syna swego pośiada Maľja' Któż wniknie głębiej
ođ Niej w to Niebo miłości? Kto lepiej od niej panuje
nad miłosierną wszechmocą tego Serca?

Fođobnie jak Marja ukształtowała Dziecię swoje
na własne podobieństwo, tak, iż rysy człowieczeństwa
Jezusowego oddawały bezwątpienia w sposób udeľza-
jący piękncśó Maľji, tak ze swej strony Słowo ukształ-
towało đuszę i seľce Maľji na Boską modłę swoją.
,,Cała piękność Twa, Marjo, powiada św. Bernaľd, nie
jest własnością Ťwoją, tö ľaczej wieľny odblask pięk-
ności Twego Jezusal"

I đlatego te same uczucia miłości Boga i ludzi szły
z Seľca Bożego do Seľca Matki, tak, iż wszystko, co
podziwiamy w Sercu Króla, znajduje się także w Seľ-
cu Kľólowej

Stąđ wywođzą się đwa tytuły Najświętszej Dzie-
wicy, mające dla nas szczegó]nie słodki dźwięk: ,,Mat-la pźęknej mi,łości," i ,,NIatka miłotlerilził,,.
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Zaiste, Marja jest Matką Tego, któľego określíó
tľzeba ptzez wyraz ,,Co'rźtas" _ Miłośó; to też stwa-
ľzając Maľję, uezyniŁ Ją ze wszystkich stwoľzeń naj-
baľdziej pełną miłości, uczynił Ją Matką, Któľej seľce
jest najđoskonalszym odtwoľzeniem Tego, któľy dla
ojca jest czystą Miłością a dla stwoľzeń Miłością peł-
ną Miłosieľđzia.

Cała wielkośó, całe piękno Matki Króla mieści się
w Jej ,Seľcu Niepokalanym, stwoľzonym ľozmyślnie
pľzez Miłośó nieskończoną na to, by Boga i lüđzi nie-
skończoną poniekąđ obejmowało miłością. I dlatego
Bóg ma w Niej wszelakie upodobanie; powieľza.mat-
czynnemu jej Sercu wŚzystkie skarby łaski, bo ona
p.otľafiła miłowaó baľdziej niż wszelkie stwoľzenie
w niebie i na ziemi.

Musiała być bez zmazy, całkiem niepokalana, nie
tylko dlatego, że miała byó Matką Świętości Wcielo-
nej, lecz także đlatego, że miała posiąśó zdo]ność mi-
ło'wania, jakiej żadne stwoľzenie nie posiadało i posia-
đać nie bęđzie; byłoby to zaś tzeczą niemożliwą, gđy-
by choó przez chwilę była pođIegała gľzechowi. Mu-
siała byó niepokalaną aby móc miłować pełnią miłości.

Maľja więc miłuje jako najďoskonalsza i naj-
świętsza ze stwoľzeń miłością đoskonałą, większą ođ
.miłości aniołów. Miłuje ona jako oblubieńca, jako
nienaruszona Dziewica, jako Matka Boża, która Słowo
pľzyoblekła własnym đziewiczym ciałem. swoim.

Toteż wszystko, co Maľja posiada w myślach i w
pľagnieniu, jest samą miłością, jaką żywi đla swego
Jezusa; tchnie ona samą miłością, odbija ona' pľo-
mieniuje tylko miłością, tylko swego Jezusa. I dla_
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tego jest Öna mocĄ powołani:ĺ swego lÝrätką míłosieľ-
dzia wobec bieđnych, gľzeszników, ktőrvy pod kľzy-
żem stali się Jej dzieđzictwem.

Ukazała się na tym padole Łaskawośó i Dobľoó
ojca pod postacią sługi, sła'bego stwoľzenia, Jezusa,
przynoszącego nam pľzebaczenie' A Zbawiciel ten
objawia się nam na Tľonie Łaskawości, na ľękach
stworzenia piękniejszego niż księżyc w całym swym
b]asku. opaľty na Sercu Swej Matki, zwľaca Zba-wi-
ciel wzľok pełen dobľoci i pľzebaczenia ku biednej
naszej ziemi. Wszak już jako đziecię na łonie Matki
Swej wylewa Jezus łzy miłości i współczucia, składa-
jąc ojcu na ołtaľzu matczynego Seľca pieľwszą zba:w-
czą oÍia'-.ę.

Czy wobec tego może ona nie być Matką miło-
sieľdzia? Cała đobľoó świętych i aniołów w jedno
miejsce zebľana, będzie tylką kľoplą małą wobec bez-
btzeżĺego TÍLotza dobľoci, jakim jest Seľce Maľji.

Jako apostołorłl"ie Kľólestwa Chĺystusowego sta-
ľajmy się czeľpaó z Seľca Niepokalanego Maľji słođ-
ką, ľzetelną i autentyczną naukę o miłosieľđziu Bo-
żyrn, i stosujmy ją wobec bieđnych dusz, począwszy
ođ naszej własnej đuszy. TJczľrry się w szkole tej
Matki nieporównanej dobľoci, cieľpliwości i słođycz5a
dla wszystkich, zwłaszcza đla chorych i nęđznych, któ-
ľzy najbaľđziej potľzebują miłosieľđzia. Bąđźmy
pľzekonani, że taka đobroó i współczucie nie jest sła-
bością lub niewłaściwym pobłażaniem; pľzeciwnie,
-^o nauka najczystsza, đająca zdľowy posiew, todzący
dusze heľciczne i święte.

ł
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W godzinach zaś serđecznego współczucia z Marją
pľośrny Ją, by hojną đłonią dała nam, jak Janowi św.,
pľawdziwego đucha Seľca Jezusowego, pľawdziwe
zľozunrienie apostolstwa, któľe ľodzi się i ľozwija je-
clynie w szkole Seľc aMarji.

Na clrwąłę Maľji...
Idźmy do Jezusa-Hostii.

,,okaż, że jesteś Matką moją", wołała p"*.r" o.o-
ba w chwili pľzygnębienia đo Najśw' Panny; a Maľja
odpowieđziała głosem pe1nym łagodnego smutku: ,,Ty
zaś okaż Mi, żeś ľzeczywiście dziec]<iem Mcim". Nie-
stety, Kľólowa Niepokalana mogłaby z pewrrością o-
dezwaó się w podobrry sposób do wielu đusz, zwľa-
cających się đo Niej. My pľzynajmniej, apostołowie
Seľca Jezusa, staľajmy się nie zasŁtlżyć nigdy na po-
dobną matczyną wymówkę.

Chciejmy zrozumiec i ocenió chwałę i honoľ z po-
siaclania takiej Matki. Miłośó pouczy rras o obolviąz-
kach i odpowieđzialĺrości, wypływających z pođobne-
go zaszczyttt.

Noblesse oblźge! Staľajmy się rł'eđle sił byó god-
nynri bľaćmi Jezusa i goclnyrni s)'rranri Nlarji'

Zđatza się często w życiu dtrelrolvrryrn, że bez zŁej
rĺ'oli zatľzymujemy się pľzy kwiatach, cicszymy się,
.podziwiając ich piękno''. i to wszystko. aą1q'ą jest
tzeczą opiewaó piękno tego, co wzniosłe i Boże, lecz
niewielu potľaii wcielić pľawđę Bożą w życíe' Uni-
kajmy pođobnego ľomantyzmu, sztucznej pobożności;
przechođłmy od kwiatu do owocu, od symbolu do
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rzeczýwistośgj, oď teoľíi i líteľy katechizmu đo same-
go ľđzenia, do czynów żywych. .

Jeszcze jedna döniosła uwaga, đotycząca pľaw-
đziwego nabożeństwa do Kľólowej Miłości.

Powieclzieliśmy -nv myśl śrv. Beľnaľđa: ,,Cała pięk-
ność Maľji nie jest niczym innym jeno odblaskiem Je-
zusa żyjącego w Niej, będącego Życiem Jej życĺa i 1\łi-
łością Jej SERCA NIEPOKALANEGO, Jej Bogiem,
Jej wszystkim". Stąd oczywista, że jedyne zadanie
Maľji, Jej chwała i ľadośó polega na tym, aby nam
daó udział lv tym Pięknie niebieskim, rv tym skaľbie
Bożyrn, w tym życiu ľajskim, jakim jest Jezus. Marja
jest tylko Drogq, ostatecznym kreseln zaľówno dla
Niej jal< đla nas jest 

- Jeeus' Tľzymając się mat-
czynej Jej ľęki, a lv chwilach utľtrđzenia spoczywając
na Jej łonie, idźmy wpľost do Jezusa, wpľost đo Seľ-
ca Jego. Nie zatľzymujmy się w đľodze, by maľzyó
o pięknych rzeczach, bo Maľja tego nie chce. W po_
dobnych maľzeniach kľyje się niebezpieczeństwo, któ-
r'e Ją już niejednego dziecka pozbawiło; iđżrny za
Nią, słuchajmy Jej i naślađujmy. Jeśli kwiaty, któľe
Jej w ofieľze składamy, jeśIi pieśni, któľe na Jej cześć
śpiewamy, są Jej miłe, to nie zapominajmy o tzeczach
najważniejszyclr i jstotnych, jakich ona pľzec1e ry52y-
stkim od nas wymaga.

Do daľów zaś najcenĺiejszych, jakich Marja ođ
nas wyczekuje, należy goľąca miłość ťIo Eucil'argstżl,
jako d'anina miłości d,lo. I|Iarjż'

Jak wieIe đusz pobożnych narvet i'đobľych tego
nie ľoztrmie. Wiele dusz pľagnie kochać Maľję ser-
deczrr.ie i ezcí Ją ľzeczywiście, wszakże nabożeństwu
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ich bľak czegoŚ zasađníczego: ođdają one Marji cześé,
mođIą się do Niej i wielbią Ją, ale nie są dostatecznie
eucharystyczne. Kwiaty zwiędną, wota pokľyją się
pyłem, pieśni zarnilkną, natomiast jedna komr-rnia,
zwłaszcza żaľliwa, rna zrĺaczeĺĺie .dla wieczności; Maľj a
żąďa takiej komunii!

,,Jeśli Mnie ľzeózywiście kochasz, mówi Maľja,
jeśli twe seľce Mnie szuka, jeśli pragniesz posiąśó cał-
kowicie Seľce Maľji, to đaj dowód twego seľđecälego
ptzywiązania u Stołu Pańskiego, w czasie adoľacji
pľzed Tabernakulum."

