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POTWIERDZENIE.
wszystkich dzieł św iętego Alfonsa Liguorego  

przez Stolicę Apostolską.

W  wyroku, jaki święta Kongregacja obrzędów w Rzy
mie przy kanonizacyjnym procesie o dziełach świętego 
Liguorego wydala, mieszczą się te  słowa:

„Gdy Kardynałowie, Saluzzo i Caracciolo, zdali 
sprawę o dziełach przerzeczonych, że w takowych 
nic się nie znajduje, coby na cenzurę zasługiwało (cum 
nihil in iis censura dignum repertum fuerit), przeto 
Kongregacya oświadcza, że proces prowadzony być 
może, jeżeli Jego Świętobliwość PIUS VII., Pan nasz 
tak  rozporządzić raczy.“

Dnia 14 Maja 1803.

„Wysłuchawszy sprawy złożonej przezemnie pod
pisanego Sekretarza, raczył Ojciec Święty łaskawie 
udzielić w tej mierze Swoje zezwolenie.

Dnia 18 Maja 1803. :

Jul. Maria Card, de Somalia,
ŁmS j S. R. C. Praefectus.

JO J- de Carpineo,
S. R. C. Secr.
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R O Z M Y Ś L A N I A

O SIEDM IU BOLEŚCIACH
ISapwiftstóf Mmwji l i i i f*

Pierwsza boleść: Proroctwo Symeona.
Na tym  padole płaczu człowiek rodzi się, aby 

cierpiał i znosił przykrości, jakie się dnia każdego 
zdarzają. Lecz ileżby to było życie nasze więcej 
utrapione, gdybyśmy naprzód już wiedzieli o cier
pieniach, które w przyszłości dokuczać nam m ają? 
Bardzo nieszczęśliwy byłby ten (mówi pogański 
filozof Seneka) któryby widział smutną przyszłość, 
bo przed nieszczęściem byłby już. nieszczęśliwy. 
P an  Bóg ochrania nas też, nie pokazując nam 
krzyżów, które na nas czekają, abyśmy nie trwo
żyli się ustawicznie, lecz raz je tylko dźwigali. Ale 
Bóg nie ochronił w tym  względzie Maryi, ponieważ
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Bóg chciał, aby Marya była Królową boleści. Dla 
tego uczynił, źe święta Dziewica miała ustawicz
nie przed oczyma cierpienia, jakie na Nią czekały ; 
a mianowicie że wiedziała naprzód o męce i śmierci 
ukochanego Syna Swego, Jezusa. Oto Symeon 
wziąwszy na swe ręce od Maryi boskie dziecię, 
przepowiedział Jej, że ten Syn Jej będzie poło
żony na znak, któremu sprzeciwiać się będą, i źe 
dla tego miecz boleści przeniknie duszę Maryi.

M yrzekła M arya Dziewica w objawieniach do 
świętej Mechtyldy, że na te słowa Symeona wszelka 
Jej radość zamieniła się w smutek. Chociaż bo
wiem wiedziała Matka błogosławiona (jak to było 
objawione świętej Teresie) że Zbawiciel położy ży
cie swoje dla zbawienia świata, to jednak wtedy 
dopiero poznała w szczególności cierpienia i śmierć 
Syna swego. Poznała, że we wszystkiem dozna 
Zbawiciel przeciwieństwa; źe przeczyć będą nauce 
Jego, albowiem zamiast wierzyć słowom Jego, na
zywać Go będą bluźniercą, iż się czynił Synem 
Bożym, jak  to rzekł bezbożny Kaifasz, mówiąc: 
„Zbluźnił! W inien jest śm ierci!“ (Mattli. 26). — 
Dalej źe zaprzeczą jego boskiej mądrości, gdy po
wiedzą: „Jakoż ten umie Pismo, gdyż się nie na
uczył? (Joan. 7. 15.) — że mieć.Go będą za fał
szywego proroka: „I zakryli Go, i bili oblicze Jego, 
i pytali Go mówiąc: „Prorokuj kto jest, co Cię ude-



rzył?" (Luc. 22. 64.) — że poczytają Go za nie
rozumnego, wołając: „Szaleje, czemuż Go słucha
cie." (Joan. 10. 20.) — że będą Go obwiniać o pi
jaństwo, obżarstwo i o przyjaźń z grzesznikami: 
„Oto obźerca, i winopilca przyjaciel grzeszników." 
(Luc. 7. 34.) — że posądzą Go o wspólnictwo 
z czartami: „Przez xiąźe djabelskie wygania djabły." 
(Matth. 9. 34.) — że okrzyczą Go heretykiem 
i opętanym: „Iźali my nie dobrze mówimy, żeś Ty 
jest Samarytan, i czarta masz?" (Joan. 8. 48.) — 
Jednem  słowem, że uważać będą Jezusa za czło
wieka tak złego, iż uznają za rzecz zbyteczną są
dzić Go, jakoby i bez sądu godzien bŷ ł potępie
nia, jak to rzekli do P iła ta : „By ten nie był zło
czyńcą, nie podalibyśmy Go byli tobie." (Joan. 18. 
30.) — Lecz i w duszy swej miał Jezus znosić 
przeciwieństwa, bo i Ojciec Jego niebieski, aby za- 
dosyć uczynić sprawiedliwości, nie wysłuchał Go, 
gdy się modlił w te słowa: „Ojcze mój, jeźli można 
rzecz, niechaj odejdzie odemnie ten kielich!" (Matth. 
26. 39.), pozostawiając Go w bojaźni, tęskności 
i takim smutku, że strapiony Zbawiciel rzekł: 
„Sm ętna jest dusza moja aż do śmierci." (Matth. 
26. 38.), i dla wewnętrznego strapienia zaczął się 
krwią pocić. Zbawiciel miał nareszcie uledz past
wieniu od siepaczy na całem ciele swojem z odda
niem życia, ponieważ na wszystkich członkach świę-



tych miał hyc poraniony, a mianowicie na ręku, 
na nogach, na twarzy i głowie, słowem na całem 
ciele aż do zadania Mu śmierci bolesnej z wyla
niem krwi i ze sromotą na krzyżu haniebnym.

Dawid król wśród wszelkich swoich rozkoszy 
i wielkości królewskiej, gdy mu rzekł Prorok Na
tan: „Syn, który ci się urodził, śmiercią umrze,“ 
(2. Reg. 12. 14.) nie mógł się uspokoić, ale pła
kał, pościł, spał na ziemi. Marya przyjęła wpraw
dzie z wielkiem pokojem zapowiedzianą śmierć 
Syna, i z męztwem znosiła tę nowinę, ale jakąż 
musiała mieć ustawiczną boleść, gdy patrzała na 
ukochanego Syna, gdy słuchała słów żywota z ust 
Jego, gdy rozważała Jego święte sprawy? — Cier
piał wielkie strapienie Patryarcha Abraham przez 
dni kilka, przestając z synem swoim Izaakiem, któ
rego miał utracić. O Boże, a to nie dni kilka, ale 
lat trzydzieści trzy Marya znosić musiała podobne 
strapienie. Lecz co mówimy, podobne strapienie? 
Dziewica święta miała tern większą boleść, czem 
więcej kochania godny był Syn Maryi niż syn 
Abrahama. Objawiła sama Panna Najświętsza 
świętej Brygidzie, że żyjąc na ziemi nie miała ani 
godziny, w której by boleść owa nie przeszywała Jej 
serca. „Kiedykolwiek spojrzałam na Syna (mówiła) 
lub powijałam Go; kiedy patrzałam na ręce Jego 
i nogi, tyle razy dusza moja jakby nową boleścią



była dotknięta, bo zawsze przychodziło mi na myśl, 
źe będzie ukrzyżowany.14 Opat Rupert rozmy
ślając o Maryi karmiącej dzieciątko Jezusa, rzekł 
te słowa Pisma Świętego: „Snopek mirry jest mi 
miły mój, między piersiami mojemi mieszkać bę
dzie.44 (Cant, 1. 12.) — Ach Synu, ja  Cię przy
ciskam do piersi, boś mi tak drogi; ale ileś mi jest 
drogi, o tyle stajesz mi się prawdziwie snopkiem 
gorzkiej mirry i boleści, kiedy rozmyślam o męce 
Twojej. Rozważała Marya (mówi święty Bernardyn) 
że moc Świętych miała zwątleć, źe piękność rajska 
miała być zeszpecona, Pan świata miał być zwią
zany jako złoczńca, Stworzyciel wszech rzeczy 
miał się stać siny od razów, Sędzia wszystkich 
miał być potępiony, Chwała niebios wzgardzona, 
Król królów uwieńczony cierniem i wyszydzony.

Wspomniana już święta Brygida miała obja
wienie, źe strapiona Bogarodzica, wiedząc ile Syn 
jej miał cierpieć, rozmyślała o żółci i occie, gdy 
dawała maleńkiemu Jezusowi piersi, powijając go, 
myślała o powrozach, któremi będzie związany, no
sząc go, przypominała, źe ma być przybity do 
krzyża, patrząc na śpiące dzieciątko, wystawiała 
sobie jego śmierć okrutną. A kiedy ubierała dzie
cię w sukienkę, rozważała, że kiedyś zedrą z niego 
szatę, aby go ukrzyżować; kiedy patrzała na ręce 
i nogi jego, stały jej w myśli owe gwoździe, któremi



miał być pm-bity. Rzekła Marya Dziewica do 
świętej Brygidy; „Oczy moje zalewały się łzami 
a serce moje dręczone było boleścią.44

Mówi Ewangielia, że Jezus pomnażał się tak 
samo w latach jako też w łasce u Boga i u ludzi. 
„A Jezus się pomnażał w mądrości, i w leciech
i w łasce u Boga i u ludzi.44 (Luc. 2. 52.) _
Przez to rozumie się, że Zbawiciel pomnażał się 
w mądrości i w łasce przed ludźmi, o ile to ludzie 
osądzić mogli; przed Bogiem zaś (jak wyjaśnia 
Tomasz święty), wszystkie jego sprawy pomnażały 
się w zasługę, ponieważ od samego początku przez 
wspólność Bóstwa nadana mu była pełność łaski. 
Ale kiedy Jezus rosł w zacności i miłości u innych 
a ileżto pomnażał się w oczach Maryi? Niestety 
jednak, o Boże, czem bardziej rosła w Maryi mi
łość, tern silniej wzmagała się jej boleść, gdy 
wspomniała, że go utraci przez śmierć tak okrutną!
O ile zbliżał się czas męki jej Syna, o tyle moc
niej ranił serce Maryi ów miecz zapowiedziany jej 
przez Symeona świętego. Takie objawienie dał 
Anioł świętej Brygidzie, mówiąc jej: „Miecz bo
leści w każdej godzinie coraz bliżej godził w serce 
Maryi, czem więcej zbliżał się czas męki jej 
Syna.“

Kiedy więc Jezus nasz Król, i Matka jego 
najświętsza dla miłości ku nam nie wzbraniali się
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f cierpieć całe życie boleść tak okrutną, dla tego my
nie mamy słuszności użalać się, jeżeli mamy jakie 
cierpienia. Razu pewnego pokazał się Jezus ukrzy
żowany zakonnicy Magdalenie Orsini, kiedy ona 
od niejakiego czasu cierpiała strapienie, i napomi
nał ją, aby w owem strapieniu łączyła się mężnie 
na krzyżu z Jezusem. Magdalena żaląc się mocno, 
odpowiedziała: „Ach Panie tyś tylko przez trzy go
dziny cierpiał na krzyżu, a ja  już wiele lat cierpię 
ten krzyż.“ Na to rzekł jej Zbawiciel: „Ach nie
roztropna co mówisz, ja  od pierwszej chwili, kiedym 
się stał człowiekiem, cierpiałem to w mojem sercu, 
com później w konaniu cierpiał na krzyżu. Kiedy 
przeto znosimy jaki smutek, nie użalajmy się, ale 
wystawmy sobie, że Jezus i Marya mówią do nas 
te same słowa napomnienia.

