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Głos kapłański
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża
Ostrobramska!

R

ozpoczynamy miesiąc poświęcony szczególnie duszom w czyśćcu cierpiącym. Miarą naszej miłości niech będzie ilość i jakość modlitw, pokut i jałmużn ofiarowanych za zmarłych. Te dusze zdane są wyłącznie
na pomoc z zewnątrz, by zostały skrócone ich męki mogą liczyć tylko
na pomoc od nas. Warto zachować pewien porządek w modlitwach za zmarłych. Mamy szczególny obowiązek modlić się za naszych bliskich, tych których
za życia skrzywdziliśmy, zgorszyliśmy lub nakłoniliśmy do grzechu. Jeżeli mamy jeszcze do spłacenia dług zmarłym, to jeśli nie mają oni spadkobierców,
ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Szczególne modlitwy należą się z naszej
strony również tym którym zawdzięczamy coś jako społeczność. Np. jeżeli
ktoś przekonał się do oczywistego faktu wakatu Stolicy Apostolskiej i biskupstw dzięki artykułom śp. ks. Antoniego Cekady, to winien mu okazywać
pamięć w modlitwie. Jako naród módlmy się za naszych żołnierzy poległych na
wojnach. Sługa Boży ks. Stanisław Papczyński założył zakon Marianów Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Wspomożycieli dusz czyśćcowych, by szczególnie
modlić się za naszych rycerzy i zmarłych na zarazy spowodowane wojnami.
Przypominam, że odpusty za zmarłych można pozyskać pod zwykłymi warunkami "toties quoties", czyli za każdym razem ("ile się da") od godziny 12.00
1 listopada do północy Dnia Zadusznego, czyli przez 36 godzin! W pozostałe
dni oktawy Dnia Zadusznego – do 9 listopada włącznie – odpust zupełny można pozyskać raz dziennie. W pozostałe dni listopada KAŻDA modlitwa za zmarłych również jest obdarzona szczególnymi odpustami. Warto przygotować się
na wielką pracę na rzecz zmarłych w listopadzie. Jej błogosławione skutki
będą odczuwalne i dla żywych i dla zmarłych.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
Listopad zaczyna się Dniem Wszystkich Świętych. Ponieważ żyjemy w czasach
gdy całe legiony piekielne grasują po ulicach Polski i świata, musimy koniecznie prosić o pomoc armię Świętych. Dzień 1 listopada to ich wspólne święto,
ale zaraz potem – jeszcze w oktawie Wszystkich Świętych – zaczyna się świętowanie poszczególnych Patronów.
Trzeciego listopada wypada święto bł. Marcina z Porres O.P. Ten braciszek
zakonny pochodził z mieszanej rasowo rodziny, urodził się w Ameryce Południowej. Jego biały ojciec nie przyznawał się początkowo do syna. Jego uświęcenie polegało na wykonywaniu prostych posług w klasztorze, pogodnym
przyjmowaniu zniewag wzorem Chrystusa. Czwarty listopada to święto świętego arcybiskupa Mediolanu Karola Boromeusza. Implementował On wzorcowo postanowienia Soboru Trydenckiego odnośnie tworzenia seminariów.
Warto Go prosić o nasze seminaria i alumnów. 11 listopada to święto
św. Marcina, wzorcowego, miłosiernego biskupa. Prośmy Go by nasi biskupi
byli jak najświętsi. 12 listopada obchodzimy z kolei święto św. Marcina papieża, umęczonego za Wiarę i zmarłego na wygnaniu. 13 listopada mamy w Polsce święto św. Stanisława Kostki S.I., patrona Polski i młodzieży. To On
wzmocnił polskie Wojsko swoim objawieniem nad Chocimiem w 1621 roku.
14 listopada to święto św. Jozafata męczennika unii brzeskiej, arcybiskupa
połockiego, zabitego okrutnie przez schizmatyków. 15 listopada to święto
św. Alberta Wielkiego, dominikanina i doktora Kościoła, tego samego, który
był pierwszym mistrzem świętego Tomasza z Akwinu. 16 listopada to święto
Matki Boskiej Ostrobramskiej – Królowej Polski i jednocześnie święto świętej
Gertrudy Większej, mistyczki, której Pan Jezus objawiał tajemnice swojego
Najświętszego Serca. 17 listopada to święto bł. Salomei Piastówny – pierwszej
polskiej klaryski.
Na tym poprzestanę wyliczanie świętych z listopada zapraszając do modlitwy i
uciekania się w opiekę do tych świętych oraz wszystkich których znacie, lubicie i kochacie.
Z kapłańskim błogosławieństwem dla Was i Waszych bliskich,
ks. Rafał J. Trytek ICR
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Obrońca Narodu
więty młodzieniaszek, Stanisław
Kostka, zeszedł tak przedwcześnie ze świata, że za życia swego nie mógł zdziałać wiele dla
swej ukochanej, ziemskiej Ojczyzny.
Dopiero po śmierci rozbłysła pełnym
blaskiem miłość jego dla kraju. Jednym z najwspanialszych objawów
takiej miłości było zjednane Jego
przyczyną zwycięstwo pod Chocimem.