To_tez w miaľę jak i'raboż'eństwo đo Maľjľ głębsze
znajđuje zľozumienie w myśl Kościoła, wzľasta ogień
miłości euchaľystycznej; w Tzeczy samej naboźeństwo
maľjańskie i eucharystyczne zlewają się ostatecznie
w jedno, bo z jedĺrej rodzą się miłości'

Chciejmy ztozurnieć, chciejmy za wszelką cenę
buđzić w đuszach pľzekonanie, że Maľja jest przeđe
wszystkim żywyrn Tabernakulum Jezusa, że miłowaó
Maľję znaczy tyle, co spľawiać, by się to Tabeľnaku-
lum otwoľzyło na oścież í đało nam Jezusa' Nie kocha
pľawdziwie Marji, kto wzywając Jej nie czuje głoďu
i pľagnienia Jezusa' Wszak ona całą istotą swoją nam
Go ofĺaľuje; kto zatem Jego nie pľzyjmuje, ľani jej
Serce matczyne,
' Staľajmy się usiLnie o to, by zarőwno w naszym

sercu, jak w sercach innych miłość đo Maľji i miłośó
do Euchaľystii stała się jedną wielką miłością' Niech
uľoczystości maľiańskie staną się dla nas poniekąđ
uľoczystościami euchaľystycznymi, niech miesiąc Ma-
rji, pełen poezji i pociechy' stanie się mocą naszego
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apostolstwa wspaniafum hołđem eucnaaystycznym,
zŁożoĺyrn Kľólowi Miłości przez tęce Kľólowej Seľca
Jezusowego.

Kochajmy pľawdziwie tę słodką Królowę, w któ-
ľej odđał nas KróI, chcąc w ten sposób zapewnić wła-
sne zwycięstwo swoje; rniłujmy Ją miłością bez gľanic'

Niech nasza synowska cześć znajđzie wyľaz w
iście synowskiej modlitwie:

,,IVIatko, miłuję Cię, bo jesteś Matką moją, a jesteś
Nią dzĺęki pľzecennemu darowi Jezusa, starszego Bľa-
ta naszego. obojgu niech będą dziękil Chcąc jednak
dać Ci jasny dowód, że seľce moje należy całkowicie
do Ciebie, proszę Cię usilrie, byś własną ľęką otwo-
rzyła mi Tabernakulum, byś mnie pouczyła, jak czció
i miłować Jezusa-Hostię, byś mi Go daó raczyła na
chwałę Waszą i dla dobľa mej duszy.*)

*) Hozważ zŁotą książeczkę: ,,o đoskonałym naboźeń_
stwie đo Najśw Marji Panny,,, ptzez Bł. Grigĺron de
Monťort, Ponpn7927.

J€!u. K!ól !íĺłoaol ?2



\ R ozďział XIV.

Pierwrzy miniĺler Królg Miłoóei

o czci należnej papieżowi.

Bezpośľednio po Maľji, Królowej pięknej Miłości,
należy podjąć temat o arcykapłanie Rzymskim, bę-
d'ącym niejako wiđzialnym obliczem samego Chľystusa
vĺ Kościďe.

Papież _ to pľawđziw1r đar, to naprawdę jeden
z najbogatszych daľów najmiłosieľniejszego Serca Je_
zusa. ZwaŻrny, że po potľójnym wyznaniu miło$ci
Jezus uczynił św. Piotľa najwyższym swym zastępcą'
szaÍarzern włađzy swej nađ duszami, i wyposażył go

we włađzę ľozciągającą się na wszystkich bez łwjąt-
ku. I dlatego godność papieża wyższa jest ponađ
wšzystkie wielkości luđzkie. Watykan _ to prawdzi-
wa góľa Synai Nowego Pľzymieľza, to szczyt olśnio-
ny majestatem, kędy Najwyższy pľzekazuje papieżo-
wi niby nowemu Mojżeszowi prawo swe i najwyższą
ewoją wolg.

Po KľóIu chwały miłośó należy się jego Najwyż-
szemu Zastępcy; powiedziałbym pľawie, że obyđwom
ta sama należy się miłość, ta's"*a cześć, to samo bez-
warunkowe posłuszeństwo. Nie jakobym nie odľóż-
niał Chľystusa Boga od Jego Namiestni]<a na ziemi,
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pież z woli Bożej, jasno wyľażonej w Ewangelii' na-

Kľóla, głośmy' wszędzie cześó względem Jego Za-

pľzemijają; istotą jednak wiecznie trwałą _ to sam

ie"u., kió""mu ojciec dał w dzieđzictwie wszystkie
narody ziemi.**)

Wysnujmy teraz wnioski z tak głębokiego sym-
bo]izmu. oczywista, że tej ,,Eucharystii Watykaĺru"

+) Łuk.' x' 16.
łł)PsĘ&
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nďeży się cześó najwyźsza jako hołđ uľnysfu. Na-
stępnie należy się Jej miłośó niezmienna, czuła, sy-
nowska jako.hołđ woli, tak, byśmy byli gotowi pľze-
laó kľew w dowóď doskonałego naszego pođdaństwa,
posłuszeństwa i pľzywiązania đo papieża.

SzczęśIiwy kto zľozumiał, że Chľystus, któľy o-
biecał .niebo za to, cośmy uczynili maluczkim, iym-
baľdziej błogosławić będzie tym, co Zastępcy swemu
na ziemi okaĄ cześó. i posłuszeństwo. Z đrugiej stľo-
ny nikt nie ściągnie na siebie cięższego pľzekleństwa
niż ten, który słowem lub myślą wobec ,,Euchaľystii,,,
jaką jest papież popełni świętokľadztwo.

. Taka jest czysta nauka katechízmu. Wzgőrze
watykańskie oďĺĺzię]ą nas ođ pľotestaĺrtów, ang1ików
i schi7matyków, albowiem kamieniem pľobierczym
pľawdziwej wiaľy był i zawsze pozostanie Piotľ. Po-
waga jego wznosi się ponađ wszelkie kľytyki i sąđy
luđzkie. on jeđen może w całej peŁri stosowaó do
siebie słowa Pawła św.: ,,Quź juclicat me Doni.nus
est:'*) _ ,,Paĺr jest, któľy sądzi mnie,,. Zaprawđę,
jeđynym sęđzią ľzymskiego papieża, jedynym tľybu-
1ałem, pľzeđ któľym on odpowiađa, to sąd Króla
kľó1ów.

Chciejmy więc zľozumieć i innych o tym pouczyó,
żervskazówki i ľady, pochodzące z ust papieża, są đla
miłujących dzieci ľozkazem' a jego foľmal:r. 

"o"l6""ysą nienaľuszďnym pľav/erĘ' któremu pođ ciężkim
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grzechem paĘrm seľcem pođđaó się nďeży. Taka jest
pođstawou}a zasađa naszej wiary.

Przede wszystkim starajmy się, ab;z papieża ko-
chaĺro wszędzie, gđzie Jezus został intľonizowany jako
Kľól rođzíny chĺześcijańskiej. I-,ecz jeżeIi mówię
o miłości do papieża, to ľozumiem pľzez ten niebiań-
ski wyľaz to, co miał na myśli Pius X, kieđy pisał:

,,Kto kocha papieźa, ten nie ľozpľawia na temat jego
rozporząďzeíĺ lub wymogów, ani nađ tem, jak đaleko
wirrno iśó posłrrszeństwo względem niego; ten nie za-
ľzuca niejasności jego orzeczeniom i nie pođaje ich
w wątpliwośó, twieľdząc, że nie papież wyđaje pole-
cenía, ale jego otoczenie; ten nie okľeśla granic wła-
dzy papieskiej í nie przenosi ponađ autoľytet papieźa
powagi innych osobistości, co nie uzgadniają swych
poglądów ze zdaniem papieźa; bo Iuđzie ci, choóby
byli najuczeńsi, nie są świętymi."

Straszne są następstwa naľuszenia w czymkolwiek
czci, nďeżľrej Stolicy Świętej, oĺ.az bezwzglęđnego
posłuszeństwa wobec Zastępcy Chľystusa. Bo jeśli
Najwyższy w objawieniu do św. l\łałgorzaty-Marii
ľzucił pľzekleństwo na tych, co się spľzeciwiają swym
pľzełożonym w rzeczach maĄrch, o ile surowiej postą-
pi z tymi, ktőrzy ważą się ľzucíó choóby cień na Po-
mazańca wielkiego Kľóla.

Kto więc pragnie zđobyó i ľorađowaó SerF.lc_
zusa' niech miłością pełną i nadpľzyľodzoną umiłuJe
Zastępcę Chľystusa stosownie đo płomiennych słów
św. Pawła: ,,Ani śmieľć, ani życie, ani aniďowie, ani
księstwa, ani terazniejszetzeczy, ani przysże, ani moc,

') L Koľ.' rV, Ą
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aní wysokośó, aní głębotr<ość, anl inne stworzenJe nle
bęđzie nas mogło ođłączyć' ođ míłości Bożej.'."*)

Ktokolwiek w tym względzie jakiekolwiek czylri
zastrzeżenie, ten po śliskiej pochyłości stacza się ku
pľzepaści. Bo choć tstnieją inne ciężkie upađki ze sła-
bości ciała i kľwi wypływające, to każđy bunt prze-
ciwko ojcu Świętemu, jako pycha rozumu' stanowi
poniekąđ otchłań zamkniętą i hieđostępną nawet đla
nieskończonego miłosierđzia. Strł'ieľdzają to w spo-
sób uđeľzający đzieje tych wszystkich, co br:ntownl-
czymi mőzgami uđerzyli o opokę Piotrową... Czujmy
tedy, kochajmy papieża, Zastępcę Chľystusa na ziemi!
Tę najrvyższą Głowę Kościoła zbyt często koľonuje sle
cieńiami. Najboleśniejsze zaś kolce są te, któľe wbl-
jają ręce đziecĺ-'t<ato1ików.

Nazwałem papieä jakoby ,,wtóľą Eucharystią,o.
Zaiste, jeżeli Eucharystia mocą ľzeczywistej obecności
Chľystusa przew1;ĺższa nieskończenie wszelke stwo-
tzerlie, to jeđynie głos papieża ma pTawo uperłmíó nas
pľzez swe otzeczenia o istotnej obecności Boga-Czło-
wieka w Sakramencie. Toteż wszystkie heľezje po-
czynaĘ ođ podkopywania kamienia węgieLĺego w oso-
bie Piotľa, zatzueając mu, że przekľacza gľanice swej.
władzy, że miesza się w đziedzinę, näleżącą jeđynte

'đo 
filozofii, do nau]< pľzyrodniczych, polityki ito.

A sprzeniewienzywszy się raz powađze Rzymu, ođ-
szczepieńcy porzucili stopniowo inne skaľby wlaľy:
j edność katolicką, Eucharystię, Sakľamenta ltd.
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Z żalern stwieľđzió należy, że buntem pľzesycona
jest atmosfera epoki, .w której źyjdmy; usposobienie
kľytycane i niezawisłośó umysłowa pulsują wpľost we
kľwi. objaw to tym smutniejszy, że pôđczas gđy An-
glia pľotestancka wielkimi kľokami zawľaca w stľonę
Rzymu, państwa katolickie odsuwają się ođ Wzgőtza
Watykańskiego, dając niekieďy goľszący pľzykłađ
owym zbłąkanym owieczkom, które đopieľo zaczęŁy
zwracać. się ku Rzymowi, a które może zattzyrĺały się
lub cofnęły. Pamiętajmy, że to właśnie bunt i kľyty-
ka antyľzymska powstľzymała owe đusze szczere' wa-
hające się jeszcze w początku szczęśliwej drogi do wia-
ry. Co za stľaszliwa odpowieđziaLrość pľzeđ Bogiem!