P R Z Y K Ł A D .

Opowiada Ojciec Rowilio z Towarzystwa Jezu
sowego, źe pewien młodzieniec m iał pobożny zwy
czaj nawiedzać każdego dnia obraz Matki Boskiej 
bolesnej mającej siedm mieczów w piersiach. Razu 
pewnego m iał ów młodzieniec nieszczęście, że obra
ził Boga grzechem śmiertelnym. Gdy nazajutrz 

* poszedł nawiedzie obraz, zobaczył nie siedm, ale 
ośm mieczów. Kiedy się tem u dziwił, usłyszał 
głos, że grzech jego był ósmym mieczem dla serca
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Maryi. Rozczulony przeto i żalem przejęty po
szedł natychmiast do Spowiedzi, aby za przyczyną 
Orędowniczki swojej otrzymał łaskę miłosierdzia 
od Boga.

M O D L I T W A .
O błogosławiona Matko moja oto ja  nieszczę

śliwy dołączyłem nie jeden miecz, aby zranić Twe 
serce, ale tyle mieczów, ile popełniłem grzechów. 
O Pani moja, nie Tobie niewinnej, ale mnie grze
sznikowi smucić się i boleć trzeba. Jednak kie
dyś raczyła tyle cierpieć dla mnie, uproś m i przez 
zasługi Twoje żal serdeczny za moje liczne grze
chy, i spraw, abym cierpliwie znosił wszelkie 
w życiu mojem strapienia i przeciwności, które są 
nic nie znaczącą karą dla mnie, ponieważ dla 
grzechów moich tyle razy zasłużyłem na piekło. 
Amen

* Boleść  druga: Ucieczka z Jezusem  
do Egiptu.

Jak łania, będąc zraniona od strzały, nosi 
wszędzie z sobą ów pocisk, który ją  zranił, tak 
samo i Boska Dziewica posłyszawszy smutne pro
roctwo Symeona, nosiła zawsze z sobą boleść 
z ustawicznem wspomnieniem męki Syna swego. 
Objaśniając owe słowa Pism a Świętego: „Warkocze
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głowy twojej jako szarłat królewski zwiniony na 
cewki,'14 (Cant. 7. 5.) mówi pewien słnga boży, źe 
włosy purpurowe były to myśli Maryi ustawicznie 
zajęte męką Jezusa, które sprawiały, że Bogaro
dzica zdawała się patrzeć na krew mającą płynąć 
z ran Zbawiciela. „Dusza Twoja, o Maryo, i myśli 
Twoje zbroczone były krwią męki Pańskiej, bo tak 
byłaś przejęta boleścią, jakobyś ustawicznie pa
trzała na krew z ran Jezusa płynącą.41 — Tą 
strzałą raniącą serce Maryi był Syn Jej, Jezus, 
który o ile okazywał się Jej miłościwym, o tyle 
więcej ranił ją boleścią, że miała Glo utracić przez 
śmierć tak okrutną. Przypatrzmy się teraz dru
giemu mieczowi boleści, który, który dosięgnął 
Dziewicę świętą w czasie ucieczki z dzieciątkiem 
do Egiptu przed złośliwością Heroda.

Posłyszawszy Heród, że narodził się oczeki
wany Messyasz, lękał się w nieroztropności swojej, 
aby mu nie odebrał królestwa. Ztąd Fulgencyusz 
święty wyrzucając mu nierozsądek jego, mówi: 
„Dla czego tak się lękasz Herodzie? Król, który 
się narodził, nie przychodzi po to, aby przez walkę 
zwyciężał królów, lecz dla tego, aby ich przez 
śmierć cudownie sobie zjednać.44 Oczekiwał bez
bożnik wiadomości od mędrców, gdzieby się znaj
dował Król nowonarodzony, bo chciał mu wydrzeć 
życie; ale widząc, że był omylony od mędrców,
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rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betleemie, 
i w okolicy. Wtedy Anioł ukazał się we śnie Jó 
zefowi, mówiąc: „Wstań, a weźmij dziecię i matkę 
jego, a uciecz do Egiptu.41 (Matth. 2.) — Zaraz 
więc tejże nocy Józef święty, oświadczył to Maryi, 
i oboje z dzieciątkiem udali się w drogę, jak to 
naucza Ewangelia święta w te słowa: „Który
wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy, 
i uszedł do Egiptu.44 O Boże, rzekła wówczas 
Marya, (jak to rozważa błogosławiony Albert Wielki 
więc ten ma uciekać przed ludźmi, który przy
szedł po to, aby zbawić ludzi? Poznała Matka stra
piona wtedy, że już zaczęło się sprawdzać proroc
two Symeona dotyczące Jej Syna: „Położon jest 
na znak, któremu sprzeciwiać się będą.44 Widziała 
Marya, że ledwie się Jezus narodził, aliści prześla
dują go na śmierć. Jakążto boleść musiało znosić 
serce Maryi (mówi święty Jan Chryzostom), gdy 
ogłoszono Jej i Synowi ciężkie wygnanie z kraju. 
„Uciekaj od twoich do obcych, od świątyni Boga 
prawdziwego do bożyszcz pogańskich! Jakaż więk
sza może bj7ć boleść, nad tę, że nowonarodzony 
Zbawiciel będący u piersi Maryi, zmuszony jest 
wraz z matką ubogą do ucieczki?44 Każdy wysta
wić sobie może, ile Marya cierpiała wśród takiej 
podróży. Droga była daleka aż do Egiptu, i wy
magała około dni trzydzieści, zwłaszcza że b}rła



przykra, nieznana, przez lasy i zarośla mało zwie
dzane, Pora była zimowa, musieli przeto podró
żować wśród śniegu, deszczów i wichrów, po dro
dze zepsutej i błotnej. Marya m iała wtedy la t 
piętnaście a więc w wieku słabym i nieprzyzwy- 
czajonym do uciążliwej drogi. Nie mieli też żad
nej pomocy. Józef i Marya, jak  mówi święty 
Chryzolog, nie mają sługi ani służebnicy, i sami 
są sobie państwem i służbą, O Boże co za litość 
patrzeć na wątłą Dziewicę, jak  ucieka z dziecięciem 
nowonarodzonem na ręku, przed złośliwością świata! 
P y ta  się Bonawentura święty: „Jak oni sobie ob
myślali pożywienie? Gdzie w nocy spoczywali? Kto 
ich przyjmował gospodą?? Czemżeź żyć mogli, 
jeżeli nie kawałkiem chłeba zeschłego, który niósł 
z sobą Józef święty, lub przyjął go jako jałm użnę? 
Gdzie mogli w nocy znaleźć spoczynek wśród pusz
czy odludnej, którą przebywać musieli, jeżeli nie 
na piasku, lub pod drzewem w boru, bez dachu, 

niebezpieczeństwem od zbójców i zwierząt dra
pieżnych, w które obfituje Egipt? Ach ktoby spot
kał na owej drodze Józefa, Maryą i dzieciątko Je 
zus, najzacniejsze osoby świata, czyby ich nie po
czytał za biednych tułaczy?

Mieszkał w Egipskiem mieście Eliopolu, daw
niej zwanem Memfis, a teraz Kairo. Jakieźto mu
sieli znosić ubóstwo przez^ sześć la t mieszkając
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tamże! Byli cudzoziemcy, nieznajomi, bez docho
dów, bez pieniędzy, bez krewnych. Zaledwie mogli 
się utrzymać z lichej pracy rąk swoich. „Będąc 
bowiem ubodzy (jak mówi święty Bazyli), jest rze
czą pewną, że przy pracy w pocie czoła szukali 
utrzymania życia.44 Pisze pobożny Landulf Sak- 
sończyk, że Marya była tam w takiem ubóstwie, 
iż czasem nie miała ani kawałka chleba, którego 
żądał Syn Jej zgłodniały. „Często Syn cierpiąc 
głód, prosił o chleb, a Marya nie miała mu co 
dać!“ Ztąd niech ubodzy czerpią dla siebie po
ciechę.

Mówi święta Ewangelia, że kiedy nareszcie 
umarł Heród, znowu Aniół ukazał się we śnie Jó
zefowi świętemu, i rozkazał mu powrócić do krainy 
Judzkiej. Mówiąc o tym powrocie święty Bona
wentura, robi tę uwagę, że większy kłopot miała 
Marya w tej drodze niż dawniej, z Jezusem sześ
cioletnim, ponieważ Zbawiciel był już za wielki do 
noszenia, a za mały do chodzenia.

Kiedy widzimy, że Jezus i Marya w ucieczce 
podróżują na tym świecie, mamy się ztąd uczye, 
abyśmy na tej ziemi żyli jako piełgrzymy, nie przy- 
więzując serca do dóbr świata tego, ponieważ może 
niezadługo trzeba nam będzie opuścić ziemię, a iść 
do wieczności. „Kie mamy tu miasta trwającego 
(mówi Paweł święty) ale przyszłego szukamy.41
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(Hebr. 13. 14.) Do tych słów dodaje święty Au
gustyn: „Pielgrzymem jesteś, patrzysz i mijasz.41 
Oprócz tego nauczmy się przyjmować krzyże ocho
tnie, bo na tym świecie żyć nie możem bez krzy
żów'. W tym celu błogosławiona Weronika miała 
objawienie w duchu, iż towarzyszy Maryi Dziewicy 
i dzieciątku Jezusowi w podróży do Egiptu, w końcu 
której rzekła jej Bogarodzica: „Córko, widziałaś 
z jakimto trudem przyśliśmy do owego kraju, otóż 
wiedz o tern, że bez cierpień nikt nie odbierze 
łaski od Boga.44 Kto zaś pragnie mieć pociechę 
i ulgę w cierpieniach na drodze życia doczesnego, 
niech ma ze sobą Jezusa i Maryą. „Weźmij dzie
ciątko i Matkę jego.44 Ktokolwiek nosi w sercu 
swojem Jezusa i Maryą, będą mu lekkie, a nawet 
słodkie i miłe wszelkie cierpienia. Miłujmy przeto 
i pocieszajmy Bogarodzicę, przyjmując do serca na
szego Jej Syna, który i podziś dzień jeszcze jest 
prześladowany od ludzi przez grzechy.