Ś

Państwo tureckie za naszych czasów
poniósłszy kilka klęsk, zajmuje
w Europie zaledwo mały skrawek
ziemi. Nie tak było przed kilku wiekami. Turcja podbiwszy plemiona
greckie i słowiańskie na Bałkanie, a
nawet część Węgier, zagrażała całemu chrześcijaństwu, a Polska, granicząca z Turcją długim pasem, musiała przez wiele lat staczać z nią uporczywe walki, przez co zasłużyła
sobie za szczytne miano przedmurza
chrześcijaństwa.
Nigdy przecież nie była Polska tak
zagrożoną od oręża tureckiego jak w
r. 1621. Sułtan turecki, Osman,
mszcząc się za napady kozackie,
postanowił podbić Polskę pod swe

panowanie i w tym celu zebrawszy
ogromne na owe czasy, bo trzysta
tysięczne wojsko, stanął nad rzeką
Dniestrem, pod Chocimem. Polska
była wówczas bardzo osłabiona,
gdyż poprzedniego roku poniosła
klęskę pod Cecorą, gdzie poległ sam
hetman Żółkiewski i wiele doborowego rycerstwa, toteż przeciw
ogromnym zastępom tureckim wyruszyła tylko niewielka garstka polskiego żołnierza pod Chodkiewiczem
i królewiczem Władysławem, wspomagana niezbyt licznem wojskiem
Kozaków. Po ludzku mówiąc, nie
było dla Polski ratunku.
Ale dzielny Chodkiewicz nie upadł na
duchu. Ufny w pomoc Boga odważnie stawił czoło nieprzyjacielowi.
Rozpoczęły się zacięte walki. Tymczasem pobożny król Zygmunt
przemyśliwał, jakby pozyskać sobie
pomoc z nieba. Postanowił polecić
wojsko i ojczyznę opiece Stanisława
Kostki, choć wtenczas nie był on
jeszcze kanonizowany. Ażeby okazać
ufność, jaką w opiece młodzieniaszka cały kraj pokładał, w ciężkiej tej
chwili posłał król posłów do Rzymu

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
z prośbą o przysłanie cennej relikwji,
głowy błog. Stanisława. Generał
Towarzystwa Jezusowego czyniąc
zadość prośbie królewskiej, zaraz
wysłał do Polski żądaną relikwję
przez ks. Grochowskiego, biskupa
łuckiego.
I stała się rzecz dziwna. Równocześnie kiedy głowa błog. Młodzieniaszka nadchodziła do Ojczyzny, hardy
sułtan, Osman, sromotnie pobity
oddalał się od granic naszego kraju.
Podobało się jednak Bogu wyraźniejszym jeszcze znakiem okazać, że
zwycięstwo chocimskie zawdzięcza