'Wróómy do tych minionych lepszych czasów' kie-
dy to katolicy bez wyjątku czuli się w głębi đuszy
żołnierzami papieża' a możrrość przelania krwi w obľo-
nie jego honoľu i powagi za największy uważali za-
szczyt. Pomnijmy o wielkiej zasađzie katolickiej: Mi-
łośó i cześó dla papieża nie znają gľanic, ni przesađy,
wszak to naŚz Chľystus wiđzialny!

*) Ę,zym., VIII, 35 nn'



OBIETNICE PANA JEZUSA
. dane św. Małgoľzacie Maľii Alaeoque

dla czcicieli Jego Boskiego Seľca.

1. Dam każđemu wszystkie łaslrí, potľzebne w jego
stanie.

2. Sprawię pokój w ich ľodzinach.
3. Będę pocieszał we wszystkich ich strapi'eniach.
4. Będę lch bezpieczną ucieczką za życia, a szcze-

gólĺie pľzy śmieľci'
5. Wyte'ję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich

przeđsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Seľcu źľóđło nĺeskoń-

czonego miłosieľđzia.
7. Dusze oziębłe staną się goľIiwymi.
8. Dusze gorliwe đojdą szybko đo wysokiej đosko-

nałości.
9. Błogosławić bęđę domy, gdzie obľaz mego Seľca

bęđzie wystawiony í czczony.
10. Kapłanom dam moc kľuszenia serc najzatwar-

{ đzialszych.
11. Imiona tych, co rozszetzać, będą to nabożeństwo,

będą zapisane w mym Seľcu i lĺgdy Zei wymaza_
ne nie bęđą.

72. z rzędu
đo Stołu
üľwałości

'\

il

CzĘsr, TRZECIA

NABoŻEŃsTwo KU czcl
NAJŚwItTszEGo sEBcA JEzUsowEGo



MszA ŚwĘTA
na uľoczystośó Seľca Jezusmľego

i na pieľwsze piątki miesiąca.

INTROIT (Ps. 32, 11 i 19).

Myśli Seľca Jego od naľođu do naľođu. on wy-
ľywa od śmieľci ich duszę i on ich żywi w głođzíe.
(Ps. 32, 1.) Weselcie się spľawieđliwi, w Panu! Pľa-
wym pľzystoí śpiewanie. Chwała ojcu i Synowi i
Duchowi Świętemu, jak było na początku, teľaz i zaw-
sze i na wieki wieków. Amen.

MoDLĽľWA.
Boże, któryś nam w Sercu Syna Swego, zranio-

nem gľzechami naszymĺ w rniłosieľdziu Swym
udzielić taczyŁ nieskończone skaľby miłości - spraw'
pľosimy, abyśmy okazując ślubowaną Jemu uległość
naszej poboźności, spełnili także obowiązek godnego
zad'osycuczynienia. Ptzez tegoż Pana naszego, Jezu-
sa Chľystusa. Amen.

LEKCJA Z LISTU Św. PAWŁA APoSToŁA
DO EFEZI'ff. (3, 8-19.)

Mnie, najmniejszymu ze wszystkich świętych, đa-
na jest łaska ta, abym między pogany przepowiadał
niedościgłe bogactwa Chľystusowe: A iżbym objaśniał
wszystkim, któľy jest szafunek tajemnicy zakľytej
od wieków w Bogu, któľy wszystko stwoľzył: Aby
wiadoma była księstwom i zwieľzchnościom, na nie-



348

biosach pľzez KoścíőŁ roz|ana, mąđrośó Boża, weđle
ptzeznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym, w którym mamy bezpieczność
i przystęp z ufaniem, pľzez.wiaľę Jego' Dlatego klę-
kam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, z któľego wszelkie ojcostwo na niebie i na
ziemi jest nazywane' aby wam dał weđle bogactw
chwały swej, żebyście byli mocą utwierđzeni, ptzez
Ducha Jego wewnętrznego człowieká, aby mieszkał
Chrystus przez wiarę w seľcach waszych, w miłości
wkoľzenieni i ugľuntowani, żebyście mogli pojąó ze
wszystkimi świętymi, któľa jest szerokośó i długośó,
i wysokośó, i głębokość: i poznaó ptzevłyższającą
naukę, miłośó Chľystusową, abyście byli napełnieni
wszelakiej zupełności Bożej.

GRADI]AŁ. (Ps. 24, &--9.)

, Słođkim i praw5zm jest Pan, przeto daje zakbn,
uchybiającym w đrodze. Prowađzi cichych w sądzíe,
naucza skromnych đľóg swoich' Alleluje, Alleluja.
(Ma!. 11' 29.) 'W'eźmijcie na siebie jaľzmo moje
i ucżcie się ođe Mnie, że cichy jestem i pokoirrego
Serca, a znajđziecie ukojenie đla seľc waszych. Alle-
luja.

EWANGF,LIA. (Jan 19, 31-37.)
A bvł to dzień Pľzygotowania. Áby więc ciała

nie pozostafu nakrzyżu przez szabat, gđyż dzień owe_
go szabatu był wielki, pľosili Juđejczycy Piłata, aby
połamanô golenie ich i zđjęto je. Pĺzyszlll zaŁern żoł-
nieľze í połamąli golenie pierwszemu i dľugiemu ze

ľ'
współuk
Jezusa i
ni Jego,
Jego, a

' co paŁtzyŁ, đał świaďectwo; jego zaś świadectwo jest
p".*đ"i*", on też wie, że pľawđę mówi, abyście i wy
uwieľzyli. A1bowiem to się stało, aby się spełniło
Pismo: ,,Kości Jego łamaó nie będziecie". W innym
też miejscu znowu Pismo mówi: ,,Zobaczą kogo pľze-
bodli".

OFIAROWANIE: (Ps. 68' 21.)

Uľągania i nęđzy đoczekało się Seľce moje. I cze-
kałem, ktoby się społem smucił, a nie było, i ktoby
pocieszył, a nie znalazłem.

SEKRETA.
Wejrzyj, prosimy Cię, Panie na niewysłowioną

miłośó Serca ukochanego Syna Twego; aby to, co
ofiaľujemy, było darem, przyjętym przez Ciebíe í za-
dösyćuczynieniem za winy nasze. Pľzez tego Pana
naszego' Jezusa Chľystusa, ktőty z Tobą żyje i kró-
luje w jedności Ducha świętego, Bóg na wieki wieków.
Amen.

PREFÄCJA.
Zapra:wdę, godnym i spľawieđIiwym jest, słusz-

nym i zbawierrnym, abyśmy Ci zawsze i wszędzie
dzięki składali, Panie święty, ojcze wszechmocny,
wieczny Boże. Któľy chciałeś, aby Syn Twój Jedno-
ľođzony, ĺa l<rzyżĺ zawieszony, włőczłlią żołrieľza
został przebity. Aby otwaľte Seľce Jego _ świątnica
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Bożej szczodľobliwości _ wylało na nas zđľoje mi-
łosieľđzia i łaski, oraz, by nigđy nie ustałc pałaó ku
nam miłości4, _ abY poboźľrym -- było ukojeniem,
a dla pokutujących - ucieczką zbawienia. I dlatego
z Aniołami i Aľchaniołami, z Tľony i Panowaniami,
oraz ze wszystkimi hufcami niebieskiego wojska hymn
chwały Twojej śpiewarny, bez końca mówiąc: Świę-
ty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów! Pełne s{ nie-
biosa chwały Twojej. Hosanna na wysokościach!
Błogosławiony, któľy iđzie w Imię Pańskie: Hosanna

la wysokościach.

KOMUNIA. (Ps. 19, 34.)

Jeđen z żoŁĺie'-zy otwoľzył włócznią bok Jego,
a natychmiast wypłynęła kľew i woda.

MoDLITWA Po KoMUNII ŚW.

Twoje Świętości, oby nam użyczyły, Panie Jezu,
Boskiego żaľu, abyśmy za pomocą Niego, - 

ptze-
jąwszy się słođyczą Twojego Najsłođszego Seľca _
nauczyli się gaľđzió tzeczami ziemskimi i ukochali
niebieskie. Ktory żyjesz i kľólujesz, F,69 na wieki
wieków' Amen.

' MoDLľľwÝ Fo MS'Rĺr Św.

MODLITWA DO PANA JEZUSA
TJKP"ZYżowANEGo

oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upađam na ko-
lana przed Obliczem Twoim, a w największej żar-
liwosci đucha pľoszę Cię i błagarn, abyś najżywsze
uczucia wiary, nadziei i miłości wpoił w seľce moje,
i najszczeľszą, a silną chęó popľawy seľcu mojemu
na zawsze đaó raezyŁ, gđy z wielkim wzľuszeniem
i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięó ran ľoz-
pamiętywam i myślą moją w nich się zatapiam, ma-
jąc to pľzed oczyma, co już móqrił o Tobíe król pľo-
rok Dawiđ: ,,Pľzebodli ľęce moje i nogi moje, po-
liczyli wszystkie'kości moje"'

(ođpust zupełny * *'5ä1T:,św.; mođlitwv w intencji

ANIMA CHRISTI.

Duszo Clľystusowa, poświęó mię
Ciało Chľystusowe, zbaw mię.
Kľwi Chľystusowa, napój mię.
Wodo z boku Chľystusowego, obmyj ľnię,
Męko Chľystusowa, posil mię.

r.1

'!l
oil
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o đobľy Jezu! 'Wysfuchaj mię.
'W'ľanach Twoich ukľyj mię.
Nie đaj mi z Tobą ľozłączyć się.
od złego wľoga bľoń mię.
W godzinę śmierci wezwij mię.
I pľzyjśó do siebie rozkaz mi,
Byĺĺ. z Świętymi Twymi chwalił Cię
na wieki w niebie. Amen.

(300 dni odpustu za każđy taz, 7 7at po Komunii św.
odpust zupełny ľaz w miesiąc, kto ją co dzień ođinawia.)

MoDLITWA z oDPUSTEM ZUPEŁNYM
o Jezu Chľyste, składam Ci hołđ, jako Królowi

świata. Wszystko, co jest stwoľzone, uczynione było
pľzez Ciebie. Rozporząđzaj mną jak własnością
Swoją.

odnawiam śluby na chľzcie św' uczynion€, Wý-
ľzekam się szatana, jego pychy i jego spľaw wszyst-
kich ĺi obiecuję żyó', jak.na pľawego chľześcijanina
pľzystało' SzczegóLniej zaś obowiązuję się czynić wszy-
stko, co może pľzyspieszyó zwycięstwo spľaw5z Bożej
i Kościoła'

Boskie Seľce Jezusa, ođđaję Ci wszystkie sprawy
moje w intencji, by wszysĺkie seľca uznały panowanie
Twoje, a tym sposobem Twoje kľóIestwo pokoju o-
gaľnęło świat cały. Amen;

(oiĺpust zupehry ľaz na dzień; nawiedzenie kościďa i mo_
dlitwy w intencji ojca św.).