P R Z Y K Ł A D .
Razu pewnego objawiła się Marya Dziewica 

świętej Kollecie, zakonnicy franciszkańskiej, i poka
zała jej dziecię Jezusa całkiem poszarpanego, mó
wiąc: Patrz Kolleto, tak czynią grzesznicy usta
wicznie Synowi mojemu, zadając mu mękę, a mnie 
sprawując boleści. Córko módl się za grzeszników,
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aby się nawrócili. Do tego stosowne jest inne ob
jawienie, które m iała błogosławiona Joanna zakon
nica także Franciszkanka, Rozmyślając ona o prze
śladowaniu dzieciątka Jezus od Heroda, posłyszała 
wielki zgiełk jakoby uzbrojonych żołnierzy, a po
tem widziała dziecię . uciekające przedziwnej pięk
ności całkiem zadyszone, które jej rzekło: Joanno 
moja, daj mi pomoc, ukryj mnie. J a  jestem  Jezus 
Nazareński i uciekam przed grzesznikami, bo mnie 
ścigają z Herodem, i chcą mnie zabić. Ratuj 
m nie!

M O D L I T W A .

O Maryo więc nie dosyć na tern, że Syn 
Twój poniósł śmierć z rąk tych, którzy go prze
śladowali aż do końca? Ach nie dosyć, bo oto nie
wdzięczne grzeszniki wciąż jeszcze prześladują Je 
zusa grzechami swojemi, a Ciebie nabawiają sm utku! 
Lecz o Boże jednym z tjmh prześladowców ja  je
stem niestety! Ach Matko moja najsłodsza uproś 
mi, abym opłakał taką niewdzięczność, a dla cier
pień Twoich, któreś ponosiła w podróży do Egiptu, 
wspieraj mnie na drodze mojej ku wieczności, abym 
w końcu stał się godnym miłować z Tobą prze
śladowanego Zbawiciela w ojczyźnie Błogosławio
nych. Amen.
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Boleść  trzecia: Zgubienie Jezusa  
w Kościele.

Pisze Apostoł Jakob święty, że doskonałość 
nasza zależy od cnoty cierpliwości. „Cierpliwość 
m a doskonały uczynek, abyście byli doskonali i zu
pełni, którym ni na czym nie schodzi." (Jac. 1. 4.)— 
Kiedy więc Bóg dał Dziewicę Maryą jako wzór 
doskonałości, przeto dał Jej pełność, cierpień, aby
śmy w Niej podziwiali doskonałą cierpliwość, i na
śladowali w tej cnocie. W śród większych boleści, 
jakie Bogarodzica ponosiła w swojem życiu, była 
właśnie- boleść, nad którą teraz rozmyślać mamy, 
a mianowicie Jej strapienie, gdy zgubiła Syna Swo
jego w kościele.

Kto się urodził niewidomym, nie tak wiele 
cierpi, iż pozbawiony jest światła dziennego, ale 
kto cieszył się zdrowemi oczyma, a później wzrok 
utracił, bardzo ciężko czuje swoją stratę. Również 
dusze nieszczęśliwe, które będąc oślepione błotem 
tej ziemi, mało znają Boga, mało też cierpią z tej 
przyczyny, że są pozbawieni Boga. Ale ci którzy 
oświeceni światłem nieba stali się godni, że zna
leźli w miłości słodką obecność Dobra najwyż
szego, jakżeżby ubolewali, gdyby widzieli, że są po
zbawieni owego szczęścia! Zważmy więc, jak dla 
Maryi przywykłej kosztoAYać słodkiej obecności Je -

2
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zusa swojego musiał być bolesny ów trzeci miecz, 
który Ją  zranił, gdy zgubiła Jezusa w kościele J e 
rozolimskim, i widziała się oddaloną przez trzy dni. 
od niego!

Opowiada Łukasz święty, że Błogosławiona 
Dziewica chodziła z Józefem świętym i z Jezusem 
co rok do Kościoła Jerozolimskiego na uroczystość 
wielkanocną. Razu więc pewnego, gdy Jezus był 
w dwunastu leciech, pozostał Zbawiciel w Kościele, 
a Marya nie postrzegła tego. Mniemając, że Jezus 
przyłączył się do towarzystwa innych, gdy uszedł
szy dzień drogi nie nalazła go między krewnymi 
i znajomymi, wróciła do Jerozolimy, i dopiero po 
trzech dniach znalazła go w Kościele. Wystawmy 
sobie teraz, ile boleści musiała mieć Matka stra
piona przez owe trzy dni? Chodziła jak owa oblu
bienica Pieśni Pism a Świętego, pytając się: „Czyście 
widzieli, którego miłuje dusza moja? (Cant. 3. 4.), 
a nie mogła się o niego dopytać. Strudzona szu
kaniem, a nie mogąc znaleźć Jezusa kochanego 
z jakąż to wiele większą tkliwością niż Ruben nie
gdyś z powodu brata  Józefa powtarzała Marya słowa 
jego: „Chłopięcia nie widać, a ja  dokąd pójdę.1' 
(Gen. 37. 30.) — Jezusa mego nie widać, i nie 
wiem już, co czynić, aby go wynaleźć. Dokądżeż 
pójdę bez skarbu mojego? Z pewnością powtarzała 
Marya płacząc przez te trzy dni z Dawidem te
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słowa: „Były mi łzy moje za clileb we dnie 
i w nocy, gdy mi mówią co dzień: Kędyź jest 
Bóg twój,“ (Ps. 41. 4.) — W tych. dniach, jak 
pisze słusznie pewien sługa Boży, strapiona Matka 
spać nie mogła, ale płakała i modliła się do Boga 
o znalezienie Jezusa. W tym to czasie powta
rzała często do Syna, jak przytacza Bernard święty 
owe słowa oblubienicy: „Oznajmijźe mi, kędy pa
siesz, kędy odpoczywasz w południe, abym się nie 
poczęła błąkać.u (Cant. 1. 6.) — Synu spraw, 
abym wiedziała, gdzie jesteś, niech nie chodzę 
w niepewności, szukając Cię napróżno.

Utrzymują niektórzy, że boleść ta była nie 
tylko jedna z cięższych, lecz uważają owo strapienie 
jako największe i najdotkliwsze z pomiędzy innych, 
eo czynią nie bez słuszności. Bo wśród innych 
boleści miała Mary a obecnego Jezusa. Przejęta 
była boleścią przy proroctwie Symeona, cierpiała 
uciekając do Egiptu, ale zawsze z Jezusem, lecz 
przy zgubieniu Jezusa cierpiała w oddaleniu od 
Zbawiciela, nie wiedząc, gdzie jest. „Jasności 
oczu mdicli i tej nie masz przy mnie.“ (Ps. 37. 
11.) — Tak płacząc mówiła wtedy: Ach kiedy 
światłości oczu moich, kochanego Jezusa nie masz 
ze mną. Jest odemnie oddalony, a nie wiem gdzie 
się znajduje. Mówi Orygienes, że dla miłości, 
jaką pałała Marya ku Jezusowi, więcej cierpiała



z powodu takiej straty, niż niejeden z męczenni
ków cierpiał przy śmierci swojej. Silnie bolała, 
bo silnie miłowała. Ach jak długie były owe trzy 
dni dla Maryi, dni goryczy bez jakiejkolwiek po
ciechy. Mówiła z Jerem iaszem : „Któż mnie może 
pocieszyć, kiedy jedyny Pocieszyciel daleki jest 
odemnie! „Przetoż ja  płacząc, a oko moje spusz
czając wody, bo się oddalił odemnie pocieszyciel.4" 
(Thren. 1. 16.) — Powtarzała Mary a z Tobiaszem: 
„Co za wesele mi będzie, kiedy w ciemności siedzę, 
a światłości niebieskiej nie widzę ?“ (Tob. 5. 12.)

Przy innych boleściach pojmowała Mary a przy
czynę i cel, którym jest zbawienie świata i wolę 
boską, ale w tern strapieniu nie rozumiała powodu, 
dla którego Jezus się oddalił. Cierpiała Matka 
bolesna widząc się być oddaloną od Jezusa, a w po
korze swej mniemała, że jest niegodna być bliską 
Jezusa, służyć mu na tej ziemi, i opiekę mieć 
nad tak wielkim skarbem. Może m yślała w sobie, 
że nie służyła jak należało, że dopuściła się jakie
go niedbalstwa, dla którego była opuszczona. 
Mówi Orygienes: „Szukali go, ponieważ' obawiali 
się, czy ich nie opuścił.44 Jest to rzeczą pewną, że 
dla dusz miłujących Boga nie masz cięższej męki, 
jak obawa, czy nie obrazili Boga. Ztąd też po
szło, że Marya w żadnej innej boleści nie uska
rżała się jak przy zgubieniu Jezusa. „Znalazłszy
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go, użala się w miłości przed Jezusem, mówiąc: 
Isynu , cóżeś nam tak uczynił? Oto Ojciec twój 
i ja  żałośni szukaliśmy cię!“ (Luc. 2. 48.) — Temi 
słowy Marya nie zgromiła Jezusa, jak to utrzy
mują po bluźniersku heretycy, lecz chciała tylko 
wyrazie swą bolesc, której doświadczała u odda
leniu z miłości ku niemu. Nie było to wyrzutem, 
mówi błogosławiony Dyonizy, lecz użaleniem 
w miłości. Ów miecz był tak bolesny dla serca 
Maryi, że błogosławiona Benwenuta modliła się 
z upragnieniem do Matki bolesnej, aby dozwoliła 
jej współboleć z sobą przy szukaniu Jezusa. Na 
to objawiła się jej Marya Dziewica z dzieciątkiem 
na ręku. Ale gdy Benwenuta podziwia p ię
kność maleńkiego Jezusa, razem znikło jej dzie
cię z przed oczu. W  tej chwili taka opano
wała ją  tęskność, źe poczęła błagać Maryi, aby 
nie dozwoliła jej umrzeć z boleści. Najświętsza 
Dziewica pokazała się jej znowu po trzech dniach, 
i rzekła: Teraz wiedz córko, że boleść twoja była 
tylko maleńką cząstką mojego strapienia, jakiego 
doświadczałam, kiedy mi syn mój zginął.

Boleść ta  powinna być pociechą dusz tych, 
któie kosztując słodkiej obecności Zbawiciela, wpa
dają w oschłość, i są strapione, że słodycz u tra 
ciły. P łaczą one wprawdzie, lecz płaczą spokoj
nie jak płakała Marya z oddalenia się Syna,
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i umacniają się w duchu, aby niczego się nie 
lękać, jedno utraty  łaski Bożej, jak to sam Zba
wiciel powiedział świętej Teresie. Jeżeli Bóg- 
usuwa się oczom duszy, którą miłuje, to jednak nie 
usunie się z jej serca. Staje się często ukrytym, aby 
go dusza szukała z większą pożądliwością i miłością. 
Lecz kto chce znaleźć Jezusa, potrzeba, aby go szukał 
nie w pośród roskoszy świata, ale wśród krzyżów 
i umartwień, jak szukała Marya, według słów Jej rze
czonych do syna: „Żałośni szukaliśmy cię,u Mówi Ory- 
gienes: „Naucz się od Maryi, jak masz szukać Jezusa.

