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TŁUMACZA.

Święty Alfons Liguory, Biskup i Doktór Kościoła,
przy końcu zeszłego stulecia żyjący, poczytywanym
jest powszechnie za najgorliwszego ostatnich czasów
apostoła n«.„ żeństwa do Matki Bożej. Jakoż, czyta
jąc tak liczne dzieła jego, łatwo się przekonać, że
żaden inny autor nie zwraca częściej myśli i serca
swojego czytelnika ku tej naszej najmiłościwszej Opie
kunce i we wszelkich potrzebach duszy najbezpie
czniejszej Ucieczce.
Lecz temu rozmiłowanemu w naszej Matce niebie
skiej synowi, nie dość było na tern co o Niej w każdem z religijnych dzieł swoich najrozmaitszej treści
jakby mimochodem powiedział. Przez długie lata wy
pisywał on z najznakomitszych autorów kościelnych,
co tylko bardziej odznaczającego się żywością wyra
żenia, jakoteż przejęciem się głębszą czcią ku Maryi
w ich księgach napotkał. To powiązał własnemi uwa
gami, i z tego ułożył dzieło któremu dał tytuł: G l o r i e
di M a r i a , U w i e l b i e n i a M a r y i , które tu
w wiernym przekładzie, pobożnemu czytelnikowi po
dajemy. Wydał je w dwóch częściach: w pierwszej
umieścił wykład Antyfony W i t a j K r ó l o w o , S a l v e
a
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R e g i n a , w drugiej nauki na wszystkie uroczystości
przenajświętszej Panny, rozmyślania nad tajemnicami
Jej siedmiu boleści, a w końcu rozprawy o cnotach
Maryi i o różnych ćwiczeniach na cześć Jej zwykle
się odprawiających ] ).
Każde z dzieł świętego Alfonsa, jest jakby stre
szczeniem podania i nauki Kościoła, o przedmiocie
o którym sam pisał. Ztąd czytając go, ma się pod
ręką nietylko dzieło tak wysokiej powagi autora jakim
on jest w świecie katolickim, lecz słyszy sio głos
Kościoła całego, przemawiającego przez Apostołów,
Papieży, Sobory powszechne, Ojców świętych i naj
znakomitszych świątobliwością i nau*ką pisarzy wszy
stkich narodowości i wszystkich ubiegłych wieków.
Ta zaś niezmiernej zalety cecha, odznaczająca każde
z pism jego, w niniejszem szczególnie jaśnieje. W ogro
mnej ilości przytoczeń które tu z zadziwiającą erudycyą i mozołem, na który tylko Święci się zdobywają,
nagromadził — ginie niejako sam autor, chociaż się
go co krok odnajduje, w uczuciach jego najserdeczniej
szej miłości ku Maryi, nieograniczonej w Jej miłosier
dzie i potęgę Jej pośrednictwa ufności, w nieustającein staraniu aby podobneż uczucia rozbudzić w sercu
każdego z jego czytelników, ale przedewszystkićm
w tych prześlicznych jego układu modlitwach, w któ
rych ten wielki Doktór Kościoła, przemawia do Matki
niebieskiej z prostotą, rzewnością i poufałością dzie1) W roku 1849 wyszła w Warszawie książka pod tymże tytułem
U w i e l b i e n i a M a r y i , lecz jest to tłumaczenie tylko mniejszej po
łowy niniejszego dzieła, i zawiera w sobie sam Wykład na Antyfonę W i t a j K r ó l o w o . Przytem wydanie to dawno juz jest wyczer
pane.

cięcia, słowem modli się jak Święty, a z całej duszy
pragnie i drugich tegoż wyuczyć.
Jest to więc książka zawierająca w sobie jakby
wszystko co dotąd przez największych Świętych i naj
znakomitszych katolickich autorów wypowiedzianym
zostało o należnej czci Matce Boga naszego, i co
tylko najskuteczniej pobudzić może dusze wierne do
pokładania w Jej miłosierdziu i w niezrównanej po
tędze Jej pośrednictwa nieograniczonej ufności. Nie
brakuje wprawdzie dzieł tego rodzaju w piśmiennictwie
kościelnem ; dzisiejsze nawet czasy, jakkolwiek z wielu
miar opłakane dla Kościoła, zbogaciły nas niepoślednćj wartości tego rodzaju pismami. Powiedzieć je
dnak można, że niniejsze dzieło przewyższa wszystkie
dotąd znane. I nic w tern dziwnego: jest bowiem ono
owocem dłogoletnićj pracy jednego z Doktorów Ko
ścioła, którego w jego czci i miłości ku Maryi żaden
z piszących w tej materyi nie przewyższył, a podobno
mu i nie dorównał.
Sam on w pewnej okoliczności, i dziełu temu i jego
autorowi, nie wiedząc o kogo tu idzie, oddał należne
pochwały. Piszą w jego żywocie, że gdy już miał lat
przeszło dziewiędziesiąt, braciszek zakonny który go
doglądał, czytywał mn codziennie parę rozdziałów
z dzieł duchownych. Razu pewnego błogosławiony
starzec, zachwycony tern czego słuchał z pobożną
uwagą, a z powodu podeszłego wieku osłabioną ma
jąc pamięć, spytał: „Mój bracie, któż to jest autorem
tego dzieła? Jakżeż to piękne, jak pełne namaszczenia!"
Braciszek w odpowiedzi, odwrócił pierwszą kartę
książki i odczy tałmu tytuł: „ U w i e l b i e n i a M a r y i
*
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przez Alfonsa Liguorego." Święty spuścił pokornie
głowę, i z rozrzewnieniem uderzył się w piersi.
Dajże o! Matko Boża, aby przy czytaniu tegoż
dzieła każdy do uczuć pokory i skruchy, za łaską
Pańską, się pobudzał. A że do tego niejeden ważniejsze
może mieć powody aniżeli te które do uderzenia się
w piersi przywiodły naszego Świętego, niechże tern
skwapliwiej ucieka się do opieki i pośrednictwa Maryi,
nie kładąc granic w swojej miłości ku Niej, i bądź
co bądź niezachwianej ufności.

Pisałem xc śicieto Zaślubin
Matki
Bożej E. F. 1877 w klasztorze
Zak. roczymskim.