KOMUNIA ŚwĘTA WYNAGRADZAJ Ęc^
NA PIEEwszE PIĄTKI MIESĘCA

Z modlitw św. Geľtľudy

PoBUDKA Do KoMUNII Św.
Powstań, duszo moja, twój Kľól cię woła! Mi-

łuje cię tak, iż całym Seľcem pľagnie obecności two-
jej. Miłuje cię tak serđecznie, iż dla ciebie opuścił
swe Kľólestwo! Miłuje cię tak goľąco i tak mocno,
iż CiaŁo' Swoje niepokalane wydał na śmieľó, đla cie-
bie' obmył cię w Krwi Swojej, ođkupił cię śmier-
cią Swoją. Jakże długo czekaó będzie jeszcze, aż
i ty Go u]<ochasz? Czy nie dość drogo kupił miłośó
twoją? Ukochał cię więcej, niż cześć' Swoją, niż Swe
święte Ciało, któľego-nie oszczędził đla ciebie. Czyż
ta gorąca i wielka miłość twego wieľnego oblubień-
ca nie wzywa twojej rniłości?

on pozostanie twym oblubieńcem, jeśli pospie-
szysz na Jego pľzyjęcie. Nie ociągal się, spiesz đo
Niego i powieđz Mu, że Jego sobie w5zbierasz, Jego
tylko jednego.

AKT ŻÄLU I PoKoRY
o słodkie miłosieľrĺzie Boga mojego, pełnego do-

bľoci i łaskawości, oto masz u stóp Twoich biedne
Jezug KľÓl Miło6oi 23
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_ -Ty dźwigasz zgaľbionych, ľozcinasz wiĘzy niewol-
ników, nie gardzisz stľapionymi, na potrzěbujących

litościwe spojľzenie,
Skłoń ucho Twe ku
moje i pľzebacz mi

AKT PRAGNIENIA I MIŁoścI

- 
Błogosła'w mi, o Boski oblubieńcze, i zmiłuj się

nađe mną weďe wieikiej miłości Najsłođszego Ser_
/

*) Geľtruda: Ćwiczenia, 7.
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wszystko znosiła mężnie ńa Twoją chwałę i dla mego
zbawienia. Amen.*)

AKT UWIELBIENIA I DZIĘKCZYNIENIA
'Wznieś oczy' o đuszo moja, by podziwiaó łaskę

Twego Boga, miłośó Twego Zbawiciela, kt&y zb|iżył
'się do Ciebie! Zobacz i zakosztuj jak słođki i wdzięcz-
ny jes{ oblubieniec, któľego z tysiąca wybrałaś sobie!

o Boże życia mego, jakżeż potľafię godnie Cię
wychwaIać? Cóż ođđam Ci za wszystko, coś mi đo-
bľego uczynił?

ofiaľuję Ci, o đobry Jezu, Ciebie we mnie i mnie
w Tobie, jako ofiarę całopaLrą. Więcej nađ to nie
posiadam. ođđaję Ci całe moje życie i wszystko czym
jestem!

Ę7ś jest moim życiem, moj4 chwałą, jasnym mi-
łosierdziem, opromieniającym duszę moją. Tobie
chwała i dziękczynienie na wieki! Kiedyż danym mi
będzie spłonąć doszczętnĺe na ołtaľzu Twej miłości
i ofiarowaó Ci, na ofiarę chwały, serce moje i całĘ
moją istotę, aby zginąó \M ogniu wiecznie tam płoną-
cym! o Jezu, miłości moja, kiedyż uwolrrisz duszę
lłloją z jej więzienia? Kiedyż uwolľrisz ją z wíęzőw
ciała? Szczęśliwi ci, co już w domu Twoim pľzemiesz-
kują i nieustaĺrnie ogląđają oblicze Twoje! Sławió
będą przez całą wiecznośó niezmieľzoną chwałę Two-
ją. Kieđyż i ja będę mogła wstąpió pod namioty Two_
je i śpiewaó Ci wtaz z tzeszami błogosławionych:
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,2Święty, Święty, Święty!", arzą" ,B szczęścia pľzed
świętym obliczem Twoim?

Niech wszystkie Twe dzieła cuđowne i wszystkie
łaski, któľymiś mię obsypał, wysławiając za mnie
chwałę Twoją! Niech cała istota moja wielbi Cię ze
wszystkich sił swoich, boś Ty jest Bogiem zbawienia
mego i ucieczką đuszy mojej!*)

POZEGNANIE PANA JEZUSA
o Jezu, Miłości moja, Królu mój i Boże, weź mnie

łaskawie pođ opiekę Boskiego Seľca Twego! Daj mi
się połączyó z Tobą ĺniłością tak ścisłą, abym żyła
już tylko zTobą i đla Ciebie. Puść mię na fale Twe-
go niezgłębionego miłosieľdzia i odđaj rnię Twej
niewyczeľpanej, ojcowskiej łaskawości!

Pózniej zaś, w gođzinę zejścia mego, poleó mię
słođkiej pieczý Tlwej ojcowskiej miłości! Pociesz mię
widokiem Twej obecnościl Pozwól mi zakosztować
wtedy słođkich owoców Twego ođkupienia; pľzywo-
łaj mię do Siebie wdzięcznym głosem Twej miłości
đo całkowitego pojeđnania i zjeđnoczenia z Tobą|
Pociągnij mię wówczas ku Tobie słođkim tchníeniem
Swoim, abym ođtąd, pogľążona w Tobie, rnogła za-
żywać doskonale wiecznej szczęśliwości! Daj mi oglą-
daó Ciebie, Ciebie posiąść, Tobą się rađowaó, bo za To-
bą, najukochańszy Jezu, tęskni dusza moja. Amen.*)

*) Geľtruđa: Ćwiczenia, 6.
*) Gertruđa: Ćwiczenia, 4.*) Gertľuđa: Posłaniec, IIr.



Z mođlitw św. Mełgoľzaty Maľii

PĘzYGoTowANIE Do KoMUNII Św'

Pľzyjdż, o Boskie Słońce! Pogľążony jestem
w stľasznych ciemnościach gľzechu: }rLviú rozpro-
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szyć te ciemności i spľaw, aby Boskie pľomienie Twe-
go poznania ľozjaśnifu duszę tnoją, .

wicielu! Już raz
od piekła, ale ja
Przyjdź więc ľaz

ció mi wolność'
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któryś stał się Ciałem z miłości ku mnie, któryś mię
zasługami Swyrni odkupił i stał się mym posiłkiem,
ptzyjdż i nasyć mię! wzmocnij mię daj siłę wzrostu
duchownegoł. Przyjđż i đaj mi żyć owocnie w Tobie
i przez Ciebie, o jedyne Dobľo moje!

Gđyby ciało pozbawione zostało duszy, jakżeby
jej szukaó mogło? Ale czyż ja tak mało znam Ciebie
i siebie, abym nie wieđział czym jestem bez Ciebie?
Przyjdż, o Boże mój i wszystko moje, przyjdź oŻywić
taz jeszcze duszę moją.

o Jezu, jedyna miłości moja, opanuj wszystkie
moje myśli i uczucia, odeľwij moje serce od wszyst-
kiego, co ziemskie, a ođeľwij je siłą Twej miłości,
słođszej nad mióđ, goľętszej niż ogień. Spľavł, bym
umieľał z miłości ku Tobie, jak Ty umieľałeś z mi-
łoścj dla mnie. ZtaÍl, o Panie, to seľce, które już jest
Twoim i przeniknij je tak, aby w nim już nic ziem-
skiego i ludzkiego istnieó nie mogło! Amen.*)
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{ľwoje dało jej życie wśľód takich.męczaľni! Nie ođ-
mów mi naz\My đziecka Twego, b-o pľagnę żyć życiern
Twego Seľca, życiem podđania się i posłuszeństwa'.
W tym đuchu pľagnę spełniaó wszystkie moje uczyn-
ki, Łącząc moje posłuszeństwo z Twoim, gdy stajesz_
na ołtarzu na zawołanie kapłana, nie bacząc na to.
czý oÍLl zły czy đobľy, nie okazując przykľości, jaką
Ci sprawia zstąpienie do đuszy gľzesznika. I ja opa-
nowywać bęđę mój wstrQi i odľazę, czynic z niej bęđę'
ofiaľę, powtaľzając: ,,Ale Jezus milczał".*) Jezus był
posłuszny aż đo śmieľci, więc i ja chcę byó posłusz-
nym aż do ostatniego tchu życia. Amen.**)

AKT PRAGNIENIA
o Panie, zmiłuj się nađe mną! Strzała Twej rni-

łości zraniła mnie, więc jako jeleń spragniony szuka
żrőđła wođy żywej, tak i ja pożąđam Ciebie. Gdy
Ciebie posięđę, ľozkoszą.mi będzie cieľpienie; mając.
miłość Twoją, nie dbam na żađen tľud, ni ból.

o' jak słodko kochać i umierać dla Ciebie! Wszy-
stko poza tym wyđaje mi się goľzkie i oschłe.

A choćbym kľwawiła ľan tysiącem, nie chciała-
bym ich goić, by móc cierpieó ďa Ciebie. Niczego.
się już nie lękam, bo czuwa nađe rnrrą miłośó, moc--
niejsza nad śmieľó.**x)

*) Mat. 26, 63.
**) Mođlitwa 39.
***) Mođlitwy, 16, II.