Na tym  świecie nie powinniśmy szukać innego 
dobra oprócz Jezusa. Job nie był nieszczęśliwyr 
gdy utracił wszystko co posiadał na tej ziemi, 
dzieci, zdrowie, zaszczyty i majętności, zstępując 
ze stolicy swej na kupę gnoju, bo mając z sobą 
Boga, nawet wtenczas był szczęśliwy. O nim to 
mówiąc Augustyn święty rzekł: „Utracił wszystko 
co m u Bóg dał, ale samego Boga nie utracił.- 
Prawdziwie nieszczęśliwe i nędzne są te dusze, 
które utraciły Boga. Kiedy Marya opłakiwała 
utratę Syna przez trzy dni, a jakżeż powinni grze
sznicy płakać, co stracili łaskę Boga, któiy hn 
mówi: „Wyście nie lud mój, i ja  nie będę wa 
szymh (Os. 1. 9 . ) — To albowiem sprawia grzech, 
że odłącza duszę od Boga, „Nieprawości wasze 
(mówi Prorok) rozdzieliły między wami a między



Bogiem w aszym / (Jsai. 59. 2.) — Ztąd idzie, 
źe chociażby grzesznicy posiadali wszelkie dobra 
świata tego. gdy stracą Boga, wtedy każda rzecz 
na tej ziemi staje, się dla nich tylko dymem 
i utrapieniem, jak to wyzhał Salomon: „Oto wszy
stko marność i utrapienie d u ch a / (Eccli. 1. 14.)— 
Ale dla tych dusz zaślepionych i nędznych (jak 
mówi Augustyn święty) jest największem nieszczę
ściem, patrzeć, że gdy zgubią wołu, to go szu
kają, gdy im się zabłąka owca, to pilnie się o nie 
starają, gdy zginie im koń, wtedy są pełni tro 
skliwości, a kiedy człowiek utraci Boga co czyni? 
Oto sobie je, pije i jest spokojny!

P R Z Y K Ł A D .
Czytamy w rocznikach Towarzystwa Jezuso

wego, że w Indyach pewien młodzieniec, opuszcza
jąc mieszkanie swoje w grzesznym zamiarze, usły
szał te słowa: „Zatrzymaj się, gdzie to idziesz?"— 
Na te słowa obrócił się i spojrzał na obraz Matki 
Boskiej bolesnej, który tam  się znajdował. Aliści 
Najświętsza Dziewica, podając m u jeden miecz 
z piersi Swej, rzekła: „Weźmij ten miecz i zrań 
raczej mi serce, a nie rań grzechami Syna mego." 
Na takie słowa młodzieniec upadł na ziemię, 
i cały skruszony serdecznym żalem począł rzewnie 
płakać, błagając o odpuszczenie grzechu popełnio
nego myślą pożądliwą.
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M O D L I T W A
O Błogosławiona Dziewico czemu się trapisz 

szukając zgubionego Syna swego? Może dla tego, 
żeś nie wiedziała, gdzie się podział? Ale czy nie 
spostrzegasz, że Jezus jest w sercu Twoim, bo on 
się bawi wśród lilij? Wszakżeś powiedziała sama: 
„Miły mój mnie a ja  jemu, który się pasie mię
dzy liliami.41 (Cant. 2. 16.) — Twoje myśli i afekty 
pokorne czyste i święte są to lilie, co wzywają bo
skiego oblubieńca, aby mieszkał wśród nich. 
O Maryo, która wzdychasz do Jezusa, i oprócz Je 
zusa niczego nie miłujesz, uczyń dla mnie i dla 
wielu grzeszników, którzy nie kochają Jezusa, obra
żają go i grzechami utrącają, abyśmy wzdychali 
do niego. O Matko moja naimilsza, jeżeli z mo
jej winy Syn Twój nie wrócił jeszcze do serca mo
jego, spraw to, abym go znalazł. W iem dobrze, 
że on da się znaleźć wszystkim, którzy go szu
kają. „Dobry jest P an  duszy szukającej go.44 
(Thr. 3. 25.) — Ale uczyń, abym go szukał jak 
powinienem. Tyś jest bramą przez którą wszyscy 
znajdują Jezusa. Przez Ciebie mam  nadzieję zna
leźć mego Zbawiciela. Amen.

Boleść czwarta: Spotkanie Jezusa idącego 
z krzyżem.

Mówi Bernardyn święty, że kto chce pojąć 
wielką boleść Maryi, gdy przez śmierć krzyżową
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utraciła Jezusa swojego, powinien rozważyć sobie 
miłość Maryi, którą pałała ku Synowi swemu. 
Każda matka czuje cierpienia dzieci jakby własną 
boleść. Tak niewiasta Chananejska gdy prosiła 
Zbawiciela, aby uwolnił córkę jej od czarta, który 
ją  trapił, rzekła mu: „Zmiłuj się nadem ną Panie, 
synu Dawidów, córka moja od szatana ciężko drę
czona j e s t /  (Matth. 15. 22.) — Prosi przeto wię
cej o miłosierdzie dla siebie niż dla córki. Ale 
która m atka kochała kiedykolwiek tkliwiej syna 
swego od Maryi kochającej Jezusa? Jezus był syn 
Jej jedyny, wychowany wśród takich trudów, syn 
najmilszy i najmiłościwszy M atki; syn, który był 
zarazem Synem Bożym, który przyszedł na tę  zie
mię, aby ją całkiem zapalić ogniem miłości Bożej, 
jak  to sam oświadczył, mówiąc: „Przyszedłem pu
ścić ogień na ziemię, a czegóż chcę, jedno aby był 

'}  zapalon / (Luc. 12. 49.) — Wystawmy sobie
jaki to płomień gorzeć m usiał od owego ognia 
w czystem sercu Maryi, i próżnem od wszelkiej 
miłości świata! Sama Błogosławiona Dziewica po
wiedziała świętej Brygidzie, że dla miłości wielkiej 
serce jej i serce Syna było tylko jednem. To po
łączenie służebnicy i matki z 'Synem i z Bogiem 
uczyniło w sercu Maryi ogień płonący tysiącznym 
płomieniem. Ale cały ten ogień miłości zamienił 
się w czasie męki Zbawiciela na morze goryczy.
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Ztącl też mówi Bernardyn święty: „Gdyby wszelkie 
boleści świata tego połączyły się razem, jednakby 
nie dorównały boleści Dziewicy świętej." „Ponie
waż Matka Boska (jak pisze Wawrzyniec Giusti- 
niani) o ile kochała czulej, o tyle więcej była zra
n io n a / O jakżeż przeto musiała boleć, kiedy spot
kała Syna potępionego już na śmierć, i idącego 
z krzyżem na Golgotę. To jest ów czwarty miecz 
boleści, nad którym rozmyślać mamy.

Objawiła błogosławiona Dziewica Świętej Bry
gidzie, że kiedy się zbliżał czas męki Zbawiciela, 
m iała oczy ciągle łzami zalane, rozmyślając o Synu 
ukochanym, którego m iała na tej ziemi u trac ić ; 
a gdy ze drżeniem wyobrażała sobie ów widok bo
leści, wtedy zimny pot występował Jej po całem 
ciele. Nareszcie zbliżył się ów dzień przeznaczony, 
w którym Jezus przyszedł do Matki żegnać się ze 
łzami przed śmiercią. Bonawentura Święty roz
ważając boleści Maryi owej nocy, m ów i: „Bezsenna 
przepędziłaś tę noc, i kiedy inni wszyscy spoczy
wali, Tyś sama czuwała." Rano przychodzili ucz
niowie Jezusa do strapionej Matki, przynosząc jej 
różne wiadomości, ale wszystkie pełne smutku, że 
się sprawdziły dla niej słowa Jerem iasza: „Pła
cząc płakała w nocy, a łzy na licach j e j ; nie masz 
ktoby cieszył ze wszech miłośników jej." (Thr. 1 ,2 ). 
Jeden opowiadał, jak zelżono Syna jej w domu



Kaifasza; drugi mówił o pogardzeniu Jezusa u He
roda. Pomijając już inne okoliczności przychodzi 
Jan  święty i powiada, że niesprawiedliwy P iła t 
już go skazał na śmierć krzyżową. Ów niespra
wiedliwy sędzia (jak mówi Leon Święty) temi sa- 
memi usty potępia, ktoremi uznał Jezusa niew in
nym. Acli Matko bolesna, rzekł Jej Jan, już s^n 
Twój jest osądzony, i już idzie niosąc sam krzyż 
swój na Kalwaryą. Pójdź, jeżeli chcesz go widzieć, 
i rzec mu pożegnanie na drodze, którą idzie.

Idzie Mary a z Janem , a po znakach krwi po
znaje, którędy szedł Syn Jej, tak bowiem objawiła 
Świętej Brygidzie. „Ze znaków Syna mego po
znałam drogę jego. Którędy szedł, wszędzie była 
ziemia skropioną krwią jego.“ Święty Bonawen
tu ra  mówi w rozmyślaniach swoich, że Matka bo
lesna szła krótszą ulicą, i zabiegła drogę, aby się 
spotkać z cierpiącym Synem, który tam  m iał prze
chodzić. Zatrzymawszy się w tern miejscu, ja- 
kieżto słowa mogła usłyszeć od żydów przeciw naj
droższemu Synowi, a może i przeciw sobie samej, 
ponieważ była im znana! Ale jaki powód do no
wych boleści, kiedy widziała gwoździe, młotek po
wrozy, różne, narzędzia nieszczęsnej męki i śmierci 
Syna. Jakim  bolesnym mieczem był odgłos trąby 
zapowiadającej wyrok przeciw Jezusowi. Lecz oto 
ledwie minęły narzędzia, i przeszli oprawcy, podnosi
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Mary a oczy, i o Boże, widzi Jezusa krwią zlanego 
i pokrytego ranami od stóp do głowy, z cierniową 
koroną na głowie, z krzyżem ciężkim na ramieniu. 
Patrzy Marya, i zaledwie poznaje, mówiąc wtedy 
z Izaiaszem : „I widzieliśmy go i nie było na co
pojrzeć.“ Ponieważ dla ran, siności i krwi szczer- 
niałej zdawał się być jakby trądem  okryty. „Myśmy 
go poczytali jako trędowatego. A jakoby zasło- 
niona twarz jego i wzgardzona, zkąd aniśmy go 
mieli za co.“ (Isai. 53). Ale miłość dała go po
znać. Ach, mówi Święty Piotr z Alkautary. jakaż 
miłość i bojaźń m usiała powstać na ten widok 
w sercu Maryi ? Pragnęła widzieć Jezusa, ale 
znowu chciałaby nie widzieć tak bolesnej postaci. 
Nareszcie oczy Jezusa i Maryi spotkały się wza
jemnie. Otarłszy Jezus skrzepłą krew z oczu 
(jakto było objawione Świętej Brygidzie) spojrzał 
na Matkę, i Matka spojrzała na Syna. O spoj
rzenia boleści któreście jako strzały przeszyły obie 
dusze kochające się tak czu le!