MODLITWA ATJTOEA
DO JEZUSA I M A R Y I

Najdroższy Odkupicielu mój, Panie Jezu Chry
ste! Ja nędzny sługa Twój, wiedząc jak miłym
Ci się staje każdy starający się o przymnażanie
chwały Twojej przenajświętszej Matce, którą
i Sam niezmiernie miłujesz, i pragniesz aby Ją
wszyscy czcili i miłowali, — powziąłem zamiar
wydania tej oto książki, w której mowa o 3ej
macierzyńskiej opiece nad nami. Naj właściwiej
więc postąpię, gdy to dzieło polecę Tobie sa
memu, któremu tak wiele zawisło na tern aby
się szerzyła chwała Twojej Rodzicielki. Tobie
więc składam je w ofierze i Tobie je poruczam.
Eacz przyjąć łaskawie, ten słaby hołd miłości
mojej ku Tobie i ku Twojej najdroższej Matce.
Pobłogosław tej książce; niech ci którzy ją czy
tać będą, przejmą się, owszem, przepełnią ufno
ścią i miłością ku tej Niepokalanej Dziewicy,
w której złożyłeś wszelkie nadzieje nasze i uczy
niłeś Ją ucieczką, wszystkich których odkupiłeś.
A w nagrodę za ten lichy trudów moich owoc,
daj m i , błagam Cię i zaklinam, taką miłość
i tyle jej ku Maryi, ile tern pismem pragnąłem
rozbudzić takowej w sercach wszystkich którzy
je czytać beda.
Zwracam się następnie i do Ciebie najdroższa
Matko i Pani moja o! Maryo! Wiesz że po J e -
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zusie, w Tobiem złożył cała nadzieję zbawienia
mojego; cokołwiek bowiem spotkało mnie do
brego : nawrócenie, powołanie do życia pobożniejszego, słowem wszystkie łaski jakie odebra
łem od Boga, wszystko to, wyznaję najszczerzej, udzielonem mi zostało niehiaczej, jak za
Twojem pośrednictwem. Wiadomo Ci podobnież
że pragnąc aby Cię wszyscy miłowali, jak na
to zasługujesz, a także dla okazania Ci wdzię
czności mojej za nieprzeliczone dobrodziejstwa
któremiś mię obsypała, zawszeni ja usiłował
wszelkiemi sposobami głosić chwałę Twoja, sta
rając się upowszechniać drogie i zbawienne ćwi
czenia pobożne cześć Twoją na celu mające,
i mam nadzieję że tego nie zaprzestanę do osta
tniej chwili życia mojego. Lecz widzę że wiek
mój podeszły i zdrowie nadwerężone, zapowia
dają mi niedaleki koniec pielgrzymki doczesnej,
a bliskie przejście do wieczności. Dlatego za
nim świat ten opuszczę, powziąłem myśl uło
żenia tej książki, która po śmierci mojej chwa
lić Cię będzie na ziemi, i pobudzać drugich aby
i oni i chwałę Twoją i niezmierną Twoją dobroć
względem sług Twoich głosili. Mam nadzieję
o! najdroższa Pani moja, że na małą tę ofiarkę,
jakkolwiek niegodną Ciebie, wejrzysz łaskawie,
gdyż jest to ofiara jed3^nie z miłości złożona.
Skłoń przeto do mnie tę litościwą dłoń Twoją,
która mnie wyzwoliła od piekła; przyjmij dobro
tliwie to dziełko i rozporządzaj niem jak Swoją
własnością. Lecz racz wiedzieć, że za ten darek
.drobny, należną mi jest zapłata, a tej się do-

magam w tern żebym Cię już od tej chwili wię
cej jak dotąd miłował, i żeby każdy w którego
ręce dostaną się te kartki, pobudził się do tern
większej ku Tobie miłości i tern usilniej nakła
niał do tego i drugich. Oby każdy z kochanych
czytelników moich, z największą jaka być może
gorliwością głosił Twoje niezmierne nad nami
miłosierdzie, i rozbudzał w własnem sercu i w in
nych, nieograniczoną ufność w Twoje przemożne
prośrednictwo. Amen. Tego się spodziewam.
Niech tak się stanie.
Twój najprzywiązaiszy, luio najniegoMeiszy sługa
aAlfcns iAgiiori
se Zgromadzenia

JRed&nptorzystóio.
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DO C Z Y T E L N I K A .
Aby dziełko niniejsze zasłonie przeciw niezasadnym
zarzutom, jakoby zawierało w sobie niektóre błędne
zdania, zdało mi się właściwem wyświecić dokładniej
niektóre z tych które się w niem zawierają, a które wydaćby się mogły zbyt śmiałemi albo niedość jasnemi.
Kilka z nieb tu wymienię, a co do innych, jeśli je
napotkasz łaskawy czytelniku, proszę abyś pamiętał
żem je wyraził i pojmował w duchu ścisłej i dokładnej
Teologii, to jest w duchu Kościoła Rzymsko-Katolic
kiego, którego jestem i chcę pozostać na zawsze synem
najuleglejszym.
I tak zaraz we Wstępie, odwołując się do Roz
działu VI. dzieła tego, powiedziałem, że Pan Bóg
chce aby wszelkie łaski spływały na nas przez ręce
Maryi. Owóż jest to prawdą wielce pocieszającą dla
dusz przejętych serdeczną miłością ku przenajświętszej
Pannie i dla biednych grzeszników pragnących się
nawrócić. Zdanie zaś takowe nie można poczytywać
za niezgodne ze ścisłą teologią, gdyż ojciec teologii,
chcę mówić święty Augustyn wyrzekł, że Marya miło
ścią swoją współ uczestniczyła w porodzie ducho
wnym wszystkich dzieci Kościoła. Oto słowa jego,
„Marya jest Matką według ducha, nie głowy Kościoła
którą jest sam Zbawiciel, z którego raczej i Ona Sama
według ducha zrodzoną jest, gdyż wszyscy którzy
w Niego uwierzyli a z których liczby jest i Marya,
słusznie dziećmi Oblubieńca zwani są—lecz oczywiście
Matką jest członków Jego, któremi my jesteśmy

gdyż miłością współdziałała aby na łonie Kościoła
zrodzili się wierni, którzy są członkami tej głowy" *).
A oto co znowu przydaje znakomity pisarz Kościelny,
którego nikt nie posądzi o przesadę i zdanie fałszywą
pobożnością tchnące. „Ponieważ właściwie na Kalwaryito Chrystus Pan założył Swój Kościół, powiada Nikol, oczywistym więc jest że przenajświętsza Panna
współdziałała w stopniu najwyższym i szczególnyn w takowem założeniu. Ztąd powiedzieć można, że gdy wy
dała na świat Pana Jezusa głowę Kościoła bez bole
ści, nie bez boleści zrodziła członki tejże głowy,
i że na Kalwaryi stała się w sposób szczególny Matką
całego Kościoła" 2 ). Słowem, krótko mówiąc, Bóg
najwyższy, chcąc uczcić Matkę Zbawiciela, postano
wił i zawyrokował, żeby niezmierne miłosierdzie tej
przenajświętszej Dziewicy, wstawiało się bezustannie
za tymi wszystkimi za których Syn Jej zaofiarował
nieograniczonej wartości najdroższą krew Swoją,
a w którym jedynie jest nasze zbawienie, życie i zmar
twychwstanie 3 ).
Wychodząc tedy z takowej zasady, na wypływa
jących z niej zdaniach oparłem to wszystko co
pod tym względem w dziele niniejszym powiedziałem.
I n i e masz najmniejszej wątpliwości, że samiż Święci
nie wahali się toż samo powtarzać, już to w swoich
serdecznych rozmowach z Marya, już w gorliwych
kazaniach lub naukach o czci Jej należnej. Ztąd je
den z dawnych ojców Kościoła, a zdaje się świętj
Heronim przytoczony przez sławnego w Kościele pi
sarza Wincentego Kontensona, tak się wyraża: W Chry1) S. Aug. De sano. Virg. c. b.—2) Nicol. Instr. sap. Salni. Ang. c. 2.
3) In quo est salus, vi ta et resurectio nostra.
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stusie zawierała się pełność łask, jako w głowie
z której rozpływać się one miały po całem ciele;
w Maryi zaś jako w szyi, która je udzielać ma innym
członkom" 1 ). Czego najwyraźniej naucza i co najzu
pełniej stwierdza Doktór Anielski święty Tomasz
w tych słowach: „Przenajświętsza Marya Panna na
zwaną została ł a s k i p e ł n ą , dla trzecti głównych
przyczyn
Po trzecie z powodu nadmiaru łask
jakie przez Nią spływają na wszystkich ludzi. Wiel
kim bowiem jest to już przywilejem w którymkolwiek
ze Świętych, gdy posiada tyle łaski ile jej potrzeba
dla zbawienia wielu; lecz gdyby który posiadał tako
wej aż tyle żeby to wystarczało na zbawienie ludzi
całego świata, byłoby to już czemsiś najwiekszem.
Owoż, to ma miejsce w Chrystusie i przenajświętszej
Pannie. W każdem bowiem niebezpieczeństwie możesz
otrzymać zbawienie od Tej błogosławionej Dziewicy.
Powiada też o Niej Pismo Boże t y s i ą c e t a r c z ,
to jest ratunków na wszelkie nasze potrzeby, z a w i e 
s z o n y c h na N i e j 2 ) . Owszem, w Niej znajdziesz
Wspomożycielkę do spełniania wszelkich czynów cno
tliwych i dlatego Sama mówi: We Mnie wszelka na
dzieja życia i cnoty 3).K
1) Theolog. mentis et cordis- Tom 2. 1. x. Dis b. — 2) Pius. 1. 4
3) Ek.i. 2-i. 25- S. Tliom. Opuacul. exposi. in salut. Aug.