5

Polska wstawiennictwu Stanisława
Kostki.
Dnia 10 października w Kaliszu jezuita, O. Mikołaj Oborski opowiedział
swoim zakonnym współbraciom
dziwny sen, który miał uprzedniej
nocy. Widział pole bitwy, nieprzeliczone czernie Turków i Tatarów,
zalewające obóz polski. Nad wrzawą
bitewną, nad obłokami kurzu i dymu
ujrzał niebiańskie zjawisko. Oto na
złocistym wozie, ciągniętym przez
dwa białe konie, unosiła się Królowa
Polski, Niepokalana Dziewica z Dzieciątkiem Bożem u łona, wśród łun
świetlanych, jaśniejszych od słońca.

Miedzioryt Wolfganga Kiliana (1581 – 1663) przedstawia św. Stanisława Kostkę proszącego
Maryję o wstawiennictwo i pomoc w bitwie pod Chocimiem zwanej „Polskim Lepanto”. Św.
Stanisław stoi w centrum grafiki, po jego lewej stronie Matka Boża w płaszczu i koronie, idzie z
dłońmi wyciągniętymi przed siebie w geście powstrzymywania, wzrok ma skierowany na dół,
na słońce, które znajduje się u Jej stóp. Ma to zapewne związek z zaćmieniem słońca, które
miało miejsce przed wyruszeniem wojsk tureckich.
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Przed nimi na tym samym rydwanie
klęczał Stanisław Kostka, błagając
o pomoc dla wojska polskiego i ręką
ukazując na pole walki. Dzieciątko
Jezus, wychyliwszy się z objęć Matki,
uśmiechem i ruchem rączek oznajmiło, że wysłuchuje modlitwy Stanisława. Tak opowiadał ks. Oborski.
Oczywiście słuchający nie przypisywali z początku temu widzeniu
szczególnego znaczenia. Dopiero po
kilku dniach doszła do Kalisza wieść,
że właśnie w tym dniu, 10 października, miała miejsce rozstrzygająca
bitwa, która przechyliła zwycięstwo
na stronę Polaków. Tak więc widzenie ks. Oborskiego dokładnie zgadzało się z rzeczywistością. W ten sposób chciał Bóg okazać skuteczność
modłów św. Stanisława i jego opiekę
nad polskim narodem. Podobnie
uratował św. Stanisław Kostka Ojczyznę swoją w bitwie pod Beresteczkiem. Król Jan Kazimierz krzyżem
leżał przed obrazem św. Młodzieniaszka w Lublinie, polecając mu
sprawę Polski i nie zawiódł się w
swej ufności.
Za naszych już czasów dopiero w
zmartwychwstałej Polsce zagrażała
nowa niewola, nawała bolszewicka.
Cud nad Wisłą, wielka bitwa warszawska ocaliła ojczyznę. Niewątpli-

Listopad 2021
wie główne posłannictwo naszej
Orędowniczki przed Bogiem spełniła
tu Królowa Polski N. Panna. Pewne
oznaki zdają się jednak wskazywać,
że i wstawiennictwo św. Stanisława
przyczyniło się do ocalenia ojczyzny.
Oto szala zwycięstwa przechyliła się
na stronę polską właśnie w dzień
śmierci św. Stanisława, dnia 15
sierpnia. Nadto w rodzinnych stronach Świętego koło Ciechanowa
zdarzył się wypadek, który miał rozstrzygający wpływ na cały przebieg
wielkiej bitwy o Warszawę, jak pisze
naczelny wódz rosyjski. Oto mały
oddziałek polskiej jazdy spłoszył
w tej miejscowości sztab armji rosyjskiej, która miała okrążyć Warszawę
od tyłu, przeszedłszy Wisłę w okolicy
Płocka. Skutkiem tego zerwana została łączność tej armji z głównem
dowództwem i w czasie bitwy pod
Warszawą była ona dla działań wojennych straconą. Co więcej, w tejże
samej ziemi rodzinnej św. Stanisława
pod Ciechanowem wódz tej armji
bolszewickiej został zaskoczony
przez wojsko polskie niedługo potem
i zamiast do swej armji spiesznie
uciekł na wschód. Armja rosyjska
czwarta została bez wodza, spóźniła
się w odwrocie i osaczona przez
wojska polskie pod Kolnem musiała
przejść do Prus i tam broń złożyć.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
Przyczyniło się to głównie do wielkiej
klęski Rosjan, którzy odtąd ustawicznie bici musieli zawrzeć pokój w