Małgorzata, córka Tomasza Moore, kiedy 
spotkała ojca na drodze idącego na śmierć, nie 
mogła wyrzec, jak tylko te dwa słow a: Ach oj
cze, ach ojcze! i padła bez zmysłów u nóg jego. 
Marya na widok Syna idącego na Kalwaryą nie 
odeszła od zmysłów, bo to nie przystało na Matkę 
Boską, jak mówi Suarez, a b y  u t r a c i ł a  przytomność;
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nie um arła zc strapienia, bo ją  Bóg zachował dla 
większego cierpienia, ale uczuła ztąd tak wielką 
boleść, któraby mogła i tysiąc śmierci zadać.

Mówi Anzelm Święty, że Mary a chciała zbli
żyć się do Jezusa i uścisnąć go, ale siepacze ode
pchnęli J ą  obelżywie od bolejącego Zbawiciela, 
i Marya szła za nim. Ach Dziewico Święta dokąd 
dążysz? Na Kalwaryą? A tam  spodziewasz się 
ujrzyć wiszącego na drzewie tego, który jest ży
ciem twoim? ,J  będzie życie twoje jakoby wi
szące przed to b ą ? u (Deut. 28, 66). O Matko 
moja, stój (jak mówi Święty Wawrzyniec Giusti- 
nian w imieniu Jezusa) dokąd się zbliżasz, dokąd 
chcesz iść? Jeżeli pójdziesz dokąd ja  idę, będziesz 
udręczona dla męki mojej, a ja  będę się trapił 
udręczeniem twojem. Ale chociaż sprawi kocha
jącej Maryi widok śmierci Jezusa boleść okrutną, 
jednak pospiesza. Idzie za Synem, aby razem 
cierpieć z Synem ukrzyżowanie. Pisze Chryzostom 
Święty, że litujemy się nawet nad zwierzętami. 
Gdybyśmy widzieli lwicę idącą za lwiątkiem pro- 
wadzonem na śmierć, zapewnebyśmy mieli litość. 
A jakżeżbyśmy mieli być nieczuli, gdy patrzym na 
M aryą, która idzie za niepokalanym Barankiem 

W potępionym na krzyż? Ubolewajmy przeto z nią
wespół, i postępujmy za synem Jej i za Nią, 

I dźwigając z cierpliwością krzyż dany nam  od Boga.
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Pyta się święty Chryzostom, czemu chciał Jezus 
wszelkie męki sam ponosić, ale przy niesieniu 
krzyża chciał przypuścić do pomocy Cyrenejczyka?
1 na to pytanie odpowiada: „Oto masz się
ztąd nauczyć, że krzyż Chrystusa nie wystar
cza bez krzj7ża twojego.1* Bo zbawienia twego 
nie jest dosyć, że sam Zbawiciel krzyż dźwiga, 
jeżeli my nie nosimy krzyża naszego z cierpli
wością aż do naszej śmierci.1*

P R Z Y K Ł A D .

Razu jednego okazał się Jezus siostrze Dio- 
mirze, zakonnicy we Florencji i rzekł: Pamiętaj 
o mnie miłuj mnie, abym pamiętał o tobie i cie
bie miłował. I  podał jej wieniec kwiatów razem 
z krzyżem, a przez to dał jej poznać, że pociechy 
Świętych na tej ziemi winne być zawsze złączone 
z krzyżem. Krzyż łączy dusze z Bogiem. lak  
święty Hieronim Emilian będąc żołnierzem, a prży
tem żyjąc bardzo grzesznie, gdy się dostał do nie
woli i wtrącony był od nieprzyjaciół do ciężkiego 
więzienia, w nieszczęściu tern poznał swe grzechy, 
a oświecony od Boga postanowił zmienić swe ż j-  
cie, udał się w opiekę Dziewicy Maryi, i za pomocą 
Bogarodzicy zaczął żyć świątobliwie. Swoją gorli
wością zasłużył sobie, że 11111 Bóg ukazał razu 
jednego wielką chwałę w niebie przygotowaną dla
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niego. Założył zakon Ojców Somasków opiekują
cych się sierotami, um arł świątobliwie, i zasłużył 
sobie cześć Świętych Pańskich.

M O D L I T W A .

O Matko bolesna przez zasługę owej boleści, 
jakąś uezuwała patrząc na kochanego Jezusa swego 
prowadzonego na śmierć, wyjednaj mi łaskę, abym 
w cierpliwości nosił owe krzyże, jakie mi Bóg 
ześle. Ach będę błogosławiony, jeżeli będę umiał 
towarzyszyć Ci z krzyżem moim aż do śmierci. 
Ach niewinny Jezu, Tyś dźwigał krzyż bardzo 
ciężki, a ja  grzesznik zasługujący na piekło, miał
bym odrzucać krzyż mój? O Dziewico niepokalana 
od Ciebie spodziewam się pomocy, abym znosił 
krzyże z cierpliwością. Amen.

Boleść pią ta:  Jezus umiera na krzyżu.
^  Oto widzimy nowe szczególniejsze męczeństwo. 
Widzimy Matkę patrzącą własnemi oczyma, jak 
syn jej niewinny i ukochany najtkliwszym afektem 
umiera wśród srogich mąk! „Stała podle krzyża 
m atka jego.“ Nic więcej, (mówi Jan  święty) nie 
potrzeba wyrzec o męczeństwie Maryi. Spojrzyj
cie na Nią stojącą wedle krzyża, na którym umie
ra ł Syn Jej, a potem powiedzcie, czy jest boleść 
jako boleść Maryi. Zatrzymajmy się przeto dziś



także na Kalwaryi, aby rozważać ów piąty miecz 
przenikający serce Maryi przy śmierci Jezusa.

Gdy przybył w zmęczeniu Zbawiciel nasz na 
górę, oprawcy zdarłszy szaty z niego, przybili bło
gosławione ręce jego i nogi gwoździami nie ostremi, 
jak mówi Bernard święty, ale tępemi, aby mu 
więcej męki przyczynić. Po przybiciu Jezusa,, 
wznieśli krzyż, umocowali, go, i pozostawili Zba
wiciela. Odstąpili od niego oprawcy, ale nie od
stąpiła Marya. Wtedy nawet zbliżyła się więcej 
do krzyża, aby go nie opuścić do samej śmierci. 
„Me odłączyłam się od niego (mówi Dziewica 
Boska w objawieniu do świętej Brygidy) i stałam 
najbliżej krzyża." Ale mówi święty Bonawentura, 
cóżto pomogło o Pani iść na Kalwaryą i widzieć 
tam z bliska umierającego Syna? Przynajmniej 
wstrzymać Cię powinien przestrach zbrodni takiej, 
źe Bóg jest przybity na krzyż przez ludzi, których 
stworzył. Lecz odpowiada tenże Święty: „Serce 
Twoje, o Maryo nie zważało na postrach lecz na 
boleść." Ach serce Twoje nie zajmuje się własnem 
strapieniem, ale męką i śmiercią ukochanego Syna, 
i dla tego chciałaś być obecną Jemu, aby Go. 
przynajmniej pocieszać. O Matko prawdziwa, mowi 
Gulielm Opat, o Matko kochająca, kiedy nawet 
okropność śmierci nie mogła Cię odłączyć oc ► yna 
kochanego! O mój Boże, cóżto był za obraz 10 esci
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widzieć konającego na krzyżu Sima i strapioną 
Matkę, pod krzyżem stojącą, która cierpiała wszel
kie męki Syna! Oto posłuchajmy co objawiła Marya 
Dziewica świętej Brygidzie o Synu umierającym 
w boleściach na krzyżu. „Drogi mój Jezus konał 
na krzyżu w opuszczeniu. Oczy jego głęboko wpa- 
dłe były na wpół zamknięte i zgasłe, wargi owi- 
słe, lica wyniszczone i przyschnięte, usta otwarte, 
nos zakończony, cała twarz smutna, głowa opu
szczona ku piersiom, włosy od krwi skrzepłej czarne, 
żywot przyschły, ręce i nogi sztywne, po całem 
ciele rany i krew.“

Mówi święty Hieronim, że wszelka męka Je 
zusowa była też męką Maryi. „He ran na ciele 
Zbawiciela, tyle boleści w sercu Maryi.44 Ktoby 
wówczas był na Kalwaryi, mówi święty Chryzostom 
widziałby dwa ołtarze, na których spełniały się 
dwie wielkie ofiary, jedna na błogosławionem ciele 
Jezusa, druga w sercu Maryi. Lecz zdaje się lepiej 
spostrzegać święty Bonawentura, który widzi tylko 
jeden ołtarz to jest sam tylko krzyż Syna, na kró- 
rym wspólnie z ofiarą Baranka Bożego ofiarowana 
jest Matka. „O Pani moja (mówi) gdzież to stoisz? 
czy wedle krzyża? J a  myślę, źe razem na krzyżu 
z Synem jesteś ukrzyżowana.44 Tak samo zapewnia 
Augustyn święty mówiąc: „Krzyż i gwoździe Syna 
były własne i Matce. Z ukrzyżowanym Chrystu-
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sem była ukrzyżowana i Matka.“ A Bernard święty 
mówi: „Co sprawiały gwoździe w ciele CJhrystuso- 
wem, to w duszy Dziewicy czyniła miłość.“ Tak 
więc w jednym czasie Syn ofiarował ciało swoje, 
a Matka ofiarowała swą duszę.