WSTER
Kochany czytelniku, a także i miJy w Maryi
bracie, gdyż nabożeństwo do Niej które skłoniło
mnie do napisania tej książki, a które teraz t o 
bie podało ją do reki, czyni nas obu szczęsnemi
dziećmi tej najlepszej z Matek — gdyby ci kto
, powiedział że mogłem oszczędzić sobie tej pracy,
z powodu iż jest już wiele dzieł uczonych i słu
sznie wysoko cenionych o tymże przedmiocie,
odrzeknij proszę słowami świątobliwego opata
Erankoniego, przytoczonemi w księgozbiorze Oj
ców, a mianowicie że: wielbienie Maryi jest źró
dłem nieprzebranem, które im bardziej rozsze
rzać, tern ono pełniejszem sic staje, a im wię
cej je napełniać, tem się ono więcej szerzy *).
Co znaczy że przenajświętsza Panna jest istotą
tak wzniosłą, tak szczytną, że chociażby się Ją
wielbiło i wychwalało według wszelkiej możności
ludzkiej, to jeszczeby się nie dopełniło tego, co
się Jej pod tym względem należy. Święty Augu
styn powiada: że najwymowniejsze głoszenie chwa
ły Matki Bożej przez świat cały, chociażby wszy
stkie członki ludzkie zamieniły się wjezyki, jeszcze
by nie wyrównało temu uwielbieniu do jakiego
ma Ona prawo 2 ).
"Widziałem, co prawda, niezliczone mnóstwo ksią
żek i wielkich i małych, mających na celu wiel
bienie Maryi; lecz zauważywszy że są one albo
1) Bibli. Patr. de gratia Dei. — 2) Ser. 208.
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bardzo już rzadkiemi, albo zbyt obszernemi, albo
nieodpowiadającemi mojemu zamiarowi, przed
sięwziąłem zrobić wyciągi ze wszystkich autorów
jakich mogłem mieć pod ręką ; i zebrać razem,
jak to się okaże wniniejszem dziele, co tylko
wyborniejszego i treściwszego zawiera sic pod
tym względem w Ojcach Kościoła i najznakomi
tszych Teologach. Pragnąłem tym sposobem uła
twić duszom pobożnym nie wjmagając wielkich
kosztów czytanie, które powinnoby rozniecać w ich
sercach miłość ku Maryi, a Kapłanom w szcze
gólności podać obfitą treść do nauk i kazań, aby
przy głoszeniu słowa Bożego, szerzyli nabożeń
stwo ku tej najdroższej Boga naszego Bodzicielce,
Kogo się miłuje o tym sic chętnie i często
mówi i pochwaty sio mu oddaje, gdyż pragnie
my aby wszyscy kochali i wychwalali tych któ
rych sami wysoko cenimy; słabo więc miłują
Maryą ci którzy poczytując się za Jej miłośników,
nie często jednak o Niej mówią i nie starają się
aby Ją i drudzy miłowali. Nie tak postępują
prawdziwi tćj najukochańszej Pani naszej wielbi
ciele: ci pragnęliby wszędzie głosić Jej chwałę
i wszystkich pobudzić ku Jej zamiłowaniu. To
też gdzie tylko nastręcza się im ku temu sposo
bność, czy to publicznie czy w towarzyskich sto
sunkach, we wszystkich sercach usiłują roznie
cać błogosławione płomienie, któremi sami pa™
łają ku najdroższej Królowej swojej.
Aby też przekonać się o wielkich pożytkach
jakie i sami odnosimy i jakiemi i wiernych ob
darzamy rozpowszechniając nabożeństwo do prze-
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najświętszej Panny, posłuchajmy co o tern mówią
Ojcowie Kościoła i inni najznakomitsi" tak nauką
jak i świątobliwością pisarze katoliccy. Według
świętego Bonawentury, wszyscy którzy gorliwie
głoszą chwałę Maryi, dostaną sie niechybnie do
nieba, co stwierdza Eyszard od świętego Wa
wrzyńca który powiada, że czcić Królowę Aniel
ską, jest to skarbić sobie życie wiekuiste; gdyż
przydaje tenże, ta Pani nasza wywdzięczając się
najhojniej, nie omieszka uczcić w przyszłem ży
ciu każdego który Ją czcił w teraźniejszem *).
A któż nie zna obietnicy przez Samąż przenajświę
tszą Pannę uczynionej tym którzy starają się
dać Ją poznać drugim i pobudzać wiernych do
Jej zamiłowania. Takim wyraźnie zapowiada Ona
szczęście niebieskie: Którzy mnie rozjaśniają ży
cie wiekuiste osiągną 2 ), są to słowa Pisma Bo
żego, które Kościół stosuje do Maryi w pacie
rzach na uroczystość Jćj Niepokalanego poczęcia.
Eaduj się przeto duszo moja, powiada święty Bo
nawentura niezmordowany w ogłaszania wielkiej
chwały Matki Bożej, raduj się w Niej, gdyż
"nieprzeliczone dobra zgotowane są dla gorliwych
Jej wielbicieli 3 ). Gdy tedy księgi Pisma Bożego,
przydaje inny znowu autor, pełne są pochwał
Maryi, sercem przeto i usty nie przestawajmy
wielbić te Boga naszego Matkę, aby nas Ona
do radości wiekuistych zawiodła.
Czytamy w objawieniach świętej Brygidy, że
błogosławiony Emingiusz Biskup, zwykł był ka1) De laud. B . V. 1. 2. p . 1. — 2) Ekli 2 4 — 3 1 . — 3) P s a l . B . V .
ps.il. 4C.
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żde ze swoich kazali zaczynać od pochwalenia
Maryi. "Razu pewnego przenajświętsza Panna
okazała sie świętej Brygidzie i tak do niej prze
mówiła: „Powiedz temu prałatowi który ma zwy
czaj oddawać mi chwało przy rozpoczęciu ka
żdego swego kazania, że bede mu Matka: duszę jego przedstawię Panu Bogu, i że szczęśliwa
śmiercią zejdzie z tego świata." Jakoż, umarł
on świątobliwie, modląc się i opływając w po
kój niebieski '). Piszą także o pewnem Domini
kaninie, który miał zwyczaj przy końcu każdego
kazania mówić o Maryi, że mu się Ona obja
wiła przy "śmierci, obroniła go od szatanów, po
krzepiła na duchu, i Sama wprowadziła do nieba
r

błogosławioną duszo jego. Świątobliwy Tomasz
& Kempis przedstawia Maryą polecającą boskie
mu Synowi Swojemu każdego z tych którzy Jej
chwałę głoszą, i w te słowaprzemawiającą: „Sy
nu! zmiłuj się nad duszą sługi Twojego, mi
łośnika i wielbiciela Mojego" 2 ).
Co do pożytków jakie ztąd wierni odnoszą,
święty Anzelm powiada żo gdy przeczyste łono
Maryi stało się drogą którą Syn Boży zstąpił
z nieba aby grzeszników zbawić, jakżeby głosze
nie Jej chwały nie miało być najskuteczniejszem
środkiem przyprowadzenia tychże grzeszników do
pokuty i do otrzymania zbawienia 3 ). A jeśli tak
jest w istocie, jak sądzę, a nawet nie wątpię
i czego dowiodę w rozdziale V niniejszego dzieła,
że wszelkie łaski dostają sie nam przez ręce
Maryi, i że każdy ze zbawionych zbawia się nie
1) Revel. c. 104. — 2) Ad novit. eer. 21.—3) De eaccel. Virg. c. 1-