ÄKT PoKoRY I SKRUCHY

ojcze miłosieľny, oto maľnotľawne dziecko, któľe
ľotrwoniło dobľa, od Cĺebie otľzymane, ľzuca się te-
raz d,o nóg Twoich, by Cię pľzebłagać i o zmiłowanie
pľosić' Nie odpychaj mnie od siebie, lecz okaż miło-
sieľđzie bieđnej duszy mojej, chociaż tego niegođna.
Nie đopuśó, aby zginęła w oczach Twoich, bo Serce

*) Modlitwa, 7, II.
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pionych! Bądź wľeszcie i mnie rrĺ'szystkim, o Seľce
najľniłościwsze; bąđź mi pľzede wszystkim ucieczką
w chwili śmieľci i przyjmij đuszę moją na łono miło-
sieľdzia Swego. Amen.*)

AKT UWIELBIENIA
O Serce, miłością goľejące i nią wyłącznie ży-

jące, pľzybytku Bóstwa, Świątynio najwyższego Ma-
jestatu, oŁtarzu Boskiej miłości, Seľce, pałające mi-
łością ku Bogu i ku mnie, kocham Cię i uwielbiam,
ľoztapiaň się w miłości i czci u stóp Twoich! Łączę
się z świętymi intencjami Twymi, pragnę goľzeó świę-
tym ogniem Twoim i żyć życieÝn Twoim' Jakaż ľa-
dośó napełnia mi serce, gđy Cię widzę zadowolonym
i szczęśliw5zm! Jakżeż żywo odczuwam Twą cześć.
i chwałę, jak współczuję z Twymi cieľpieniami! Wo-
lałbym cieľpieć i umľzeć, niż Ciebie zasmució!
odtąđ już, seľce.moje, musisz żyć poruszeniarni Seľca
Jezusowego, musisz wyrzec się ochotnie wszystkiego,
co ziemskie, co ludzkie.

o Boskie Seľce, jednoczę się z Tobą i' w Tobie
chcę zniknąć zupełnie. Chcę odtąd żyć tylko z To-
bą, przez Ciebie i dla Ciebie. Jedynym moim za-
daniem będzie: pozostawać przed Tobą w czci i mil_
czeniu' płonąc jako ta wieczystd lampka przeđ Naj-
świętszym Sakľamentem' Kochaó, cierpieó i umieraó.
Amen.**)

*) Modlitwa, 25, II.
**) Mođlitwa, 22, II'

ÁI(T oDDANIA SIĘ w oPIEKĘ NAJSŁ' SERCU
W poczuciu nęđzy mojej ľzucam się do stóp Twoich,

.o Boskie Seľce, aby Ci złożryć. hołđ miłości, chwaĘ
i uwielbienia, na jaki mię tylko staó. Pragnę wszyst-
kie đoczesne i duchowne moje potrzeby, otaz nęđzę,
słabość, małostkowośó moją i wszelkie ľany duszy mo-
jej pľzedstawić Tobie, najlepszemu memu Pĺzyja-
cielowi, błagając, aby się na ten widok wzľuszyło
:Seľce Twoje, i miłosieľđzie Twoje przybyło mi z po-
anocą.

o Seľce miłości pełne, w Tobie pokłaďam całą
moją nadzieję; więc ľatuj mnie! Błagam Cię, uđziel
ĺńie i wszystkim tynr, któľych zbawienie naľażone
.jest na niebezpieczeństwo' łaski vĺytľwania w míłości
Twojej. o, Boskie Serce, nie daj mi zglrĺąć w prze-
paści gľzechów moich! Jeżeli Cię wiecznie kochać
będę, rozporząđzaj mną i we mnie weđług upodoba-
nia Twego! 'Wołam ku Tobie, jako ku jeđynej mojej
IJcieczce, we wszystkich dolegliwościach moich, z ktő-
ľych najgoľszą jest gtzech. Zniszcz go we mnie i da-
ľuj wszystkie đotychczasowe winy moje' za któľe ca-
łym seľcem żałuję.

o Seľce miłości najgodniejsze, pozwól, aby wszyscy
kľewni i pľzyjaciele moi, wszyscy, ktőtzy się mojej
modlitwie polecili, wszyscy, za któľych jestem obo-
wiązana się modlić, poznali moc i potęgę Twoją! Do-
pomőż im we wszystkich ich potľzebach!

o Seľce miłosierdzia pełne, skľusz serca zatwaľ-
,działe, pociesz biedne đusze w czyśó'cu cieľpiące; bądź
.najpewniejszą ucieczką konających, pociechą stra-

I
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ZADoSYĆUCZYNIENIE.
Seľce Boga mojego w Najświętszym Sakľamencie,

Ty, co pođ zasłoną świętych postaci żyjesz i bijesz,
cześć Ci ođdaję.

Rozpalony żaľem nowej miłości wobec n-iezmíe-
rzorlego đobľođziejstwa Trvego Boskiego Sakľamentu,
przejęty żaIem za moją niewdzięczność, zniżaln- się
z pokoľą w pľzepaść Twego miłosierđzia, większego

,nad moje niepľawości.

życia mego, a ja, namiętnościami zaślepiony, nie słu-
chałem wołania Twej miłości. Stľaciłem Cię ż oczu,
zapomniałem o Tobie.

ch i cierpieniu, w ľađości i po-
ach i potľzebie uciekałem się do
lo Ciebie przytulió i zapomnia-
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tak pľzed, jak pp przyjęciu Twego Najświętszego Sa-
kramentu. .

i
ł
i

' (200 dni ođpustu za każdy raz)'

Z modhtw św. A|fonsa Liguoľĺego.

AKT WIAĘY I oDDANIA SIt.
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ale obecny
zdobyć mi-
Majestatu,

O Marjo, ukochana Kľólowo moja, spľaw, 
"ty.r,pozostał zawsze wieľnym umiłowanemí wł.a"y -"-go seľca. Amen.*)

AKTY ŻALU I PoKoRY.

*) Rozmyślania Adwentowe.
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'PRoŚBY Do PANA JEZUSA.
o mój Jezu, rozpal mię świętą Twoją miłością,

abym czynił to'tylko, co Ci się podoba, abym usuwał
]z seľca mego wszystko, co Ci się nie pođoba. Spľaw,
.abym z głębi seľca i szczetze mógł mówió: ,,Boże mój,
chcę Ciebie samego i nic poza tym.

- o rľ.őj Jezu, đaj mi pľawđziwe nabożeństwo do

,skończoną miłość Swoją' Daj mi też seľđeczne na-
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Z mođlltw św. Teľesy od Dzieciątka Jezus

AKTY MIŁoŚCJ
Błągam Cię, o Boże, bądź Ty Sam odnowicie]em

mej duszy!
' 

..o jedną tylko.łaskę pľoszę Cię, o Boże, nie do-puśó, abym Cię kieđykolwiek oĹ'a"iL.-

^ _ 
Błagam Cię, Boże, odbieľz mi możnośó obľażeiiäCiebie!
Tak,^Panie! Szczęśliwą jestem, ođczuwając wo-bec Ciebie, całą moją nęazô 

-i 
.ł;b;ść, ;*."ľce mojepozostaje w pokoju.

ch Go ukochaól uko-
nie był kochanyml

bo ľ;u";.*"u 
ją' Panie,

MODLITWA

Jezu. &Irl Iiłotoi
?4
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AKT oDDANIA sIE MIŁoŚCI NAJŁASKAW1ŻEJ
NA oFIAE,Ę ZADoSYĆUCZYNIENIA

Pľagnę, aby całe życie moje było jedrrym aktem
đoskonałej miłości; ođdaję Ci się, Boże mój, na ofiaľę
zaďosyóuczynienia Twej miłości najłaskawszej; wy-
níszczaj mnie bezustannie, pľzelewaj w seľce moje
stľumienie nieskończonej miłości, pľzepełniając Seľce
Twoje, abym stała się, o Boże, męczennicą Twej świę-
tej miłości. Niechaj to męczeństwo pľzygotuje mnie
do stawienia się pľzed Tobą bez zrnazy grzechowj,
a pcterĺr niechaj umľę, a'by đusza moja mogła bez-
zwłocznie zatopic się w Twej miłości pełnej miłosieľ-
d'zia' _ Za każđyn uđeľzeniem seľca pľagnę po nie-
skończone ľazy odnawiaó tę ofiaľę moją, abym' gdy
się już Tozpnoszą cienie śmieľci, wiecznie mogła twa-
rzą w t:watz ogląđać Cię, miłowaó i wielbió na wieki!
Amen.

(300 dni odpustu za każđy taz' _ ođpust zupďny raz na
miesiąc pođ zwykĄrmi wartmkami. Pius X w lipcu 1923')

MYŚLI o NAJŚW. SERCU JEZUSA

,,o jakże mało znana jest đobľoć i współczująca
miłość Seľca Jezusowego. ođtąd dane mi było po-
jąó miłość Seľca Jezusowego, że wygnała ona z seľca
mego wszelkąbojaźŕĺ' Wspomnienie win moich upo-
karza mię i spľawia, by nigdy nie opieľaó się na mych
siłach, które są tylko samą słabością,,...
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,,Czuję, że seľce Magdaleny zroa)Íniało pľzepaśó
miłości i rniłosieľđzia Seľca Jezusowego i że Jezus go-
tów jest nietylko ptzebaczac,3le udzielió hojnie łaski
ścisłego z Bogiem zŁączenía".:.

,,Najmilszy Zbawiciel dawno już zápomniał nie-
wieľności Twqich, tylko twe pľagnienia doskonałości
są pľzeđ Nim i ľozweselają Jego Seľce".

,Seľce Jezusa oďczuwa boleśniej tysiączne nieđo-
skonałości pľzyjaciół Swoich, niż ciężkie nawet winy,
popéłnione ptzez nieptzyjaciół".

,,o! Jakżebym chciała đać ci zToA)Trieć czuŁośc
Seľca Jezusowego to, czego się od Ciebie spođziewa,'.

,,Jakże łatwo spođobać się Jezusowi, zachwycić
Jego Seľce _ wystaľczy kochać, nie ogląđając się na
siebie, nie badając zanađto s\ł/oich pľzewinień,,.

,,obľaża Pana Jezusa i ľani Jego Seľce _ tylko
bľak ufności".

Z modlitw św. Augustyna

MODLITWA DO PANA JEZUSA
o Panie Jezu, daj mi poznaó siebie i Ciebie,
Abym niczego nie pożądał pľócz Ciebie!
Spraw, abym znienawidził siebie, a kochał jedynie

Ciebiel
Abym czynił wszystko tylko đla Ciebie,
Abym siebie upokarzał dla chwały Twojej,
Aby myśl moja peŁra była Ciebie,
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I zasłĺżyó' na opiekę Twoją.
Spľaw, .uy* 'ię 

lękał siebie í żyŁ w świętej Twojej

bojahti,
Ąbyś mnie ptzyjąŁkiedyś do gľona wybľanych Swoich'

Niá ufam säbie, ale vr Tobie całą ufnośó pokłađam
I z miłości ku Tobie pođđaję się wszystkiemu'
Chcę'W'ięc Twojej miłości;
Niech li mnie ogniem Twej

miłości,
Niech jedno słowo TÝoje powoła mię
Do wiecznego z Tobą wesela. Amen.

(50 dni odpustu ľaz na dzień.)

Z modlitw św. Beľnaľda

MODLITWA
DO BOSKIEGO SERCA JEZUSOWEGO

Do Ciebie, o Boskie Serce, zbliżamy się, ľađując
się i weseląc myślą o Tobie. o jak słođko w niĺn ňie-
szkaé! Serce Twoje, o JezlJ, to skarb najcen-niejszy,
to perła jaśniejąca. I któżby chciał peľłę tę utľació?
o nie! jabym ođdał wszystko, aby ją posiadaó; więc
wsrystkie myśIi moje skierujg đo tego Boskiego Seľ_

. 
873

które nas tak ukochało?*)

Z modlitw św. Fľanciszka Salezego

PoŚwIĘcENIE SIĘ NAJSŁ' SERCU JEzUSowEMU
o mój Jezu, Serce Twoje jst słońcem łask í spo_

koju.' Serce Twoje jest tak wielkim pľzybytkiem,

ł'

*) Św. Bernaľd: 3 kazanie o Męce Panskíej'
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w któľym - chcesz _ abyśmy pľzeb5rwali, w nĺm
Boga wielbili i czcili. Dlatego pľagnę goľąco to bło-
gosławione Seľce obľaó Królem wszystkich seľc na-
szych. Proszę Cię więc, kieľuj tak pľagnieniami seľca
mego, aby ono o nic innego Ciebie nie błagało, jak tyl-
ko o to, byś jego Kľólem pozostał, by ono w Sercu
Twojem na zawsze pľzemieszkiwało.

o mój Jezu, weż serce moje w całkowite posia-
đanie i kľóluj w tym, małym co pľawđa, ale tzeczy-
wiście Tobie poddanym królestwie| Niech Serce
TVoje żyje ustawicznie w mojem! Niech wola Ťwo-
ja kieľuje i rząđzi wyłącznie moją wolą! Niech kľew
Twoja przenika żyły đuszy mojej!

o Jezu, pľagnę seľce moje wznosić zawsze ku
Seľcu Twojemu, któľe jeđynie dobľotliwe jest i wszel-
kiej miłości godne. Niech seľce moje zawsze Ciebie
ubóstwia, w Tobie się zatapia, Twoją święĘ wolę
wielbi! Niech Seľce Twoje rozpotząđza mną według
Swego upođobania, bo do Niego należeć pragnę pľzez
całą wieczność!