Rydze. Tak do ostatnich czasów św.
Stanisław Kostka okazywał się troskliwym obrońcą swojego narodu.

Posłaniec Serca Jezusowego, rocznik 54, listopad 1926 r., str. 254 – 256.

Dusze czyscowe
w. Brygidzie pokazał anioł
w widzeniu męki dusz czyścowych, oraz ich modły za tych,
którzy im ulgę niosą w cierpieniach. „Jak pokarm, – rzekł anioł –
rozwesela zgłodniałego, świeża woda spalonego pragnieniem, ciepłe
okrycie zmrożonego żebraka, miękka
pościel złamanego boleścią, jak
szczęśliwa wiadomość pociesza zasmuconego: – tak ofiary Mszy świętej i dobre uczynki wiernych rozweselają dusze czyścowe”.

Ś

Potem dodał: „Błogosławiony człowiek, który wspomaga dusze cierpiące modlitwami, dobrymi uczynkami,
umartwieniem ciała!”

„O Panie Jezu Chryste, Sędzio sprawiedliwy, pomnażaj miłość Twoją w
sercach tych, którzy nas wspierają,
abyśmy z tych dobrych uczynków
większą korzyść miały.”
„O Panie Boże! Daj stokrotną nagrodę przyjaciołom naszym na ziemi,
którzy przez swe dobre czyny wznoszą nas do światłości niebieskiej i do
oglądania Oblicza Twego”. (Objaw.
Ks. 4. r. 9)
Pamiętajmy, że między nami a duszami naszych krewnych, rodaków,
bliźnich w czyścu istnieje wzajemna
łączność, pomoc, płynąca z miłości, –
Obcowanie świętych!

I zaraz słyszałam, – powiada św.
Brygida – wiele głosów mówiących:
Posłaniec Serca Jezusowego, listopad 1915, str. 214.
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Śobota
Ze zwyczajów Kościoła św.

D

awny to bardzo obyczaj
w dzień sobotni jak rok
Boży czcić w szczególniejszy
sposób Matkę Najświętszą:
dzień ten stał się prawdziwie Jej czci
poświęconym. Tu odprawiają się po
kościołach uroczyste przed ołtarzami
Marji nabożeństwa, indziej śpiewają
zawsze godzinki o Niepokalanem
Poczęciu, kapłani odprawiają osobne
pozwolone przez Kościół msze św.
i pacierze kapłańskie.
Pierwszą taką mszę św. o Matce
Boskiej na soboty ułożył jeszcze za
czasów Karola Wielkiego, mistrz
jego, mąż wielkiej pobożności
i uczony, Alkuin. Pacierze zaś kapłańskie papież Urban II z końcem XI.
stulecia polecił w soboty odmawiać
o Matce Boskiej. Następcy jego na
stolicy Piotrowej, na dni sobotnie
obdarzali różne kraje i kościoły
szczególnemi przywilejami podnoszącemi cześć Najśw. Dziewicy,
otwierali skarby odpustów, ubogacając niemi te hołdy sobotnie.