inaczej jak za pośrednictwem tej Matki Boga na-»
szego, więc można powiedzieć, czyniąc z tego
wniosek konieczny, że zbawienie wszystkich lu
dzi zależy od głoszenia chwały przenajświętszej
Panny, i od ufności jaką mieć należy w Jej po
średnictwie. Zresztą, wiadomo to powszechnie y
że tego to właśnie używając środka, święty Ber
nardyn Seneński rozbudził wiarę i rozpowszechnił
wysoką pobożność we Włoszech, a święty Dominik tyle kraju nawrócił. Święty Ludwik Ber
trand, w każdem ze swoich kazań, pobudzał
słuchaczów do nabożeństwa ku Maryi, i toż sa
mo czyniło wielu innych.
Czytałem kiedyś, że ojciec PawełSeniery, sła
wny misy onarz, na każdśj misyi jaką odprawiał,
miewał kazanie o nabożeństwie do Maryi, i zwał
je swejem ulubionem kazaniem. A i my sami,
którzy w ustawach naszych mamy nakazaną naukę
o Matce Bożej podczas misyj, możemy zaświad
czyć najsumienniej, że zwykle żadna nauka nie
pobudza tak skutecznie do skruchy i nie spro
wadza tyle pożytków, ile kazanie o miłosierdziu
Maryi. I mówię: o miłosierdziu Maryi, gdyż,
według słusznej uwagi świętego Bernarda, wy
chwalamy co prawda, Jej pokorę, wielbimy Jej
dziewictwo; lecz żeśmy nędznymi grzesznikami,
co najbardziej nas porusza i garnie do Niej, to
gdy słyszymy głoszone Jej miłosierdzie, I bez
wątpienia, Jej to miłosierdzie trafia najłatwiej
do naszego serca, Jej miłosierdzie najczęściej
na pamięć sobie przywodzimy i najczęściej go
wzywamy.
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Dlatego w dziele niniejszym, pozostawiając in
nym wyświecanie różnych cnót i przywilejów
Maryi, głównie mówić będę o Jej wielkióm mi
łosierdziu i potędze Jej pośrednictwa. W tym
celu, pracą kilkoletnią, nagromadziłem o ile to
było w mojej możności, co tylko Ojcowie święci
i najznakomitsi pisarze kościelni wyrzekli o mi
łosierdziu i błagalnej potędze Maryi. A ze to
miłosierdzie i ta potęga przenajświętszej Panny,
przecudnie są wyrażone i orzeczone w prześli* cznej antyfonie S a l v e R e g i n a (Witaj Kró
lowo), którą kościół zatwierdził i całemu ducho
wieństwu tak zakonnemu jak świeckiemu polecił
do odmawiania przez większą część roku, więc
założyłem sobie najprzód zrobić wykład tej po
bożnej modlitwy, zamykając takowy w dziesięciu
rozdziałach. Następnie zdało mi się, ze przysłużę
się wiernym sługom Maryi, podając im nauki czyli
rozprawy o głównych uroczystościach i cnotach
Matki Bożej, nadmieniając przy końcu o ćwicze
niach pobożnych na Jej cześć najczęściej odpra
wianych, i najbardziej zaleconych przez Kościół.
Pobożny czytelniku! jeżeli łaskawie przyjmiesz
tę pracę moją, jak się tego spodziewam, proszę
Cię poleć mnie przenajświętszej Pannie, aby
mnie obdarzyła wielką ufnością w Jej opiekę.
A jeśli raczysz poprosić dla mnie o tę łaskę,
przyrzekam i ja z mojej strony prosić o nią dla
Ciebie *)■ O! zaprawdę szczęśliwy kto miłością
1) Święty Alfons już nie potrzebuje modlitw, zażywając oddawna
chwały niebieskiej. Ale niegodny tłumacz tego dzielą, pokornie prosi
czytelnika o to o co tn prosił autor.

i ufnością, chwyta się tych dwóch kotwic zba
wienia: Jezusa i Maryi; nie zginie ten zapewne.
Powtórzmy więc, a powtórzmy z całego serca,
za pobożnym ojcem Alfonsem łlodryciuszem:
„Jezu i Maryo słodkie miłości moje! niech dla
Was cierpię, niech dla Was umrę, niech wszy
stek Wasz będę, niczem się stając sobie samemu.
Sim totus tester, sim nihil meus.u Miłujmy Je
zusa i Maryą, i starajmy się o uświątobliwienie;
nie masz szczęścia pożądańszego nad to; wierzaj
mi kochany czytelniku i bywaj zdrów, do szczę
śliwego widzenia kiedyś, u stóp tej naszej naj
droższej Matki i Jej Syna najmilszego, gdzie
wielbić Ich, miłować, i dziękować Im będziemy
wspólnie, zażywając Ich błogosławionej obecno
ści na wszvstkie wieki. Amen.

MODLITWA
do P r z e n a j ś w i ę t s z e j

Panny

o śmierć szczęśliwą.

O! Maryo, słodka ucieczko nędznych grzeszni
ków, w chwili gdy dusza moja opuszczać ten
świat będzie, Matko moja najdroższa, przez bo
leść jaldej doznałaś obecną będąc śmierci Syna
T w oj ego na krzy żu, w spieraj mnie wtencz as
Twojem miłosierdziem. Oddal odemnie piekiel
nych wrogów, i przybądź wziąść dusze moją,
dla przedstawienia jej najwyższemu Sędziemu.
Królowo, moja nie opuszczaj mnie wtedy. Po
Jezusie, Ty powinnaś być ratunkiem moim w tej
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strasznej chwili. Poproś Syna Swojego, aby z do
broci Swojej dał mi skonać u stóp Twoich,
i wyzionąć dusze moją w Jego święte rany, mó
wiąc: Jezus, Marya, Wam oddaję serce i duszę
moją. Amen.

WYKŁAD SALYE REGINA.
ROZDZIAŁ I.
Salve Iłegina, Mater misericordiae !
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia I

Marya Królową i Matką naszą.
§1.
><§><<

Jak wielką ufność mieć powinniśmy w Maryi
jako Królowej miłosierdzia.

^

Ponieważ przenajświętsza Marya Panna wyniesioną
została do godności Macierzyństwa Króla królów,
słusznie przeto Kościół święty czci Ją, i chce aby to
powszechnie czyniono, pod zaszczytnem wezwaniem
Krolowćj.
Gdy Królem jest Ten który się z przenajświętszej
Dziewicy narodził, Matka Jego za Królowę i Panią
koniecznie poczytywaną być powinna, powiada święty
Atanazy t ). A święty Bernardyn Seneński przydaje:
Skoro błogosławiona ta Dziewica dała pzyzwolenie na
stanie się Matką Syna Bożego, od tejże chwili i przez
to właśnie, otrzymała władzę nad całym światem,
i berło królewskie nad fwszystkiemi stworzeniami 2 ).
Gdy ciało Maryi, powiada święty Arnold opat, było
ciałem, z którego Pan Jezus przyjął to ciało, którem
przyoblekł w swojej osobie Bóstwo, jakżeby Matka
ijie podzielała z Synem władzy królewskiej? 3) Z czego
■wraz z powyższym autorem zawnioskowac należy, że
1) Ser: de Deip. — 2) Ser: de B. V- 5. — 3) De laud. B V.