Z modlitw Justusa z lKartuz

MODLITWA DO RANY SERCA JEZUSOWEGO

o Panie Jezu, Rozkoszy duszy mojej, otwórz mi
Seľce Swoje, Bľamę miłosieľdziai życia, ŻrőđŁo łask
wszelkich. Pociągnij serce moje świętą ľaną Boku
Twego đo Boskiej tajemnicy Twego Seľca, aby serce
rnoje złaczyło się z Twojem nierozeľwaLrym z:wląz-
kiem miłości., aby się w Twojem zatopiło zupełnie.
o miłości goľejąca i nigđy niestygnąca, zapa| grze-
szne seľce moje ogniem Twej miłości tak potężnie,
abym już zupďnie zapomniał o stwoľzeniach.

o słodki Jezus, wyciśnij na mojem sercu tę głę-
boką i wiecznie.się ođnawiającą ľanę Ťwej miłości,
jako zadatek połączenia wiecznego, abym Ciebie je_
dnego tyllio zdolen był kochaó, abym nie potľafił pľa-
gnąó czegoś, co Ci się podoba, abym Ci đawał dowođy
nieustającej wieľności, nieskalanej czystości ciała
i đuszy, oľaz pokoľy. Niech seľce moje stoi zawsze
dla Ciebie oJwoľem, o najczystszy oblubieńcze! Niech
gaTđzi sobą i światem; niech się stľzeże szatana i jego
pokus pľzez znak Krzyża świętego i sztandar Mękĺ
Twojej.

Niech włócznia tej świętej Męki zrani nieuleczal-
nie duszę moją, niech przeszyje całą mą istotę, aby
ptzez tę ranę łaski dusza moja zupełnie uzdrowioną
została. Ámen.*)

,*) tichtstiĺtteľ: Ľ piątków Sęľca Jezrrsowego,

;.. +

o mój Jezu, weź serce moje, a đaj mi za to Twoje
Boskie Seľce, abym żył odtąd' tylko Jego miłością!
Spraw, aby na przyszłośc seľce moje żyło i pľacowało
zawsze pođ kieľunkiem Seľca Twegol Wteđy to bę-
dę mógł kroczyć, đrogą świętości, pokoľy i ľniłości;
bo te đrogi są lwemu Sercu, o Zbawicielu, najdľoźsze.
Ąmen'
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LľľANIA I AKTY
đo Najświętszego Seľca Jezusa

LITANIA Do NAJŚTňI. SERCA JEzUSoWEGo
Kyľie eleison,
Chľyste eleison,
Kyľie eleison.
Chľyste, usłysz nas,
Chľyste, w5rsłuchaj nas.
Ojsze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu' odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Tľójco, jeđyny Boże,
Seľce Jeżusa, Syna Bożego,
Seľce Jezusa, w łonie Matki Dzíewicy przez Ducha

Świętego utwoľzone,
Seľce Jezusa, ze Słowern Bożym najściślej zjeđno-

czone,
Seľce Jezusa, w majestacie nieskończone,
Serce Jezusa, świątyĺio Boga,
Serce Jezusa, pľzybytku Najw5zższego,
Seľce Jezusa, đomie Boży i bramo niebieska,
Seľce Jezusa, gorejące ognisko w miłości,
Seľce Jezusa,'sprawiedliwości i miłości skarbníco,
Seľce Jezusa, đobľoci i miłości pe}ne,
Serce Jezusa, cnót wszys(kich bezdeľura głębíno,

Serce Jezusa, *.""1Li"i chwały najgo&hiejsze,
Serce Jezusa, kľó1u i seľc wszystkich zjeđnoczenie,
Serce Jezusa, v, któľJ'm są wszelkie skarby mąđrości

i umiejętności,
Seľce Jezüsa, w któr5'6 jest pełnośó Bóstwa,
Seľce Jezusa, rv któľym sobie ojciec upoďobał,
Seľce Jezusa, z ktőľego pełności wszystkośmy otrzy-

mali,
Seľce Jezusa, ođwieczne upľagnienie świata,
Seľce Jezusa, cieľpliwe i wielkiego miłosieľđzia,
Seľce Jezusa, hojne đla wszystkich, któľzy Cię

wzywają,
Seľce Jezusa, żtőđŁo życia i świętości,
Seľce Jezusa, pľzebłaganie za gľzechy nasze,
Serce Jezusa, zelŻywością przepełnione,
Seľce Jezusa, đla nieprarvości naszych staľte,
Serce Jezusa, aż đo śmierci posłuszrre,
Seľce Jezusa, wŁőcznią pľzebite,
Seľce Jezusa, żtőđło wszelkiej pociechy,
Seľce Jezusa-, żJ'cie i zmaľtw)lchwstanie nasze,
Seľce Jezusa., pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, kľwawo'ofiaľo za gľzechy,
Seľce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie,
Seľce Jezusa, nad_ziejo umieľających w Tobie,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baľanku Boży, któľy gładzisz gtzechy świata, pľze-

puść nam, Panie.
Baľanku Boży, ktőty'ýađzisz gľzechy świata, wysłu-
chaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz gľzechy świata, zmjfu'
síę nađ nami.

'il
l

I

ti

I

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgo&hiejsze,

ź4 . 'iđi
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'\ř. Jezu cichy i seľca pokornego,
O' Uczyń' seľca nasze według seľca Swego.

Módlmy się.

Wszechmogący, Wieczny Boże, wejľzyj na Seľce
najmilszego Syna Twego oľaz na clrwałę i zadosyć-
uczynienie, jakie od nas gľzeszników Ci składa; daj
się przebłagaó nam, któľz5' miłosierđzia Twego żebľze-
my, i ľacz pľzebaczenia udzie]ić w imię tegoż Syna
Swego, Jezusa Chľysiusa, któľy z Tobą żyje i kľóluje
na wieki wieków. Amen.

(300 đni odpustu')

AKT PoŚWIĘCENIA
CAŁEGo RoDU LUDZKIEGo

NAJŚW. SERCU JEZUSA

o Jezu Najsłođszy, odkupicielu rodzaju luđzkie-
go, wejľzyj na nas koľzących się u stóp ołtarza Twe-
go. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć
chcemy; oto dzisiaj każđy z nas odđaje się đobľowol-
nie Najświętszemu Seľcu Twemu, aby jeszcze ściślej
zjeđnoczyć, się z Tobą. Wieltr nie zna Ciebie wcale;
wielu odwľóciło się ođ Ciebie, wzgaľđzi:wszy pľzyka-
zaniami Twemi' Zlituj się nađ jednymi i dľugimi,
o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich đo Świę-
tego Seľca Twego. Kľólem bądź nam, o Panie, nie
tylko wieľnym, któľzy nigdy nie odstąpiľ ođ ciebie,
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aIe i synom maľnotľawnym, któľzy Cíę opuścili.
Spľaw, aby đo đomu ľođzicielskiego wľócili co pľę-
đzej i nie zginęli z nęđzy i głodu' KľóIuj tym, któ-
rych albo błędne mniemania uwiođły, a1bo niezgoda
odđziela; ptzywiedż ich đo pľzystani pľawdy i jed-
nośc wiaľy' aby ľychło nastała jeđna owczaľnia i je-
den pasteľz. Kľólem bądź tych wszystkich, ktőľzy
jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub
islamizmu, i ľacz ich pľzywieśó đo światła i kľóIestwa
Bożego. 'Wejľzyj wr'eszcie okiem rriiłosierđzia Swego
na'synów tego naľodu, któľy był niegđyś naľodem
szczególnie umiłowanym. 'Niechaj spłynie i na nich,
jako zdľój ođkupienia i życía, Kľew, któľą oni nie-
gdyś wzywa]i na siebie. Zachowaj Kościół swój,
o Panie! i użýcz mu bezpiecznej wolności.IJżycz wszy-
stkim naľodom spokoju i ładu. Spľaw, aby ze wszy_
stkiej ziemi ođ końca do końca jeden bľzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, pľzez któľe nam stało
się zbawienie; Jemu cześó j chwała na wieki. Amen'

AKT WYNAGRODZENIA
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSoWEMU

o Jezu Najsłođszy, któremu za miłość bez gľanic
ludzie w nielvdzięczny sposób odpłacają tak wielkim
zapomnieniem' opuszczeniem i wzgaľđą, oto my' ľzu-
cając się do stóp Twoich oŁtarzy, szczegóInym hołđem
czci pľagniemy 'wynagľodzió tą gr:zeszną oziębłośó
i kľzywdy, jakie z wszech stľon ľanią Najmiłościw-
sze Seľce Twoje'

}T
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Pomni wszelako, że i samí nie zawsze byliśmy

*oń"oí t"ch niegođziwości, i đlatego żalem naj-

;ł;ń;"* n'Jł'"i' _upgamy 
najpiew o, miłosieľđzie

äiá .ĺ"tĺ",_ gotowi đobňwolnym zaďosyćuczynieniem

'lko za gtzec|ty, któľych samiśmy
także, co błąkając
ż io, zaŁwardziali
Pasteľzem i Wo-

hľztu św', zĺ-zlf,cilí

z siebie najsłođsze jaľzmo 
ľ:,."u.ľ",T::il :;r::,

nich zosobna Pragnie-
omności i wszelki bez- |

zne owe sidła zastawione
enie đni świętych, ohydne

bluźnierstwa, miotane pľzeciwko Tobie i Twoim Świę-

tym, obelgi rzucane ''á 
Ť*"go Namiestnika i na stan

ř.píuńrkil 
"b 

ezczeszczenie nawet samego Sakľamentu

ń"kĺ": ,łłoś"ĺ przez zaniedbanie i ptzez okropne

í*i'l"i'.ĺ"t-", p"b]i""''e wľeszcie wykroczenia na_

"äää*'-*"ł'-,rją"y"l' 
się z pođ pľ1w i kieľownictwa

ustanowione go przez Ciebi< Kościoła'

ł

I
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za ptzeszłe własne grzechy i za obojętnośé na tak