Pobożność ku Bożej Rodzicielce kazała nawet naszym praojcom w soboty powstrzymywać się od mięsnych potraw, a lud ten dzień Marji
okrył pełną wdzięku legendą, jakoby
samo niebo uśmiechało się weń
promieniem słonecznym ku czci
Matki Boskiej. Bo kiedy Pan Jezus
dziecięciem na ziemi przebywał,
Marja, Matka Jego co rano w sobotę
u zdroju prała sukienki dla swego
Synaczka i one na słońcu suszyła, aby
Dzieciątko na niedzielę białością
szaty jaśniało w kościele. Aniołowie
zazdrościli z nieba tej świętej posługi, nie śmieli się jednak sprzeciwić,
bo wiedzieli, że dziecięciu najlepszą
posługa matki. Odtąd więc
W każdą sobotę, czy zimą, czy latem,
Musi się słońce uśmiechnąć nad
światem,
By na pamiątkę Jezusowych latek
Błysnąć pogodą w sercu ziemskich
matek.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
Kościół św. jednak oddając w dzień
sobotni Matce Boskiej szczególniejszą cześć, musiał mieć do tego ważne powody. W najważniejszych chwilach naszego zbawienia widzimy
wszędzie w życiu Pana Jezusa obok
i Matkę Najśw. Tak Kościół wszędzie
cześć Zbawiciela Pana łączy z czcią
Jego Matki. Niedziela to dzień Pański, w duchu więc Kościoła było poświęcić także jeden najbliższy dzień,
Marji. A ponieważ Ona drogą jest do
Jezusa, więc poprzedzającą właśnie
dzień Pański sobotę poświęcamy
Matce Jego. Ona jutrzenką jest zbawienia naszego, rozdziera noc błędu,
zwiastując jasności zbawienia; jutrzenką też staje się rozdzierając
nocne chmury, by zajaśniał w majestacie słonecznym dzień Pański. Ona
Pośredniczką jest w naszem odkupieniu i zbawieniu, tak i dzień Jej
poświęcony stanąć musiał pomiędzy
piątkiem dniem smutku i cierpienia,
a niedzielą — dniem radości i spoczynku.
Ale nietylko ze względu na połączenie w kościele Bożym czci Jezusa
i Marji, łączymy sobotę z niedzielą.
Po gorzkiej, a bolesnej męce Pana

Naszego na krzyżu, Marja samotna,
bez pociechy, z największej boleści
rozważała w dniu Zmartwychwstania
to wszystko, co najmilszy Jej Jezus
wycierpiał, ponosząc istotne męczeństwo serca swego matczynego.
Jak więc dzień męczeństwa poświęca
Kościół czci męczenników, tak wypadało, by Królowej ich Marji poświęcił
dzień pamiętny Jej męczeństwem,
a nam dał sposobność przypomnienia sobie w nim tych największych
dowodów miłości, jakie nam Matka
Boska w swem życiu dała i odnowienia naszych synowskich ku Niej
uczuć.
Śpiewa o Marji Kościół św., że Ona
jedna jedyna zwyciężyła wszystkie
herezje na całym świecie. Sobota
w pogaństwie poświęconą była ojcu
fałszywych bożków, Saturnowi.
Chrześcijaństwo poświęca ją Matce
prawdziwego Boga, Najświętszej
Dziewicy Marji, wyznając i ufając, że
Ona zawsze wśród nas była, jest
i będzie zwycięską Judyt na murach
Betulji, Kościoła św. katolickiego,
a jeżeli my Jej wiernie cześć oddawać będziemy i w sercach naszych
będzie pogromicielką szatana.

Dzwonek Marji, marzec 1922, zeszyt 3, II rocznik, str. 82 – 83.