1

3
2

ta władza królewska nietylko jest wspólną Synowi
i Matce, lecz w obojgu jest jedną i tąż samą.
Ponieważ Pan Jezus jest Królem świata całego,
wiec Królową jest i Matką Jego. I dlatego powiada
święty Bernardyn Seneński: Tyle stworzeń służy Matce
Bożej, ile ich służy przenajświętszej Trójcy; gdyż
wszystkie stworzenia tak Aniołowie jak i ludzie, i co
tylko istnieje w niebie i na ziemi, będąc poddane
panowaniu Boga, poddane jest i panowaniu przenaj
świętszej Panny 1 ). Toż samo wyraża opat Gieryk
w te słowa przemawiając do Matki Bożej: Nie poprzestawaj tedy o! Maryo, nie poprzestawaj bezpiecznie
władać posiadłością Syna Twojego; rozporządzaj nią
według woli jako Królowa, Matka i Oblubienica kró
lewska. Tobie też przynależnemi są władza i panowanie
nad wszystldemi stworzeniami 2 ).
Marya jest tedy Królową: lecz na pociechę naszą
nie zapominajmy o tern, że jest Królową pełną słodyczy
i łaskawości, najpochopniejszą do udobrodziejstwowania
takich jak my nędzników. Dlatego Kościół' poleca
nam abyśmy w tej" oto modlitwie witali Ją i wzywali
jako K r ó l o w ę m i ł o s i e r d z i a . A nawet samo
nazwanie K r ó l o w e j , według uwagi błogosławionego
Alberta wielkiego, oznacza litość i opiekę nad biednymi,
gdy nazwa cesarzowej oznaczałaby raczej samą powagę
i jakby surowość. Według Seneki, wzniosła godność
króla i królowej zawisła na wspieraniu nieszczęśliwych.
I w panowaniu nad ludami widzimy, że tyrani mają
na względzie tylko dobro osobiste, a królowie powinni
starać się jedynie o szczęście swoich poddanych. Z tego
1) Ser: de B> V. 5. — 2) In. Ass. ser. 3.

też to powodu przy konsekracyi królów, namaszcza
się im czoło olejem poświęconym, który wdraża miło
sierdzie: daje się im przez to przestrogę, że panując,
powinni prze de wszy stkiem być przejętymi uczuciami
litości i dobrotliwości względem swoich podwładnych.
Obowiązkiem jest tedy królów spełniać głównie
uczynki miłosierdzia, wszakże nie pomijając przytem
wykonywania sprawiedliwości względem występnych,
gdy zachodzi tego potrzeba. Lecz z Maryą rzecz się
ma inaczej: jest Ona Królową, lecz nie jest królową
sprawiedliwości, a tylko K r ó l o w ą M i ł o s i e r d z i a ,
którćj jedynem zadaniem jest litować się nad grzesz
nikami i przebaczać. I dlatego to Kościół każe nam
nazywać Ją wyraźnie K r ó l o w ą M i ł o s i e r d z i a .
Wielkiej powagi w Kościele Jan Gerson kanclerz
Paryzki, rozbierając te słowa Dawida: Dwie te
rzeczy słyszałem, ze potęga Boga jest, a u Ciebie
Panie miłosierdzie, l) powiada: że gdy panowanie
Stwórcy zawisło na sprawiedliwości i miłosierdziu,
takowe rozdzielił Pan Bóg: sobie pozostawił władzę
sprawiedliwości, a Matce Swojej odstąpił władzę
miłosierdzia, stanowiąc aby wszelkie łaski udzie
lane ludziom przechodziły przez ręce Maryi
i szafowane były według Jej woli 2 ). Stwierdza to
i święty Tomasz Akwitariski w przedmowie swojej do
Listów kanonicznych, gdzie pisze, że gdy przenaj
świętsza Panna poczęła i wydała na świat Syna Bo
żego, otrzymała od Boga połowę władzy panowania
tak, że Sama stała się Królową miłosierdzia w Pań
stwie , w którem Pan Jezus jest Królem sprawiedliwości.
1) P s : 61. 12. — 2) Sup. Magni tr. 4.

1*
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Ojciec przedwieczny postanowił Chrystusa Pana
Królem sprawiedliwości, a przez to najwyższym Sędzią
świata, co ogłaszał prorok wołając: Boże, sąd Twój
daj i sprawiedliwość Twoją Synowi Królewskiemu *).
Panie, powiada jeden z uczonych pisarzy kościelnych
wykładając te słowa Pisma Bożego, zdałeś na Syna
Twojego sprawiedliwość, boś Matce Jego zwierzył
miłosierdzie. Słusznie przeto święty Bonawentura w ten
sposób parafrazuje te słowa Psalmisty. Panie daj
władzę Twojej sprawiedliwości Królowi Synowi Two
jemu, a Twoje miłosierdzie powierz Matce Jego.
Świątobliwy Ernest Arcybiskup Pragski, podobnież
powiada, że Ojciec przedwieczny na Syna zlał obo
wiązek sądzenia i karania, a na Matkę litowania się
i wspierania 2 ). Dawid też przepowiedział, że Sam Pan
Bóg wyświęci niejako Maryą na Królowę Miłosierdzia,
namaszczając Jej czoło olejem świętego wesela. Na
maścił Cię Bóg....
olejem wesela 3 ) Przez co Pan
Bóg obdarzył nas wszystkich, nieszczęsne dzieci Ada
mowe, wielką pociechą i weselem, gdy tym sposo
bem wiemy że posiadamy w niebie tak potężną
królowę nieprzebranego dla nas miłosierdzia, i jak
się wyraża święty Bonawentura, olejem litości na
maszczoną. 4)
Bardzo właściwie błogosławiony Albert wielki sto
suje do tego historyą królowej Ester, która była jedną
z postaci starego Testamentu przedstawiających Maryą.
Czytamy w księgach Pisma Bożego że za panowa
nia króla Aswereusza, ogłoszony został w Państwie
jego wyrok, wszystkich Żydów skazujący na śmierć.
1) P s : 71. 2. — 2) Marial .. C. 127. — 3) F s : 44. 8. — 4) Spec.
B. V. lect.: 7.

Wtedy Mardocheusz, który był jednym z podpadają
cych temu wyrokowi, polecił Esterze aby wstawiwszy
się do Króla, uzyskała odwołanie tego okrutnego roz
kazu. Zrazu Ester nie chciała tego uczynić, z obawy
że to Aswereusza jeszcze bardziej rozgniewa, i na
nią samą oburzy; Mardocheusz zrobił jej uwagę, że
nie powinna troszczyć się o siebie samą, gdyż ją Pan
BÓg wyniósł na tron dla wyratowania wszystkich Ży
dów : Nie sadź, rzekł do niej, ze tylko swa duszęuratujesz,
&eś w domu króla nad wszystkiemi
T