Oddalają się matki od konających synów; ale 
jeżeli która matka zwycięży się, że pozostaje przy 
śmiertelnym simie, wtedy stara się nieść mu 
wszelką pomoc. Ma baczność na łóżko, aby spo
czywał wygodniej, daje mu chłodzące zasiłki, i tak 
owa biedna matka koi boleść swoje. Lecz o Matko 
ze wszystkich matek najwięcej strapiona, o Maryo 
Ty patrzysz na umierającego Jezusa, a niestety 
nie możesz mu żadnej ulgi sprawić. Słyszy Dzie
wica Błogosławiona, że Syn mówi: „Pragnę!“ a dać 
nie może ani trochę wody na ugaszenie pragnienia. 
Nie mogła nic więcej, jak mówi święty Wincenty 
Ferreryusz, jak chyba rzec: „Synu, mam tylko 
wodę łez moich.“ Widziała, że na owem łożu 
boleści Syn Jej wisi na gwoździach, i nie ma od
poczynku. Pragnęłaby go ująć w swe ręce, aby 
mu sprawić ulgę, przynajmniej aby duszę swoję 
oddał w jej objęciach, ale uczynić tego nie mogła. 
Widziała, że Syn Jej w owem morzu udręczeń 
szukał, ktoby go pocieszył, jak to przepowiedział 
niegdyś przez usta proroka: „Oględowałem się,
a nie było pomocnika; szukałem, a nie było ktoby
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ratował.11 (Isai. 63. 5.) Ale ktoby go chciał z pośród 
łudzi pocieszać, kiedy wszyscy byli nieprzyjaciele ? 
Nawet na krzyżu bluźniłi przeciw niemu: „A prze
chodzący mimo bluźniłi go, chwiejąc głowami swy
mi.11 (Matth. 27. 39.) Jedni w oczy mu mówili: 
„Jeśliś syn Boży, zstąp z krzyża.“ Drudzy znowu: 
„Inszych zachował, sam siebie zachować nie może.11 
Jeszcze inni: „Jeśli jest Król Izraelski niech teraz 
zstąpi z krzyża.-* Oprócz tego mówiła Dziewica 
Błogosławiona świętej Brygidzie te słowa: „Słysza
łem, że Syna mojego nazywali złoczyńcą, zwodzi- 
cielem, że nikt więcej nie zasłużył na śmierć jak 
On; a wszystkie te słowa były mi jakoby nowe 
miecze boleści.*1

Co najbardziej pomnażało boeść litującej się 
nad Synem Maryi było, że Jezus ukrzyżowany żalił 
się, iż go nawet Ojciec Niebieski opuścił: „Boże 
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?11 (Matth. 
27. 46.) Słowa te, jak mówiła Matka Boska do 
świętej Brygidy, nie wyszły już nigdy Jej z myśli 
w calem życiu. Tak więc Matka strapiona patrzała 
na wszelkie męki Jezusa, chciała uczynić mu ulgę, 
a nie mogła. Najwięcej trapiło Ją  to, że uważała, 
iż Jej obecność i boleść pomnażała mękę Syna. 
Mówi Bernard święty: że to samo udręczenie
które trapiło serce Maryi, dręczyło także serce 
Jezusa; i że Zbawiciel na krzyżu przez politowanie

3*



dla Matki więcej cierpiał, niż dla własnej męki. 
Tak samo mówi w objawieniu Dziewica Błogosła
wiona: „Stałam i patrzałam  na niego, a Jezus 
patrzał na mnie, i więcej cierpiał z mojej przy
czyny aniżeli dla własnych udręczeń.41 Bernard 
święty mówiąc o Maryi stojącej pod krzyżem Syna 
wyraża się w te słowa: „Stała Matka wedle krzyża, 
usta Jej milczały, umierała żyjąc, żyła umierając. 
Umrzeć nie mogła, bo żyjąc była um arła .44 Roz
mawiając Zbawiciel w objawieniu rzekł do Baptysty 
Yarano, źe na krzyżu tak go utrapił widok Matki 
swej bolejącej pod krzyżem, źe litość nad Matką 
zadawała m u śmierć bez pociechy. A kiedy razu 
jednego dał jej Pan Bóg poznać w objawieniu 
wielkość smutku tego, rzekła Baptysta, o Panie 
nie mów mi już o tej Twojej męce, bo znieść 
tej boleści nie mogę.

Dziwili się ludzie, patrząc, że Marya milczy, 
nie narzekając w takiej boleści. Ale lubo Marya 
milczała usty, wszelako nie milczała sercem. Za
ję ta  była wtedy Dziewica ofiarowaniem życia Syna 
swojego boskiej sprawiedliwości dla zbawienia na
szego. Wiedzmy przeto, że przez zasługę boleści 
swoich przykładała się do tego, abyśmy się odro
dzili do życia łaski Bożej. Jesteśm y więc dziećmi 
boleści Jej. „Chciał Chrystus (mówi Lanspergiusz) 
aby Marya stała pod krzyżem jako przyczyniająca



się do naszego odkupienia, albowiem postanowił 
Zbawiciel uczynić nam ją  Matką, dla tego pod 
krzyżem zrodziła sobie nas dziećmi swojemi.“ 
A jeżeli kiedy w owem morzu goryczy pocieszyło 
się czem serce Maryi, zaiste jędyną pociechą było 
dla niej wiedzieć, że za pośrednictwem swoich bo
leści pomagała nam do zbawienia wiecznego. Sam 
Zbawiciel objawił to świętej Brygidzie w te słowa; 
„Marya matka moja stała się dla współczucia i mi
łości matką wszystkich w niebie i na z iem i/ 
I  w rzeczy samej były to ostatnie słowa Jezusa 
pożegnania przed śmiercią; było to ostateczne 
wspomnienie, aby wt osobie Jana  polecić nas za 
synów, gdy rzekł Zbawiciel: „Niewiasto, oto syn 
tw ó j/  Od owej to chwili zaczęła Marya pełnić 
względem nas troskliwość dobrej matki, ponieważ 
jak  oświadcza święty Piotr Damian, dla modlitwy 
Maryi nawrócił się dobry łotr i otrzymał zbawie
nie. „Dla tego skruszony był dobry łotr, źe Bło
gosławiona Dziewica, stojąc pomiędzy krzyżem Je 
zusa i łotra, błagała Syna za łotrem, wynagra
dzając mu tern dobrodziejstwem jego niegdyś uczyn
ność." Utrzymują bowiem niektórzy, źe w czasie 
ucieczki do Egiptu łotr ten okazał się ludzkim dla 
familii świętej. Tę pomoc czyni Marya odtąd 
każdemu, i zawrsze czynić będzie.
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P R Z Y K Ł A D .
Pewien młodzieniec w mieście włoskiem Pe

rugia przyobiecał czartowi, że jeżeli m u da pomoc 
w grzechu, którego pożądał, wtedy odda mu swą 
duszę, i dał mu na to kartę z podpisem krwią, 
własną. Po dopełnieniu owego grzechu domagał 
się szatan wypełnienia danej mu obietnicy, zawiódł 
go nad wodę, i groził mu, że jeżeli sam nie wsko
czy w wodę, porwie go z ciałem i z duszą do pie
kła. Nieszczęśliwy młodzieniec mniemając, że już 
się nie wydrze z rąk czartowskich, chciał się rzu
cić w wodę, ale przejęty bojaźnią śmierci, rzekł do 
czarta, że nie ma odwagi i żądał, aby sam czart 
go zepchnął. Młodzieniec miał na sobie szkaplerz 
Matki Boskiej bolesnej, dla tego djabeł rzekł do 
niego, aby zrzucił z siebie szkaplerz, a wtedy chciał 
go popchnąć. Ale młodzieniec widząc, że w szka- 
plerzu m a jeszcze opiekę Dziewicy Maryi, nie chciał 
się pozbyć szkaplerza. I  tak po długiej sprzeczce 
odstąpił djabeł od niego całkiem zawstydzony, po- 
czem grzesznik przejęty wdzięcznością dla Matki 
Bolesnej poszedł czjmić Jej dzięki i w żalu ser
decznym za grzechy ofiarował wotum na ołtarzu 
w Kościele Błogosławionej Dziewicy w Perudżyi.

M O D L I T W A .
Ach Matko bolesna cierpiąca więcej od wszyst

kich matek, um arł Syn Twój, Syn wszelkiej miło-
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ści o-odzien, ktoregos tuk bardzo kochała! Tłuczesz 
i masz słuszność do płaczu. Ivto ^ię może pocie
szyć? Tylko ta  myśl może Ci ulżyć, że Jezus przez 
śmierć swoję zwyciężył piekło, otworzył niebo, które 
było dla ludzi zamknięte, i zbawił tak wiele dusz. 
Ze stolicy krzyża panować będzie w tak wielu ser
cach, co zwyciężone miłością jego Służyć mu będą 
w miłości. Kie pogardzaj mną przeto, Matko moja, 
ale spraw, abym przy Tobie płakał, bo mnie się 
raczej należy płakać za grzechy, którem popełnił.
0  Matko miłosierdzia, dla śmierci Odkupiciela mo
jego i przez zasługę boleści Twoich spodziewam 
sie przebaczenia i mojego zbawienia wiecznego. 
Amen.

Boleść szósta: Przebicie w łócznią Jezusa 
i zdjecie z krzyża.

„O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, 
obaczcie, a przypatrzcie się, jeśli jest boleść jako 
boleść moja.“ (Thr. 1. 12.) — Dusze pobożne słu
chajcie, co mówi M arya w boleści: córki ukochane, 
ją  nie chcę od was pociechy: bo serce moje już 
nie jest zdolne pociechy na tej ziemi, skoro um arł 
mój Jezus kochany. Jeżeli chcecie mnie się po
dobać, chcę tego od was, odwróćcie się odemnie
1 patrzcie, czy gdzie na świecie jest boleść podobna 
do mojej, kiedy mi z takiem okrucieństwem wy-



—  40  —

darto tego, który był jedyną moją miłością. Ale 
o Pani, kiedy nie szukasz pociechy, a pragniesz 
tak  baidzo męki, przeto mówię Ci, że ze śmiercią 
Syna Twojego nie skończyły się Twoje boleści. 
Będziesz zraniona innym jeszcze mieczem boleści. 
Ljrzysz przebity włócznią okrutną bok Syna Twego 
po śmierci, nim przyjmiesz na ręce Twoje ciało 
Jezusa zdjętego z krzyża. Oto więc mamy teraz 
dla rozmyślania naszego szóstą boleść, która udrę
czyła serce tej Matki. Żądamy uwagi i łez. Do
tąd następowały boleści jedna po drugiej, ale te
raz, zdaje się, złączyły się razem wszystkie boleści, 
aby wspólnie trapić Błogosławioną Dziewicę.

Dosyć jest powiedzieć matce, źe syn jej umarł, 
aby rozpalić w niej miłość ku straconemu synowi. 
Zwykli przeto niektórzy dla sprawienia ulgi m aj
kom, które synów utraciły, przypominać im zm art
wienia poniesione z przyczyny owych dzieci. Ale
0 Królowo moja, gdybym chciał w taki sposób 
ulżyć boleści Twojej, jakie zmartwienie ze strony 
Syna Twego mógłbym Ci przypomnieć? — Wszak- 
żeż on Cię zawsze kochał, zawsze Ci był powolny,
1 zawsze Cię szanował. Teraz straciłaś go, a ktoby 
zdołał pojąć i opowiedzieć Twą gorycz? Ty sama 
tylko mogłabyś nam  wysłowić Swą boleść, boś jej 
doświadczyła.

Gdy um arł nasz Odkupiciel (mówi pewien po-
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boźny) pierwszym afektem Matki Boskiej było to
warzyszyć duszy Syna swego przed tron Przed
wiecznego Ojca. Zapewne rzekła wtedy M arya: 
Oto przedstawiam, Boże mój, duszę Syna Twego, 
który był Ci posłuszny aż do samej śmierci. Przyj
mij ją  w Twe ręce. Twoja sprawiedliwość otrzy
m ała zadosyćuczynienie; wola Twoja wykonana 
jest; spełniła się wielka ofiara dla chwały Twojej 
wiecznej. Następnie spojrzawszy na martwe członki 
Jezusa swojego, rzekła: o rany, rany miłości, od
daję wam cześć i pocieszam się, że dla was dane 
jest zbawienie światu. Będziecie na zawsze otwarte 
w ciele Syna mojego, abyście były schronieniem 
tych, co do was uciekać się będą. O ileżto ludzi 
otrzymają dla was odpuszczenie grzechów swoich, 
ile to dusz pobożnych zapalą się na widok wasz do 
miłości dobra nieskończonego!