*iejĹą miłośó Twoją pľzez wiarę stateczną' czyste ży-

cĺe. dotładne zachowanie a'

;iJ^ä 
'*wa 

miłości, 1:
áopuśció łedle sił đo no e]

ä,-r!" p""iue"ąó đo wstępowania w Twoje ślady'

Przyjrn, błagamy, o Najsłođszy Jezu' za pTzyczy-

,'ą Ňuĺś*iętszej Maľji Panny, niosą-

"ł,-t". 
uĹt dob'o*olnego za i l-Đ'Cz

"''J "i-a" 
śmieľci ".chowaó 

w ą"koľ
Twej świętej służby przez őw wanta'

iiá, itary'obyśmy \Mszyscy wkońcu đoszli do tej
'ő:"*Á;, sdzĺe Ťy z ojcem i Duchem Św' żyjesz

ĺ i."áL'j"."'u* ".. 
wieki wiekó\M' Amen'

AKT INTRONIZACJI

Najświętsze Serce Jezusa, któľeś oznajmiło świę-

tej 
_Märĺi 'MvŁgoľzacĺe pľagnienie kľólowania -cŁtze-

ścijańskim ľodzinom, wejľzyj na nas'

oto zbliżamy się đzisiaj đo Twego tronu' aby ľo-

đ"i''ę''.s"ą odđáć pođ Twoją nieograniczoną władzę'

Postäľra*i"r.'y pielęgnowaó w seľcach naszych te cno-

iy, które _ -*"dI" 
Twej obietnicy już tu na ziemi

ut*ĺ"'đ"uią tľwały pokój. Wyľzekamy się đucha te-

go świata, któľy Ty potępiłeś' Bądź naszym rozumem
"prze, 

żywąwiarę, kieľuj naszem seľcem bezgtaniczną

'.ĺłoś"ĺá 
tL ľobi., któľej ogień będziemy ľozrriecali

częsĘ Komuĺrią święĘ.

/,{

'ił
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o Boskie Seľce, racz przewodniczyó ľođzinie na-
szej, błogosław naszym đuchowym i doczesnym za-
miaľom, usuwaj od nas wszelkie tľoski, łagodź cieľ-
pienia.

JeśIiby ktőry z członków naszej ľođziny miał nie-
szczęście obľazić Ciebie gľzechem ciężkim, pľzypom-
nij mu, Najłaskawsze Seľce Jezusa, iż jesteś pełnym
miłosieľdzia i litości đla skľuszonych gľzeszników'
A sđy dla któľego z czŁonkőw naszej ľodziny nastąpi
godzina tozłąki z tym światem i śmieľó wniesie żałobę
w dom nasz' wszyscy - zaľówno ten, kto umieľa, jak
i ci co pozostają, poddamy się koľnie niezbađanym
wyľokom opatľzności Ťwojej' Będziemy się pocieszali
myślą, że nastanie kieđyś dzień, gdy cała nasza ľo-
dzina w niebie połączorĺa, wieczrĺie chwałę Twoją wy-
śpiewywaó i Twe đobľođziejstwa wielbió będzie.

Niech Niepokalane Seľce Maľji i błogosławionego
patriaľchy św. Józefa zaniosą przed oblicze Ťwoje to
poświęcenie się nasze i niech nam je pľzypominają
na każđy đzieí życia naszego.

Niech żyje Najświętsze Serce Jezusa, Króla i oj-
ca naszego!

ojcze nasz..' Zdľowaś Maľjo... Chwała ojcu;'
Cześć i chwała Boskiemu Sercu Jezusa, któľe

okazało nam tak wielkie miłosierďzie. Z pośrőd tyhl
tysiĘcy ono nas wybľało, aby uczynió nas spađkobier-
cami Swej miłości' Dom nasz stał się miejscem prze-
błagania za oziębłośó i niewđzięcznośó z jaką wielu do
Ciebie się ođnosi.
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o Boskie Sl'"" J"",rr", jakíe niezasłużone szczę-
ście pľzypadło nam w udziale, że ĺr'ożeĺrry cześó'Ci
skłađaó jako Panu i opiekunowi ľođziny naszej.
W najgłębszej pokoľze uwielbiamy Cię i dziękujemy
Ci za to,,że ľaczyłeś pośľód nas zamieszkaó i ďzielić
z narrri wszelkie tľoski i tľudy, ľađości i utľapienia.

Jesteśmy niegodni tej łaski, żeś u nas zamies2kał,
ale pozostań z nalrr'j- Panie i Spľatiłl' abyśmy się stali
goľliwymi czcicielami Seľca Twego. Poświęcamy się
i oddajemy Ci się Boski Zbawcielu z caŁą ufnością,
błagając Cię, abyś nam błogosławił we wszystkich
czynnościach i spľawach ńaszych. Niech dom nasz
stanie się tak miłym i dľogim miejscem pobytu, jak
niegđyś dom w Betanii w któľym tak chętnie pľze-

. bywałeś. Poświęcamy Ci słodkie Seľce Jezusa wszy-
stkie nasze spľawy i prosimy Cię o pokľzepienie i po-
ciechę w cieľpienlach i pokusach naszych. osobľwie
polecamy miłosieľdziu Twymu đusze zmaľłych człon-
ków ľođziny naszej.

Pozostań z nami Panie, i bąđź nam pomocą w na-
wałnościach życia tego. 

)
oddalaj pđ nas noc niewiary i niezgođy. Spľaw,

abyśmy Ci wiernie służyli đo śmieľci w pľacy' czy-
stości i miłości. Niech w tym đomu Najświętsze Seľce
Jezusa będzie rniłowane, czczorre i wielbione teľaz i na
wieki wieków. Amen.

Najświętsze Seľce Jezusa, zmiŁuj się nad na-
mi! (3 razy).

Niepokalane Seľce Maľji, przyczyŕĺ się za namiJ
Święty Józefie, módl się za nami!
Św. Maľio Małgoľzato, módl się za nami!
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Niech bęđzie Bóg uwielbiony'
Niech bédzie uwielbione święte Imię Jego'

Niech będzĺe uwielbiony Jezus Chľystus' pľaw-

dziwy Bóg i prawdziwy człowiek'
Ńiech będzie uwielbione Imię Jezusowe''

Niech bidzĺe uwielbione Najświętsze Seľce Je-

zusowe.
Niech będzie uwie1biony Pan Jezus w Najśw' Sa-

kľamencie ołtatza'
Niech będzie pochrvalona Bogaľodzica l'TujY'

Panna Maľja.- '- 
Ńĺech Ĺędzie pochwalone Jej święte i Niepoka-

Iane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maľji Dziewicy

i Matki.
Niech bęđzie pochwalony św' Józef' pľzeczysty

Jej Oblubieniec'
Niech bęđzie uwie1biony Bóg w Swoich Aniołach

i w Swoich Świętych!

NOWENNA
do Najświętszego Seľca Jezusa

dla pľzygotowania się na każdy pierwszy
piątäk 

-riiesiąca, jako dzień 
. 
osobliwszej

czci Seľca' Jezusa poświęcony

' Intencje ogólne:
Pľzepľaszaj Najświętsze Seľce Jezusa:

Ĺ. za bezbożnośó i obojętnośó'
2. za bTuim\erstrva,
3. za zniewagę Sakramentów świętych,
4. za złe użýcie łask.

Módlmy się do Nąjświętszego Seľca Jezusowego:

1. o Pokój Chľystusowy w Kľólestwie Chľystu-
so\Mym;

2' o rozszerzenie naboźeństwa do Najświętszego
Seľca Jezusowego;
o doskonałe poznanie Pana Jezusa;
o poświęcenie się ľodzin _ pTzez intľonizację
_ Najśw. Seľcu Jezusowemu;
za Kościół i za ojca świętego;
o świętych kapłanów, wedle Seľca Jezuso_
lvego;

7. o łaskę szczęśliwej
dľugicb-

Jg!u8 Król lĺiloaol

a

lr

ĺ1
il

Đ

4.

5.
6.

śmieľci dIa siebie i dla

is"
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MODLITWY

ZŁĄCZENIE SIĘ z
Głębokĺ.e uwie]bienia

z Wami.

z Wami.

PoĐczAs NOWENNY

NAJŚW' SEĘCEM
Seľca Jezusowego,

' Intencje szczegő7ne:
(każdy może wymienić swoje potľzeby)

9*9ea: Tľzeba te noiczyć w 
""*".ĺá-Ě ;:.'"'""^:::ię^-rozPocz4ó tak, aby ją

s:ľ:ĺ,".ľ"ľľ;ii{Ĺią{":+""ä1'r;ľ"ffi""äŁlłi"ŕoň,J:il?ľ;"\'šřľ:ľ.:ľT"llĺ:ľľł?*]:1äř'':lť1\ä::ścią, źe Boskie ś";";ä":*"'ąwlac z wrelka wiärą i ufno-
za dobľe ďu ;;;";;"wÍIz!n1a obieĹnicy i da nam to, coza dobľe aĺu 

""" Ĺ""".
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] cłęlolcie skupienie Seľca Jezusowego, łąezę się zTobą
' Czuła tľoskliwości Seľca Jezusowego o narvrócenie

l 
*.' :ťjď"^.o*ugo z ojcem

Zarniaľy, pľagnienia i wolo Seľca Jezusowego, łączę
ię z Wami.

WESTCHNIENIE
] Do NAJŚWIĘTSZEG] SERCA JEzUSoWEGo
r ^ .l

l seľcem!

pYYrYlo&Eě'w pcrUd J ezusowegol

wszyst_
ą, świę-

| .t -

' j aJświęt-
ti

zary ła ^- 
błagam

,1 ľzez tę nowenĺrę otrzymaé się spo_
I

't, 25.!lil
tl,
tl

- Ll.

P. JEZUSA

łączę się
Goľąca miłości Serca
iaľ]iwa *oľliwné.'i o^-^j1"-::"*"go, łączę się z Tobą.Żaľ]iwa goľliwości S.", 

-]*'"*šěv' aączę slę z Tobą.
zaao"vĺirirr;]ii: ""ä:::ezusowe8o' łączę się z Tobą.Zađosyćuczynienią 

__-* vv'qĎvwctso' íączę się z Toba.
z.Wami. 

eľca Jezusowego, łączę ;Ę

"""?Tffä' 
ufności Seľca Jezusowego, łączę się

Płomĺeniste modlitwv
z .Wami. - Seľca Jezusowego, łączę się

""T"łä;.*ilczenie Seľca Jezusowego, łączę się

ączę się z Tobą.
go, łączę się z' Tobą.
wego, łączę się z Tobą.
Jezusowego' łaczą się

'""äTů1"oT miłosĺerdzie Seľca Jezuso wego, łączę
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Mođiitwa,

O PANIE MOJ,

Jezu u]<ochany, chciałbym uwielbiaó ojca TlvegoTwolm Seľceml
le Ojca Trvego,
Seľceml
i podđawać się

889

Chciałbym uwielbiaó, miłowaĄ słuchaó Ducha śvr'
i dziękowaó Mu TwoÍm Seľcem!