Żydami

l

) . Otóż,

co w tedy powiedział Mardocheusz królowej Esterze,
moglibyśmy podobnież, my grzesznicy, powiedzieć
Maryi królowej naszej, gdyby kiedy nie chciała otrzy
mać dla nas od Boga odpuszczenia kary na jakąśmy
zasłużyli: Nie sądź o! przenajświętsza Pani nasza,
żeby Pan Bóg miał Cię uczynić Królową świata jedynie
dla zapewnienia Twojego szczęścia; wynosząc Cię do
szczytu takiej godności, chciał także uczynić Cię tern
skłonniejszą do litowania się nad naszemi nędzami
i do niesienia nam ratunku.
Gdy Aswereusz ujrzał w obecności swojej Esterę,
spytał ją najłaskawiej czego życzy sobie: Jaka jest
proźba Twoja ? Królowa odrzekła: Jeślim znalazła
łaskę w oczach Twoich, o Królu,., daj mi naród mój
za którym się wstawiam 2 ). Aswereusz wysłuchał jej
proźbę i niezwłocznie odwołać kazał wyrok. Owóż,
jeśli Aswereusz z miłości jaką miał ku Esterze, po
wstrzymał wykonanie rozkazu wytępienia żydów, jak
żeby Pan Bóg, który miłuje Maryą miłością niezmierną,
nie miał Jej wysłuchać, gdy wstawia się za biednymi
1) Est. 4. 13. — 2) Ester. 7. 2.
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grzesznikami wzywającymi Jśj pośrednictwa, i gdy jakby
w te słowa odzywa się do Niego: Jeślim znalazła ła
skę w oczach Twoich, ol Królu, jeśli Mnie miłujesz
na proźby moje odpuść tym grzesznikom za któremi
się wstawiam do Ciebie. Lecz Marya jako Matka Boga,
wie dobrze o tern, że jest ona ubłogosławioną z po
między wszystkich niewiast, która jedna z całego
rodu ludzkiego tak była szczęśliwa, że n a l a z ł a
ł a s k ę J) zatraconą przez grzech pierworodny; wie
że jest Oblubienicą Pańską, umiłowaną przez Niego
nad wszystkich świętych i nad wszystkich Aniołów
razem wziętych; a więc czyż podobna aby próźb Jej
Pan Bóg nie miał wysłuchać? O! któż nie wie jakiej
mocy przed Bogiem są proźby Maryi? Prawo łaska
wości w języku Jej 2 ). Każda z próźb J e j , jest jakby
prawem, które już Pan Bóg postanowił, a ptawem
zapewniającem wyrok miłosierdzia dla wszystkich za
któreuii się wstawia. Święty Bernard pyta, dlaczego
Kościół zowie Maryą Matką miłosierdzia i odpowiada:
Dlatego że przepaść miłosierdzia Bożego, dla kogo
tylko zechce, kiedy zechce i jak zechce, roztwiera:
tak dalece że każdy grzesznik chociażby największy,
nie zginie, skoro go pośrednictwem Swojćm ta ze
świętych Najświętsza poprze 3 ).
Lecz czyż niema takiego grzesznika który mógłby
obawiać się że Marya nie zechce wstawić się za nim,
z powodu zbyt ciężkich jego grzechów? Albo czyż
nie powinna nas unieśmielać niezrównana świętość
tej najwyższej Królowej? O! wcale nie, powiada święty
Grzegorz VII, bo im Marya do szczytniejszej wynie1) Łuk. 2. 7. — 2) Przyp. 31. 2G. — 3) In Salv. Regi. Ser. I.

siona jest godności i im świętszą jest, tern przystę
pniejszą i miłosierniejszą dla nawracających się grze
szników , ).
Królowie i Królowe ziemscy, samą powierzchowną
okazałością jaką się otaczają, postrach wzbudzają,
i przez to poddani obawiają się stawać w ich obecno
ści. Lecz zjakiegoż powodu, powiada święty Bernard,
miałaby ułomność ludzka obawiać się oblicza Maryi?
Nic w Niej nie znajdziesz srogiego, nic przerażającego,
samą jest łagodnością, m l e k o i w e ł n ę , według
słów Pisma Bożego, wszystkim rozdającą 2 ). Marya
nietylko nie odmawia m l ę k a swojego miłosierdzia
i w e ł n y swojćj opieki tym, którzy ją o to proszą,
lecz się Sama z tern nastręcza, aby nas pobudzić do
ufnoś.ci i zachęcić do wzywania Jej obrony przeciw
gromom sprawiedliwości Bożej.
Swetomiusz pisze o cesarzu Tytusie, że nie odma
wiał żadnej łaski o którą go proszono. Niekiedy nawet
czynił przyrzczenia, których dotrzymać nie mógł;
a gdy zwracano na to jego uwagę, odpowiadał że skoro
monarcha przypuszcza kogo do swego posłuchania,
powinien go odprawić zadowolonym. Tak mawiał Ty
tus, lecz w końcu mogło sie mu przydarzać że albo
kłamał albo nie dotrzymywał przyrzeczenia. Nasza
zaś Królowa kłamać nie może, a mocna jest otrzy
mać dla sług Swoich co tylko zechce. A przytem ma
serce tak litościwe, tak dobrotliwe, że słusznie po
wiada Lanspergiusz, iż nie sposób jest, aby nie do
znał pociechy, kto się do. Niej ucieka 3 ). "Wszakże
o! Maryo, woła znowu święty Bernard, T^ś Królową
1) Lib. 1. c. 47. — 2) In Sign. lYIagni. — S) Alloq. 1. 1- p . 4.
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miłosierdzia; a któż stonowi takowe królestwo jeśli
nie ci, którzy miłosierdzia potrzebują, to jest biedni
grzesznicy. A że ze wszystkich grzeszników jam najnędzniejszy, wiec pomiędzy Twoimi poddanymi pier
wsze trzymam miejsce, i o mnie większe jak o innych
mieć musisz staranie 1 ). Zlituj się przeto nad nami
o! Królowo miłosierdzia i zbaw nas koniecznie.
I nie mów Panno przenajświętsza! nie mów że nie
sposób Ci zbawić nas dla niezmiernej liczby grzechów
naszych, bo na to ośmielę się odezwać słowami świę
tego Grzegorza Nikornodyjskiego: Posiadasz potęgę
nieograniczoną na to właśnie, aby liczba grzechów
chociażby największa, nie była nigdy większą od Two
jego miłosierdzia. Potędze Twojej nic oprzeć się nie
może, gdyż Stwórca uczyniwszy Cię Swoją Matką, co
tylko Tobie przyczynia chwały, za własną poczytuje
to chwałę. A boski Syn Twój, ciesząc się z tego,
wypłaca Ci niejako dług należny, gdy każdą proźbę
Twoją spełnia '-*). Przez co święty ten chce powie
dzieć, że lubo Marya ma obowiązek nieograniczonej
względem Syna Bożego wdzięczności, za to że Ją
sobie za Matkę przeznaczył, wszelako zaprzeczyć nie
można, że i On Sam jako Matce zawdzięcza wiele,
co do człowieczeństwa Jej istnienie Swoje winien bę
dąc. I dlatego to pragnąc odpłacić się Maryi za wszy
stko co się Jej od Niego jako syna należy, Pan Jezus
raduje się Jej chwałą, i miło Mu uczcić Ją przez to
szczególnie ze wszystkie Jej proźby wysłuchuje.
Jakąż tedy ufność rnie'' powinniśmy w tej przenaj
świętszej Królowej, gdy widzimy jak dalece potężnem
1) In Salv. Reg. -Z. ~ 2) Or. de lugr: li. V.

jest Jej pośrednictwo do Boga, a z drugiej strony
wiemy, że miłosierdzie Jej tak jest nieograniczonem,
że nie masz nikogo na świecie, któryby jego skutków
nie doznał i nie był uczestnikiem owoców Jej łaska
wości! To razu pewnego Sama przenajświętsza Panna
objawiła świętej Brygidzie mówiąc: „Jam jest Królową
nieba i matką miłosierdzia; Ja weselem sprawiedli
wych i bramą, przez którą grzesznicy mają przystęp
do Boga. Nie masz na ziemi grzesznika tak dalece
przeklętego, który dopóki żyje nie doznawałby skut
ków mojego miłosierdzia, bo nie masz żadnego dopokąd nie jest w ostatecznem odrzuceniu od Boga,
(co trzeba rozumieć o tych, którzy są nieodwołalnie
skazani na potępienie) któryby wezwawszy Mojej po
mocy, nie mógł się nawrócić i otrzymać miłosierdzia.
Wszyscy zowią mnie Matką miłosierdzia, mówiła da
lej przenajświętsza Pana, i w istocie miłosierdzie—to
Syna Mojego względem ludzi, uczyniło Mnie tak mi
łosierną dla nich." I w końcu przydała: „I dlatego
nieszczęsnym będzie na wieki po śmierci, kto za życia mogąc uciekać się do mojego miłosierdzia, gdy
tak niezmiernie pragnę ratować wszystkich grzeszni
ków, nie czyni tego *)."
Uciekajmy się przeto i uciekajmy się zawsze do tej"
Królowej tak litościwej, jeśli pragniemy zapewnić so
bie zbawienie. A jeżeli wspomnienie grzechów naszych
przeraża nas i unieśmiela, przypomnijmy sobie, że
Marya postanowioną została Królową miłosierdzia, aby
opieką swoją, zbawiać grzeszników największych, ta
kich nawet, o których już prawie żadnej nadziei się
1) Rev. 1. 6.
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nie miało, byle się do Mój uciekali. Oni to bowiem
właśnie stanowić mają Jej koronę niebieską, według
tego jak to zapowiedział Duch Święty, Jej boski Oblu
bieniec, mówiąc do Niej, że ukoronowaną zostanie
z łożysk lwów i tygrysów: Pójdź z Libanu, Oblu
bienico onoja, pójdź z Libanu, pójdź: ukoronowana
będziesz.., z łożysk Iwowich i wzgórzów try gry sieli *).
Bo czernie są w istocie owe łożyska zwierząt potwor
nych, jeśli nie obrazem nieszczęsnych grzeszników,
których dusze stają się leżyskiem różnych grzechów,
poczwar najszkaradniejszych? O! tak Pani moja prze
najświętsza, powtórzę z opatem Rupertem, takiemi
to ł o ż y s k a m i l w i e m i ukoronowaną Ty zostaniesz,
zbawienie ich koroną Twoją będzie 2 ), a koroną naj
właściwszą, najgodniejszą Ciebie, bo koroną Królowej
miłosierdzia.
Proszę odczytać odpowiedni temu następujący przy
kład:

Przykład.
Piszą w żywocie wielebnej siostry Katarzyny od
świętego Augustyna, że w okolicy w której mieszkała
ta sługa Boża, była pewna kobieta imieniem Maryanna, która od lat najmłodszych wiodła życie gor
szące, a nawet doszedłszy i późnjćj starości prowa
dziła się jak najgorzej.
W końcu wygnana przez tamecznych mieszkańców
i zmuszona kryć się w górach w samotnej jaskini,
dotknięta straszną chorobą, pozbawiona wszelkiej po
mocy ludzkiej, umarła bez przyjęcia Sakramentów
1) Pieśń 4. 8. — 2) In Cant. 1. 3.

II
świętych. Po takiem życiu i takiej śmierci, ciało jej
bez obrzędów religijnych zagrzebano na polu, jakby
jakiego plugawego zwierzęcia; a siostra Katarzyna,
która miała zwyczaj z wielką pobożnością polecać
Panu Bogu dusze przechodzące na świat tamten, do
wiedziawszy się o smutnym końcu tej nieszczęśliwej
kobiety, nie śmiała modlić się za nią, sądząc jak wszy
scy, że została potępioną. Lecz oto po upływie lat
czterech, razu pewnego stanęła przed nią jedna z dusz
czyscowych i rzekła: „Siostro Katarzyno, jak ja bie
dną jestem! ty polecasz Panu Bogu dusze każdego
umierającego, a nademną jedną nie miałaś litości."
„A któżeś t y ? " spytała sługa Boża. „Ja jestem, od
rzekła, ta biedna Maryanna, która umarła w jaskini."
„Ijakże! tosty zbawiona?"—Tak jest: zbawionam złaski miłosierdzia przenajśw. Panny." — „A to jak?" —
„Gdym już była bliska śmierci, opuszczona od wszystkich
i obciążona tyło i tyło grzechami, zwróciłam się do
Matki Bożej i zawołałam: Królowo nieba! Tyś ucieczką
biednych opuszczonych, a oto mnie wszyscy odstąpili;
Tyś jedyną nadzieją moją, Ty jedna możesz mnie po
ratować; zlituj się nademną. I przenajświętsza Panna
wyjednała mi łaskę uczynienia aktu skruchy; poczem
umarłam i zbawioną zostałam. Ta najdroższa Matka
otrzymała dla mnie prócz tego skrócenie kary mi na
leżnej, tak, że natężeniem cierpień jakich doznaję,
mam zadość uczynić za te, które miałam ponosić za
grzechy moje przez nierównie większą liczbę lat. Te
raz już kilka Mszy świętych wybawiłoby mnie z czysca. Proszę cię więc, postaraj się aby je za mnie od
prawiono, a przyrzekam potem ciągle się za ciebie
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modlić do Boga i do przenajświętszej Panny." Siostra
Katarzyna niezwłoczuie postarała się o Msze święte
za jej duszę, a po kilim dniach okazała się jej znowu
nieboszczka, jaśniejsza nad słońce i rzekła: „Dziękuję
ci moja droga Katarzyno, teraz idę do nieba, opie
wać chwałę Boga mojego i modlić się za ciebie".
MODLITWA.
O! Maryo, Matko Boga mojego i moja Pani naj
ukochańsza! jak okryty ranami i obrzydliwemi wrzo
dami nędznik przedstawiający się jakiej prześwietnej
Królowej, takim ja przedstawiam się Tobie, któraś
jest Królową nieba i ziemi. Z wysokości wspaniałego
tronu na którym zasiadasz, racz, błagam Cię, spu
ścić wzrok Twój na mnie nędznego grzesznika. Pan
Bóg uczynił Cię tak bogatą na to, abyś wspierała
biednych, i postanowił Cię Królową miłosierdzia, abyś
była w możności wspierania nędzarzy. Spojrzyj przeto
na mnie, i zlitnj się nademną; spojrzyj na mnie i nie
opuszczaj mnie, aż z grzesznika uczynisz świętym.
Wiem żem na nic zgoła nie zasłużył sobie, albo ra
czej żem niewdzięcznością moją zasłużył na utratę
wszelkich łask, które zaTwojem pośrednictwem otrzy
małem od Boga. Lecz Ty, jako Królowa miłosierdzia
nie pytasz o zasługi; śledzisz tylko nasze biedy, aby
ratować tych, którzy ich najwięcej doznają. A któż
biedniejszy i bardziej potrzebujący ratunku odemnie?
O! Panno przechwalebna! wiem żeś królową świata,
a więc i moją Królową; chcę poświęcić się służbie
Twojej w sposób zupełnie wyłączny, tak abyś roz
porządzała mną jak Ci się spodoba. Przemawiam
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przeto do Ciebie za świętym Bonawenturą: Pani moja,
powierzam się władzy Twojej, abyś mną najsamowolniej rządziła i rozporządzała, nic ze mnie, samemu
mnie nie pozostawiając *). A nawet chłoszcz mnie
i karz gdybym Ci nieposłusznym sie okazywał; o! jak
zbawiennemi będą dla mnie kary Twoją ręką wymie
rzone. Wyżej cenię służenie Tobie, jak panowanie
nad światem całym. Twoim

ci jestem,

zbaw mnie 2 ) .

Dozwól mi bym Twoim był, o! Maryo! już do siebie
należeć nie chcę, a wszystek Tobie sie oddaję. Przyj
mij mnie za swego, i nieomieszkaj zbawić jako do
Ciebie należącego.
Jeślim w przeszłości nędznie Ci służył, zaniedbując
się w oddawaniu Ci czci należnej, odtąd chcę być
z liczby najwierniejszych i najprzywiązańszych sług
Twoich. Od dnia dzisiejszego, niech nikt nie prześciga
mnie w miłowaniu Cię, czczeniu i wielbieniu, o! naj
droższa Królowo moja; to przyrzekam i spodziewam
się dotrzymać tego za Twoją pomocą. Amen.
§11.