Aby radość następującej soboty Świąt Paschy 
nie m iała przeszkody, chcieli żydzi, iżby zdjęto 
ciało Jezusa z krzyża. Ale ponieważ nie wolno 
było zdjąć skazanych pierwej aż umrą, dla tego 
przyszło kilku oprawców z źelaznemi maczugami, 
i połamali mmi nogi dwóch złoczyńców na krzy
żach. Marya płacząc śmierci Syna widziała owych 
katów zbliżających się do Jezusa. Na taki widok 
zadrżała najprzód z przestrachu, a potem rzekła: 
Ach Syn mój już umarł, przestańcie przeto past-
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wić się nad nim i nie dręczcie więcej mnie bie
dną matkę. Święty Bonawentura pisze: „Prosiła 
ich, aby nie łamali kości. Ale gdy tak mówi, o-to 
przebóg, żołnierz jeden podniósłszy oszczep, otwo
rzył bok Jezusa /4 „Jeden z źołnierzów włócznią 
otworzył bok jego, a natychm iast wyszła krew 
i woda.41 (Joan. 19. 34.) — Za uderzeniem włó
czni krzyż zadrżał, a serce Jezusa zostało prze
szyte, (jak m iała objawione święta Brygida), tak 
że na dwie części było rozdzielone. W yszła z rany 
krew i woda, bo i ten ostatek krwi chciał wylkó 
Zbawiciel dając nam przez to zrozumieć, że już 
więcej krwi nie ma, którąby jeszcze dał za nas. 
Mówi pobożny Lanspergiusz: „Podzielił Chrystus 
z m atką swoją mękę tej rany, bo sam odebrał 
zelżywośó, a m atka odebrała boleść.44 Ojcowie 
święci utrzymują, że to był ówT miecz właściwy 
przepowiedziany Błogosławionej Dziewicy przez Sy- 
meona. Miecz nie z żelaza, ale miecz boleści, 
który w sercu Jezusa przeniknął Jej duszę. Tak 
mówi z innymi święty Bernard: „Włócznia, co 
otworzyła bok Zbawiciela przeszyła duszę Dzie
wicy, bo Ona od serca Jezusa oderwać się nie 
mogła.44 Sama Błogosławiona Dziewica mówi 
wr objawieniu do świętej Brygidy: „Ody włócznia 
była wydobyta z boku, okazało się żelazo całe 
krwią zbroczone. W tedy to zdawało się mnie,
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jakoby serce moje było przebite, gdym widziała, 
źe serce ukochanego Syna mojego przebili. Tejże 
Brygidzie świętej rzekł Anioł, źe boleść Maryi była 
ztąd tak wielka, iż tylko cudem Boskim została 
przy życiu. W  innych przynajmniej boleściach 
Syn Jej litował się nad nią, ale w tej teraz już 
i od Syna pociechy nie miała.

Lękając się Matka bolesna, aby innych jakich 
zelźywości jeszcze Synowi ukochanemu nie czynili, 
prosiła Józefa z Arymatei o wstawienie się do P i
ła ta  o ciało Jezusa, chcąc je po śmierci zachować 
od dalszego pastwienia się nad niem. Poszedł 
Józef do Starosty i przedstawił mu boleść i życze
nie Matki strapionej. Anzelm święty utrzymuje, 
że litość dla matki wzruszyła P iłata i spowodo
wała go, że dał im ciało Zbawiciela. Złożono więc 
Jezusa z krzyża, — O Dziewico Najświętsza, któ
raś z taką miłością dała Syna swego światu dla 
zbawienia naszego, oto świat Ci go oddaje. Ale 
przebóg, odpowiada Mary a światu, przebóg, jak mi 
Syna oddajesz? „Oblubieniec mój jest biały i ru
miany,'1 a ty oddajesz mi czarnego od siności, ru
mianego ale od ran, któreś mu zadał. B ył pię
kny, teraz nie masz w nim krasy, bo jest cały 
zeszpecony. Pociągał do miłości widokiem swoim 
a teraz przejmuje zgrozą patrzącego nań. O ileżto 
mieczów (mówi święty Bonawentura) przeszyło



duszę Maryi, gdy widziała Jezusa złożonego 
z krzyża! Wystawmy sobie udręczenie każdej 
matki patrzącej na zmarłego syna.

Brygida święta w objawieniach, mówi, że do 
krzyża przystawiono trzy drabiny dla zdjęcia c iała ' 
Zbawiciela. Najprzód wyciągnęli uczniowie gwoź
dzie z rąk, a potem z nóg, i gwoździe oddali Matce 
bolesnej. Następnie trzym ał jeden ciało u góry, 
drugi zaś u dołu, i tak złożyli je z krzyża. Ber
nardyn de Bustis w rozmyślaniach swoich pisze, 
że strapiona Matka stojąc, wyciągnęła ręce swoje 
ku drogiemu Synowi, objęła je w żałości i siadła 
pod krzyżem. Patrzała na usta otwarte, na oczy 
martwe przyćmione. Oglądała rany i kości miej
scami odkryte. Zdjęła koronę cierniową i widziała 
kolcami okropnie pokłutą świętą głowę. Przypa
trywała się przebitym rękom i nogom, mówiąc: 
Ach Synu, do czego Cię przywiodła miłość Twoja 
ku ludziom ! Cóźeś uczynił komu złego, źe się 
z Tobą tak okrutnie obeszli? Tyś mi był ojcem, 
(jak przytacza Maryą mówiącą Bernardyn de Bu
stis). Tyś mi był bratem, oblubieńcem, rozkoszą 
moją, moją chwałą, Tyś mi był wszystkiem. Synu, 
ach patrz jak jestem  boleścią przejęta, spojrzyj na 
mnie i pociesz mnie, ale Ty więcej nie patrzysz. 
Mów, i wyrzecz jedno słowo pociechy, ale Ty wię
cej nie mówisz, boś jest umarły. Potem zwraca-



jąc mowę do narzędzi męki, rzekła Marya: O cier
nie okrutne, o gwoździe, o włócznio sroga, ezemu- 
ście tak katowały waszego Stwórcę? Ale na cóź 
oskarżam kolce cierniowe i gwoździe, wy to grze
sznicy, wyście się tak pastwili nad Synem moim!

Tak mówiła wtedy M arya i użalała się z na
szej przyczyny. Lecz gdyby teraz jeszcze mogła 
boleć, cóżby wyrzekła święta Dziewica? Jakążby 
to uczuwała mękę, gdyby widziała, że ludzie jeszcze 
po śmierci krzyżowej Jezusa pastwią się nad Zba
wicielem i krzyżują go grzechami swojemi? O nie 
dręczmy przeto Matki bolesnej, a jeżeli dotąd na- 
szemi występkami sprawialiśmy jej mękę, czyńmy 
teraz to, do czego nas wzywa. Oto Marya mówi 
do nas z prorokiem: ..Nawróćcie się przestępnicy 
do serca,“ (Isai. 46. 8.) Grzesznicy, nawróćcie się 
do zranionego serca Jezusa mojego. Powróćcie, 
ale z żalem za grzechy, a on was przyjmie. Od 
niego uciekaj się do niego; od Sędziego do Odku
piciela, od sądu do krzyża.

Objawiła Dziewica Błogosławiona świętej Bry
gidzie, że Synowi złożonemu z krzyża zamknęła 
oczy, ale rąk jego zgiąć nie mogła, Przez to dał 
nam  poznać Zbawiciel, że chciał mieć rozszerzone 
ręce, aby przyjąć wszystkich grzeszników skruszo
nych, którzy wracają z żalem do niego. O świecie 
(mówi Marya z prorokiem) „oto czas twój czas
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miłujących.44 (Ez. 16. 8.) — Wiedz o tem świecie, 
że kiedy Syn mój um arł dla zbawienia ciebie, już 
nie jest dla ciebie czas bojaźni, lecz czas miłości. 
Miłować masz Tego na zawsze, który dla okazania 
wielkiej miłości swojej, chciał tak wiele cierpieć 
dla ciebie. Bernard święty mówi: „Dla tego zra
nione jest serce Jezusa, aby przez ranę widzialną 
można było ujrzy ć ranę niewidzialnej miłości.41 
Kiedy Syn mój (mówi Mary a) chciał sobie dać 
bok otworzyć, aby w wielkiej miłości dać ci serce 
swoje, dla tego o grzeszniku, słuszną jest rzeczą, 
abyś Jezusowi oddał serce twoje. O wy dzieci 
Maryi, jeżeii chcecie bez bojaźni zawodu znaleźć 
miejsce w sercu Jezusa, (mówi pewien pobożny) 
idźcie wspólnie z Maryą, a Ona wam tę łaskę 
otrzyma. Synu takiej Matki wejdź z Kią do serca 
Jezusowego. K a dowód tego niech posłuży nastę- 
pujący piękny przykład.

P R Z Y K Ł A D .

Opowiada jeden sługa Boży o wielkim grze
szniku, który oprócz innych zbrodni zabił własnego 
ojca i brata, i w skutek tego tułał się po świecie. 
Grzesznik ten słysząc razu pewnego kazanie o mi
łosierdziu boskiem, postanowił odbyć spowiedź świętą 
przed tym  samym kaznodzieją. Spowiednik wy
słuchawszy owych zbrodni, kazał mu iść przed



ołtarz Matki Boskiej Bolesnej, i modlić się, aby 
Bogarodzica uprosiła mu od Boga żal serdeczny 
i odpuszczenie grzechów. Idzie wiec ow grzesznik, 
i zaczyna się modlić, i oto umaił z z mu na miej
scu. Nazajutrz gdy tenże kapłan polecał zmarłego 
modlitwom zgromadzonych ludzi, pokazał się w tej 
chwili gołąbek biały, któremu upadła karteczka do 
stóp kapłana. Podniósł ów papier, i przeczytał 
taki napis, że dusza zmarłego opuściwszy ciało dla 
owego żalu za grzechy poszła do nieba. Zarazem 
było napisane zalecenie, aby wysławiać nieskoń
czone miłosierdzie boskie.

M O D L I T W A .

O Dziewico bolesna, o Duszo wielka w cno
tach a zarazem wielka w boleściach, ponieważ owe 
cnoty i boleści wypływają z płomienia miłości, 
którąś pałała ku Bogu, bo serce Twoje tylko Boga 
miłować umie, przeto miej litość nademną o Ma
tko, bo ja nie miłowałem Boga, a nawet często 
go obrażałem. Twoje boleści czynią mi wielką 
otuchę, i sprawiają mi nadzieję odpuszczenia grze
chów. Ale to mi nie wystarcza, bo ja pragnę ko
chać mego Zbawiciela. A któż może mi skutecz
niej to uprosić od Ciebie, która jesteś Mutką na
dobnej miłości? O Maryo, pocieszaj wszystkich, 
pociesz także i mnie. Amen.