. Chciałb}'m uwielbiaó í miłowaó Cię, đziekowaó
Ci, błagaó o pľzebaczenie, pľosić Cię, słuźyć Ci í'na_
ślađowaó Cię Twoim Seľcem!

Chciałbym mórł'ió o Tobie, przyczyniać, się đo'te_
go, aby Cíę poznano, miłowarro, dzięki Ci skłaclano
i służono Twoim Seľcein!

Chciałbym, żebym sam i inni Ťwoją Najświętszą
i Niepokalaną Matkę miłowali Twoim Seľcem!

Chciałbym miłowaó đusze lu.ĺ"ŕĺ. i służyé im
Twoim Seľceml

Chciałbym miłowaó ubóstwo, czystość, posłuszeń-
stwo, umaľtwienie, pokoľę, miłosieľđzie, cichośó, cieľ-
pliwość Twoim Seľcem!

Seľce Jezusowe, bądź moím seľcem! o Seľce
mojego Jezusa, pľzyjm mię đo.Seľca Twego, pqrusz'
oczyść, zmień, tozszeTz, wzmocnij, zapal moje seľce!
o Serce Najsłodsze Jezusa, bądź moim seľcem!

AKT PoŚ\ÄIĘCENIA SIEBIE
NAJŚWIĘTSZEIW SERCU PANA JEZUSA

o Panie Jezu, ođđaję Ci seľce moje, umieśé je w
Twoim. 'W' Twoim Seľcu chcę pľzebywaó, Twoim
Sercem chcę kochać, w Twoim Seľcu chcę żyó nie-
znany światu' a znany Tobie samemu.

'W tym to Sercu czeľpać pľagnę ową gorliwą mi-
łość, któľą pałać powiľrno serce moje. \M nim anaj-

uk
sią
ści
za

Z,

G

I
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đę moc, śwÍatło, ođwagę, pľawđziwą pociechę' Gđy
słabnąó bęđę _ ono mię pokľzepi; gđy bęđę smut-
nym _ ono mię pocieszy; gdv bę4ę niespokojnym,
stľwożonym _ ono mię uspokoi.

o najświętsze Seľce Jezusa, niechże seľce moje
stanie się oŁtarzem Twojej miłości; niechaj mój język
opowíada dobľoó Twoją; niech oczy moje bezustannie
w Ranę Twoją utkwione będą; niech mój ľozum ľoz-
waża Twe niepojęte đoskonałości, a pamięć 'moja nie-
chaj zawsze przechowywa dľogie wspomnienia miło-
sierđzia Twego. Niech wszystko we mnie w'l,taża
miłośó mą đla Twego Najświętszego Serca, o Jezu,
a seľce moje niechaj gotowe bęđzie na wszystkíe đla
Ciebie ofiary.

o Seľce Maľji, po Sercu Jezusowym najmilsze,
najmiłosieľniejsze ze wszystkich seľc, pľzedstaw Seľ-
cu Twojego Syna naszą ofiaľę, naszą miłośó' nasze
pľzeđsięwzięcie; ulituj się nad naszą nęďzą, uwoLrÍj
nas od nĺej, o Matko Jezusowa, opiekunko i Kľólowo
nasza na ziemi i w niebie!

MoDLITuIA o PoKlJ I ZBAWIENIE NARoDów
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PR,AKTYCZNE WSKAZANIA
z pism św. Teľesy od Dzieciątka Jezus

' 7' Unikaj starannie gľzechu, bo to jeđyna pľzy-
czyna bo1eści Jezusa i Maľji.

2' Czyń wszystkie modlitwy i sprawy swoje w
zjednoczeniu z Seľcem Jezusa i Marji.

3. Pľoś o wszystkie łaski za Ich pośľednictwem,

4. 'W' chwilach pokus powtarzaj-często westchnie-
nie: ,,Najsłođsze Seľce Jezusa i Maľji, bąđźcie uciecz-
ką noją". ,,Najsłođsze Seľce Jezusa, ľatuj mnie".

5. Kíeđy będziesz czuł w sobie z jednej stľony
đziałanie natuľy, a z đľugiej pociąg łaski Bożej, mów:

',Jezus 
tego chce i ja też chcę tego. Kocham wszyst-

ko, co Bóg mi đaje. Jedyna rzeez, khőrej pľagnę, to
wola Boża."

6. Popełniłeś jakie uchybienie, pľzypomnij sobie
słorva św. Teľesy ođ Dzipciątka Jezus: ,,Że jeđno spoj-
ľzenie na Jezusa papľawia wszystko; kieđy do Níego
po\Mľacamy'. kocha nas jeszcze więcej".

7. Masz jakie truđności i cieľpíenia: pamiętaj, że
życie jest pełne ofiaľ í że za jedno cieľpienie, z rađo-
ścią zniesione, bęđziemy miłowaIi Boga o tyle wi|cej
i na zawsze _ by cierpĺeó w pokoju w;lstaľcza chcieó,
co Bóg chce..

8. Czujesz niechęó đo bliźniego, dtaźmi cię on
choćby do gniewu: czyń wteđy đla niego wszystko,
cobyś czynił dla najmiJszej ci osoby, móđl się ä dą,
staraj się czynić jej przysfugi.

Najświętsze Seľce Jezusowe, któremu wsżystkie
narođy zostały ođdane w đziedzictwo, uđziel nam po-
koju w pľawdżíe, spľawiedliwoścí i miłości, przyrze.-
kamy ofiaľowaó za prz,yjęcie Królestwa l
modlitvry i pokuĘ.

Twego nasze



392

393

kosztowaó Jego obecności, cieszyć się Nim, łączyć. 5lęz Nim i spoczywać w Jego Seľcu, jako w swem
cgnisku.

'' 74' Jesteś goľlivłym, stań się jeszcze goľliwszymi pamiętaj na słowa. małej Świętej: ,,Seľce, Jdđane mi-łnści ziemskiej, nie może ściśle ,iącryc sii z Bogiem,,.
odr'ywaj się więc ođ Tzeczý znikomychj od 

"amegosiebie - a Bóg Cię napełni.
15. Pan Jezus szuka dusz, on pľagnie seľc ofiaľ-

lrych, seľc wspaniałomyślnych, kt8ťéb; swymi cieľ-
lieniami czyníŁy zađosyó za gľzesznlkőri. Jezus chce,
aby zbawienie đusz za7eżało ođ naszych ofiaľ, ođ na-szej miłości. ofĺarujmy n^sru k rjże, cĺeľpienia zalraszych bľaci; bąđźmy apÔstołamil oádajmy się Je-zusowi na to, b5' Go miłowaó, mođlió się i cĺeľpieć!Na to, by Kľólestwo Seľca Jezusowego 

- 

,or".urryŁo
się po całylĺl świecie!

ľ:ľľ:*ľ S"kŤ'Ť,,- aby Pana J;J ;;;;;;' j*
5:^:*.:ĺ". 1*a, aby.Go bł aiać o ;"""i-*;;"' nagra-
];1_ć, 

ĺle^to w twojej mocy, zniew"eĺ, p"p"i;;iää"ď:
$9-" Seľcu w wielkiej tajemnicyiego miłości; źeby

EE...Ľ'.--:



AKTY STRZELISTE
đo Najświętszego Seľca Jezusowego

któľe đobľze jest pođczas no'wenny' w czasie zajęć í ptacy
oáńuwĺaó; niěch ône służą do cotaz 'częst'szego 

przypomi-

"á"iá '"ut obecności Bołej i zapalają serca násze mi-
łością Seľca Jezusowego

Najświętsze Seľce Jezusa, przyjđż Królestwo Twoje'
(ođpust 300 đni.)

Niech bęđzi" *."eđ''Í";'J".J:"" Najświętsze Seľce

(ođpust 100 dni taz na dzieÍĺ' Pius IX.)

Słodkie Seľce Jezusa, bąđź ĺĺoją miłością'
(odpust 300 đni taz na đzieÍl'.)

Wszystko đla Ciebie' Najsłođsze Seľce Jezusa.
(ođpust 300 dni zakażđyrĺ razem.)

o Najsłođsze Seľce Jeżusa mojego, spľaw' abym Cię
kochał coľaz więcej.

(odpust 3o0 đni zakażđyĺn ľazem. Pius IX.)

Seľce Jezusa, miłością ku nam gorejące' roznieó w na-
szych seľcach miłość ku Tobie.

(odpust 100 dni raz na dzień. Leon XItr.)

395

Boskie Seľce Jezusa' nawľóć gľzeszników, ratuj ko-
nających, wybaw bíedne dusze czyśócowe.

(100 dľri ođpustu za każđy ľaz. Pius IX.)

Słođkie Serce Marji, bąđż moim ľätunkiem.
(300 đni ođpustu za każdy taz')

Św. Józefie, Wzotze i Patľonie czcicieli Najświętszego
Seľca Jezusowego,.móđl się za nami'

(100 dni odpustu ľaz na dzień. Leon XIII.)

AKTY KOMUNII DUCHOWEJ
O Jezu, pľagnę Cię, tęsknię za Tobą. o Jezu,

đaj mi się zjednoczyó z Tobą.
O Jezu ptzyjďź đo Seľca mego i pozostań w nim

jak w tabernakulum, i nie odđalaj się nigđy z niego.
Euchaľystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nađ nami.

(300 dni ođpustu - Pius X).

. AKTY ľł wpox KoŚcIoŁA
o Seľce, któreś tak baľđzo ludzi umiłowało, a któ-

ľe tak mało ođ nich doznajesz miłości, oby Cię wszy-
slkie serca poznafu, a poznawszy, uwieIbiały i dzięki
Ci skłađały'

Cľ-rwała i uwĺelbienie, miłośó i dziękczynienie
bądź'w każđym momencie, Tobie, o Seľce Jezusa,
w Najśw' Sakľamencíe, na wszystkich ołtaľzach ca-
łej ziemi, aż do końca świata.

(s00 đDr odpustu ľaz na dzień _ Pius D().
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oFIARo\ĄIANIE coDzIENNE
ojcze Pľzeđwieczny, ofiaľuję Tobie Najsłodsze

Seľce Pana Jezusa z całą Jego miłością, ze wszystki-
mi cieľpieniami, ze wszystkimi zasługami:

1. na zadośćuczyninie za wszystkie grzechy, któľe
popełniłem dzisiaj i w ciągu życia całego.

Chwała ojcu i Synowi itđ'
Ojcze Pľzeđwieczĺy, ofiaruję Tobie itd'

2. na napľawienie dobľa, któľe z]e wykonałem dzi-
sĘ i w ciągu całego życia.

Chwała ojcu i Synowi itđ'
ojcze Przedwieczny ofiaruję Tobie itđ.

3. na zastąpienie dobra, któľe powinienem by} rr-
czynilć., a któľe uczynić zanieđbałem đásiaj i w
ciągu całego życia.

Chwała ojcu i Synowi itd.

NAJŚwtTszE sERcE JEzUsowE
NIECII BEDZIE UWIELBIONE

NA WIEKI

,E_ 
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