•

Jak jeszcze większą być powinna ufność na
sza w Maryi gdy jest Ona i Matką naszą.
Nie jest to prostym wypadkiem i nie bez powodu
się dzieje, że słudzy Maryi zowią ją Matką a nawet
rzekłbyś że nie umieją wzywać Jej pod innćm mianćm
jak matki i matki. Bo też w istocie, Marya jest matką
naszą, nie według ciała lecz ducha: jest matką dusz
naszych, Rodzicielką zbawienia naszego.
1) Stim. div. am. p. 3. c. 19. — 2) Ps. 118. 94.
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Grzech pozbawiając dusze nasze łaski Bożej, po
zbawił je życia duchowego, i ztąd w stan śmierci za
padły. Wtedy Pan Jezus, Zbawca nasz, z nieprze
branego miłosierdzia swojego i nieograniczonej miło
ści, umierając za nas na krzyżu, przywrócił nam
utracone życie, jak to sam oświadczył mówiąc: Jam
przyszedł

aby żywot mieli,

i obfity mieli

1

). Powiada

Pan nasz abyśmy obfitszym mieli żywot na duszy?
gdyż według zdania teologów, odkupienie dokonane
przez Chrystusa Pana, więcej przyniosło nam dobra
jak wyrządził szkody grzech Adama. A tak jednając
nas z Bogiem, Zbawiciel stał się według nowego
przymierza ojcem dusz naszych, jak to przepowiedział
Prorok Izajasz, nazywając Go: Ojcem przyszłego wieku,
Ksią&firiem pokoju. 2). Owoż, jeśli Pan Jezus jest ojcem
dusz naszych, tedy Mary a jest ich matką: gdyż ob
darzając nas Jezusem, obdarzyła nas prawdziwem
życiem; a zaofiarywując na Kalwaryi życie boskiego
Syna Swojego za nasze zbawienie, porodziła nas do
życia łaski.
Ojcowie święci nauczają, że Marya stała się matką
naszą według ducha, w dwóch odrębnych okoliczno
ściach.
Najprzód, według błogosławionego Alberta wiel
kiego, wtedy gdy w dziewiczem łonie Swojem poczęła
Syna Bożego 3 ); co święty Bernardyn Seneiiski w na
stępujący sposób wyjaśnia: Gdy Anioł pański zwia
stował przenajświętszej Pannie, że Słowo przedwieczne
oczekiwało na Jej przyzwolenie aby stać się Jej Synem,
i gdy takowe przyzwolenie dała, prosiła Boga o zba1) Jan. 10. 10. — 2) Iz. 0. 6. 3) De laud. B. V. 1. l>.

wienio nasze z nadzwyczajną gorącością ducha, i z taką
miłością zaofiarowała się za nasze odkupienie, że od
tej chwili wszystkich ludzi pielęgnuje w łonie swojem,
jakby każdego z osobna najprzywiązańsza rodzona
matka l).
Ewangelia świętego Łukasza, opowiadając naro
dzenie Zbawiciela, powiada że Marya: Porodziła Syna
Swego pierworodnego 2 ). To kazałoby przypuszczać,
że po tym synie miała inne jeszcze potomstwo. Lecz
ponieważ należy to do prawd wiary świętej że prze
najświętsza Panna prócz Pana Jezusa innych nie
miała dzieci według ciała, a przeto musiała je mieć
według ducha, i temi właśnie wszyscy my jesteśmy.
Tak to wyjaśnić raczył i Sam Pan Jezus, objawiając
się świętej Gertrudzie. Kazu pewnego czytając wyżej
wymieniony ustęp Ewangelii, zmieszała się ta święta
nie rozumiejąc jakim sposobem Pana Jezusa jedynego
Syna przenajświętszej Jego Matki, można nazywać
pierworodnym. Lecz Pan Bóg jej objawił, że Zbawiciel
nasz jest pierworodnym synem Maryi według ciała,
a ludzie są później przez Nią spłodzonemi dziećmi
Jej według ducha 3 ).
To podobnież daje nam
zrozumienie tego co
powiedziano o przenajświętszej Pannie, w Pieśniach
Salomonowych: Żywot Twój jako snop pszenny,

okryty

liliami *), które to słowa święty Ambroży w ten spo
sób wykłada: W przeczystem łonie Maryi, pisze on,
jedno się tylko ziarno znajdowało, a tern był Pan
Jezus; a jednak porównane ono do snopu zboża*
Dlaczego? Bo w tćm jednćm Ziarnie zawarci byli
l)Pro feat B.V.eer. 8.-2) Łuk. 27.—3) In sta 1.4 c3.—4)Pieśń7.2.
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wszyscy wybrani, których Marya miała także stać się
matką. Mówi też Paweł święty: Ażeby Sam był pier
worodny z pomiędzy wielu braci ł ). Też myśl tak
znowu wyraża opat Wilhelm: W jednym Synie Zba
wicielu wszystkich Jezusie, wielu Marya zrodziła do
zbawienia. Wydając na świat życie, mnóstwu życie
dała 2 ).
Drugą okolicznością przy której przenajświętsza
Panna porodziła nas do łaski, była gdy na Kalwaryi, z sercem zalanem najcięższą boleścią, zaofia
rowała Ojcu przedwiecznemu życie swego Syna najdroższego za nasze zbawienie. Święty Augustyn utrzy
muje, że Marya współuczestnicząc wtedy w porodzie
wiernych do życia łaski, stała się przez to Matką
według ducha wszystkich członków tego mistycznego
ciała, którego Chrystus jest głową 3 ). Takie też jest
właściwe znaczenie tego ustępu Pieśni nad pieśniami
stosującego się do przenajświętszej Panny: Postawili
mnie stróżem w winnicach, winnicy mojej nie strze
głam 4 ), co znaczy według wykładu wyżej przytoczo
nego opata Wilhelma, że Marya dla zbawienia dusz
naszych, własną duszę poświęciła: to jest życie bo
skiego Syna swojego. Bo w istocie, czyż Jezus, któ
rego Marya miłowała nad życie, nie był życiem Jej"
duszy? Dlatego to wielki kapłan Symeon zapowiedział
Jej", że przyjdzie chwila, w której błogosławioną Jej
duszę miecz boleści przeszyje: I Twoja własną dusze,
przeszyje miecz 5 ). Mieczem zaś tym była włócznia,
która przebiła przenajświętszy bok Jezusa, a Jezus
1) Rzym 8.29. s. Ambr. Apud. Novar: Umb. \m\—2)Delrio

był jakby duszą Maryi. I wtedy boleściami Swojemi
porodziła nas do życia wiekuistego, tak, że wszyscy
zwać się możemy dziećmi Boleści Maryi. Tej najdroż
szej matki wola, zostawała jak najściślej zjednoczona
z wolą Bożą; i dlatego, według uwagi świętego Bona
wentury, widząc Ona że miłość Ojcaprzedwiecznego do
ludzi do tego stopnia dochodziła, że postanowił On
wydać Syna jednorodzonego za nasze zbawienie; a mi
łość Syna aż do tego stopnia, że pragnął umrzeć za
nas, więc wtedy i Marya ze swej strony, aby się za
stosować do tak niezmiernej miłości Ojca i Syna,
przystała na śmierć Swego Jezusa i z całego serca
Go zaofiarowała, byleśmy zostali zbawieni. Nie masz
żadnej wątpliwości, pisze ten święty Doktór, że Marya
nie zawahała się wydać Syna Swojego za zbawienie
ludzi, aby Matka we wszystkiem zgadzała się z Ojcem *).
Wprawdzie Pan Jezus sam umarł dla zbawienia
rodu ludzkiego: Samem tłoczył prasse, fl) lecz zwa
żywszy gorące pragnienie Maryi poświęcenia się także
za zbawienie ludzi, Pan Bóg dozwolił aby w tern
współdziałała, czyniąc ofiarę z życia Swego boskiego
Syna, i aby przez to stała się Matką dusz naszych.
To oznajmił Sam Zbawca nasz, gdy mając już skonać
spojrzawszy z krzyża na Matkę i na ucznia swego
świętego Jana, rzekł najprzód do Maryi: Oto Syn
Twój; iakby mówił: Oto człowiek który wskutek ofiary
jaką czynisz z życia Mojego za jego zbawienie, w tej
chwili zrodzonym zostaje do łaski. I następnie zwra
cając się do ucznia, rzekł do niego: Oto matka Twoja*).
A przez słowa t e , powiada święty Bernardyn Seneń-

inCautl.

4 13. — S) De Yirginis c. b. — 4) Pies. 1. 5. — 5) Łuk. 2. 85.

1) In Sent. 1. t. distin. 48. — 2) Tz. 63. 3. — 3) Jan 19. 26.
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