Boleść siódma: Złożenie ciała Jezusa 
do grobu.

Kiedy m atka jest przy synie cierpiącym i umie- 
rającym, u czuwa ona bez wątpienia i podziela wszel
kie cierpienia syna. Ale kiedy syn już umrze i m a 
być pogrzebany, a m atka strapiona już go żegna, 
wtenczas, o Boże, jaką to boleść sprawia jej ta  
myśl, że już utraciła syna, i nie będzie go więcej 
oglądać. Boleść ta  przewyższa wszelkie inne bo
leści. To też jest ostatni miecz boleści, o którym 
mamy teraz rozmyślać, że Marya, która stała wedle 
krzyża Jezusowego, która umarłego już i zdjętego 
z krzyża objęła w miłości, miała go nareszcie 
zostawić w grobie, aby nie cieszyć się już więcej 
jego drogą obecnością.

Lecz abyśmy lepiej rozważali owę boleść osta
tnią, wróćmy na Kalwaryą i patrzmy na strapio
ną Matkę, która jeszcze trzym a w sAvym ręku 
umarłego Syna. Zdaje się jakoby wymawiała 
słowa Joba: „Synu, odmieniłeś mi się w okrutne- 
go.“ (30. 21.) — Tak, albowiem cała Twoja pię
kność i przyjemność, łaska i cnota, wszelkie oznaki 
szczególniejszej miłości, któreś mi dawał, wszelka 
przychylność mnie okazywana, wszystko to zamie
niło się dla mnie na tyle strzał boleści, które o ile 
mnie więcej niegdyś zapalały do miłości, o tyle
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mnie teraz okrutniej dręczą, źem Cię utrąciła. Ach 
Synu mój ukochany, utraciwszy ciebie utraciłam 
wszystko.

Tak Marya trwała, wyniszczając się od bo
leści, i trzymając Syna swego. Lecz święci ucznio
wie lękając się, aby Matka strapiona nie um arła 
z boleści, wzięli się do odebrania Jej zmarłego 
Jezusa, dla złożenia go a v t  grobie. Poszanowaniem 
przejęci, ale prawie przemocą odebrali Jej z łona 
ciało, namaścili je wonnościami i zawinęli w prze
ścieradło już przysposobione, na którem Zbawiciel 
chciał pozostawić światu wyobrażenie ciała swego, 
jak to widzieć możemy dotąd w mieście Turynie.

Otóż niosą już Jezusa do grobu. Już się 
rozpoczyna pochód żałobny. Uczniowie niosą ciało 
na barkach, towarzyszą w porządku Aniołowie 
z nieba, niewiasty święte idą za ciałem, a z niemi 
wspólnie idzie Matka Bolesna do miejsca pocho
wania. Gdy przyszli do grobu, o jakżeźby pragnęła 
Marya być pochowana ze Synem, jak to mówiła 
w objawieniu do świętej Brygidy: „O jakżeż chętnie 
chciahibym być złożona obok Syna mojego, gdyby 
była taka wola Jeg o ! Ale Marya według woli 
Boskiej m iała tylko towarzyszyć błogosławionemu 
ciału Jezusa do grobu, gdzie złożono także gwoździe 
i cierniową koronę. Chcąc podnieść kamień dla 
zamknięcia grobu, rzekli uczniowie Zbawiciela do

4
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Świętej Dziewicy: Acli Pani, trzeba grób zakryć, 
uzbrój się przeto w męztwo, spojrzyj po raz ostatni 
na Syna Twego, i pożegnaj się z nim. Tak 
więc Synu mój ukochany (z pewnością mówiła 
Mary a), już Cię nie mam  więcej oglądać? Przyj
mij przeto, kiedy Cię poraź ostatni widzę, przyj-' 
mij ostatnie pożegnanie od Matki Twojej w miłości 
i przyjmij serce moje, które Ci pozostawiam w gro
bie. Święty Fulgencyusz mówi, że Marya mocno 
pożądała, aby dusza jej była z Jezusem  współ 
pogrzebiona, co i Błogosławiona Dziewica objawiła 
świętej Brygidzie w te słowa: „Prawdziwie rzec
mogę, że przy pochowaniu Syna mojego były ja 
koby dwa serca w grobie.“

Nareszcie zamknęli kamieniem w grobie ciało 
Zbawiciela, ów skarb wielki, jakiego większego ani 
ziemia ani niebo nie posiada.

Odstąpmy teraz na chwilę i rozważmy, że Ma
rya zostawiła serce swoje w grobie z Jezusenr, rób 
Jezus był całym Jej skarbem. Pismo święte 
mówi: „Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze 
będzie." (Luc. 12. 34.) A my gdzie mamy scho
wane serce nasze? B}rć może że w doczesności, 
w błocie świata tego. A czemuż nie u Jezusa, 
który chociaż w niebo wstąpił, chciał jednak pozo-* 
stać nie umarły, ale żywy w Najświętszym Sakia- 
lnencię ołtarza, aby pociągnął ku sobie i posiadł
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serca nasze? — Ale wróćmy do M aryiNJak utrzy
muje święty Bonawentura, nim odstąpiła od grobu, 
błogosławiła owo świętą skałę, mówiąc: O skało 
szczęśliwa, co zamykasz teraz w sobie tego, które- 
cr0m w łonie mojem nosiła, błogosławię cię i za
zdroszczę ci. Zachowaj mi Syna mego., który jest 
jedynein dobrem mojem, całą miłością moją. 
A potem obracając się do Ojca Przedwiecznego 
rzekła: Ach Ojcze, Tobie polecam Tego, który jest 
Synem Twoim i Synem moim. Tak żegnając po 
raz ostatni Syna, tudzież żegnając i grób, odeszła 
Marya. Postępowała z takim wyrazem boleści 
i smutku, że (mówi Bernard święty) wielu nawet 
obojętnych powodowała do łez. Którędy szła 
wszyscy co ją spotkali, nie mogli się. wstrzymać 
od płaczu. Dodaje ów Święty, że uczniowie i nie
wiasty, które szły z Matką bolesną, więcej litowali 
się nad Nią niż nad Jej Synem.

Jak utrzymuje święty Bonawentura, siostry 
okryły Błogosławioną Dziewicę jakoby wdowę we
dług ówczesnego zwyczaju zasłaniając Jej prawie 
twarz całą. Gdy przechodziła koło krzyża zbro
czonego krwią Jezusa, była najpierwszą oddającą 
cześć. Bzekła: O krzyżu święty, całuję cię i cześć 
ci oddaję, bo nie jesteś już drzewem hańby, ale 
stolicą miłości i ołtarzem miłosierdzia poświęconym 
przez krew Baranka Bożego, który ofiarowany był

4 *
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na tobie dla zbawienia świata. Opuściwszy krzyż 
wróciła Marya do domu. Oczy jej szukają wokoło, 
a nigdzie nie znajdują Jezusa swego. Zamiast 
Syna ukochanego nasuwają się oczom Jej wszelkie 
wspomnienia z Jego życia i śmierci okrutnej. Przy
pomina sobie, jak niegdyś w szopce Betleemskiej 
przyciskała do serca swojego dzieciątko Jezus; jak 
w Nazarecie przez wiele lat z Nim rozmawiała; 
jak wzajemnie okazywali sobie miłość, jak słu
chała z ust Jego słowa żywota wiecznego. W koń
cu stanął Jej przed oczy widok straszliwy dnia, 
który właśnie upływał. Widziała owe gwoździe, 
kolce cierniowe, poszarpane ciało Jezusa, rany 
głębokie, kości w rękach i nogach od gwoździ 
skruszone, usta po śmierci otwarte, oczy martwe. 
Ach jakążto noc boleści miała wtedy Marya. Obra- 
cając się Matka strapiona do Jana, pytała go się 
w goryczy7: O Janie, a gdzież jes t nauczyciel
twój? Pytała się M agdaleny: Córko, powiedz mi, 
gdzie jest twój oblubieniec? O Boże kto nam go 
zabrał? Przy takich słowach płakała Marya, 
a wszyscy obecni zalewali się łzami. A ty duszo 
moja, nie płaczesz? — Obróć się ku Maryi, i po
wiedz Bogarodzicy z świętymi Bonawenturą te 
słowa: „Pozwól o Pani moja, pozwól mi z Tobą 
płakać. Tyrś niewinna, a jam  grzesznica. Spraw, 
abymi się z Tobą smuciła/ 1 Marya płacze w miło-
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ści, a t j  płacz z żalu dla grzechów twoićh. W  ta- 
Idclito może łzach znajdziesz pociechę tego, o któ
rym następujący przykład powiada.

P R Z Y K Ł A D .

Ojciec Engelgrawe pisze, że był pewien za
konnik trapiony tak wielkiemi skrupułami, iż nie
raz bliski był rozpaczy. Ale źe był bardzo po
bożny do Matki Boskiej bolesnej, zawsze się ucie
kał w swoich utrapieniach do Maryi, i rozmyślając 
o Jej boleściach, uczuwał się pokrzepiony na du
chu. Nareszcie gdy umierał, czart jeszcze więcej 
go dręczył skrupułami, do rozpaczy go kusząc. 
W tych to udręczeniach wejrzała Matka litości na 
swojego sługę strapionego, objawiła się mu i rzekła: 
„Dla czego synu mój smutkiem napełniony jesteś? 
Przecież mnie ty tyle razy w smutku moim po
cieszał! Oto Jezus przysłał mnie, abym ciebie po
cieszyła. Uspokój się przeto, ciesz się, i wnijdź 
do nieba!“ Na te słowa pobożny zakonnik um arł 
słodko pełen pociechy i nadziei. —— -

M O D L I T W A .

Matko moja bolesna, nie chcę Cię pozostawić 
samą we łzach, lecz pragnę towarzyszyć Ci łzami 
mojemi. O tę łaskę dziś Cię proszę. Wyjednaj 
mi pamięć ustawiczną i pobożność czułą męki Je-
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zusa i/Twojej, aby pozostałe mi jeszcze dnie życia 
służyły mi do płakania nad boleściami Twojemi 
i nad męką mego Odkupiciela. Mam nadzieję, że 
te boleści dadzą mi w godzinę śmierci ufność 
i moc, źe na widok grzechów moich, któremi o b r a - \  
ziłem Zbawiciela mojego, nie będę rozpaczał. Bo
leści Twoje, o Błogosławiona Dziewico, otrzymają - 
dla mnie miłosierdzie, wytrwanie do końca życia, 
i niebo, gdzie (jak mam nadzieję) cieszyć się będę 
z Tobą, i wysławiać nieskończone miłosierdzie Boga 
mojego przez całą wieczność. Tego się spodziewam, 
i tego pragnę. Amen, amen.

Czcionkami J. Leitgebra w Poznaniu,