9

10

Numer 11 (21)

Listopad 2021

Patrońka Towarzystwa
Obrazy św. Marii Goretti

M

aria Goretti zeszła z tego
świata bez fotografii.
Biedni rodzice nie mogli
sobie pozwolić na taki
luksus, jakim była w tym czasie fotografia. Zresztą ani ona, ani rodzice
nie myśleli o tym. Jej postać, jej rysy
twarzy, zachowali jednak dobrze w
pamięci tak matka, jak i rodzeństwo,
a także sąsiedzi. To też, gdy trzeba
było po śmierci drukować obrazki
z jej podobizną, posługiwano się na
początku portretem jej, wykonanym
przez malarza Jozefa Brovelli z Nettuno. Ten zaś wziął jako model
dziewczynkę z Nettuno.
W r. 1938 wykonała drugą podobiznę świętej dzieweczki Siostra –
malarka ze zgromadzenia Misjonarek
Franciszkanek z Rzymu na podstawie
dokładnego opisu, danego jej przez
matkę Assuntę, która dłuższy czas
przebywała u tych Sióstr. Assunta
uznała w tym obrazie podobieństwo
swej córki, zatwierdziła go. Jest on
obecnie najbardziej popularnym
w świecie katolickim.

Oryginał wisi w kościele OO. Pasjonistów w Rzymie przy „Scala Santa”
w kaplicy męczenników.
Obraz ten przedstawia świętą panienkę o dojrzałym anielskim wyrazie twarzy; patrzy w górę, w ręku
trzyma palmę – symbol męczeństwa
i lilię – symbol czystości. Biały welon
zakrywa jej ramiona, w głębi widać
Sanktuarium w Nettuno, gdzie spo-

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
czywają jej kości.
Miliony reprodukcji rozszerzają się
po świecie i pobudzają młodych do
panowania nad sobą, do dążenia do
ideałów.
Assunta twierdziła zawsze, że bardzo
podobną do Mariettiny była jej siostra Ersilia. Fotografię zaś tej ostatniej zachowała matka i to fotografię,
wykonaną w r. 1912 tj. kiedy Ersilia
miała lat 12 – tyle co Marietta. Rzeczywiście podobieństwo Ersilii do
tego powyżej opisanego portretu
Marietty jest widoczne.
Innym obrazem jest portret Kazimiery Dąbrowskiej, Polki, przebywającej
od lat w Rzymie, znanej wykonawczyni różnych portretów wybitnych
dygnitarzy watykańskich i kanonizowanych z czasów Piusa XII.
K. Dąbrowska przedstawiła Marię
Goretti jako 8 – 10 letnią dzieweczkę, jako obraz mający pociągać
szczególnie dzieci. Malowała ten
portret na podstawie wyżej wymienionej fotografii Ersilii, siostry świętej, najbardziej podobnej do Mariettiny. Piękna, przemiła, uduchowiona
twarz w białej aureoli, łagodne oczy
patrzące w dal, długie włosy splecione w warkocz, spadające na ramiona, piękna chusta zakrywająca plecy
(przypominająca polskie chusty),

palma męczeństwa, a przede
wszystkim śliczny gołąbek śnieżnobiały, którego trzyma na ręku – gołąbek symbol czystości i pokoju jej
serca. To są szczegóły tego portretu,
mającego zachwycać dzieci, polskie
dzieci.

I rzeczywiście kolorowe reprodukcje
tego obrazu wywołują żywy oddźwięk w Polsce i są rozchwytywane
przez polskie dziewczęta.
Inny bardzo efektowny obraz widzimy w kościele św. Rocha w Rzymie
nad Tybrem. Proboszcz tego kościoła
gościł kiedyś Assuntę z jej dziećmi.
Autorem obrazu jest artysta włoski.
Święta męczennica z lilią w ręku
wznosi się ku niebu, a ukochana
przez nią Matka Boża chce nałożyć
na jej głowę koronę chwały niebieskiej – nagrodę wieczną. Aniołowie
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trzymają palmę męczeństwa i kwiaty. Twarz Marietty podobna do portretu wykonanego przez Siostrę
Franciszkankę. Obraz ten pociąga
wiernych i można w kościele tym
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zobaczyć często klęczących i modlących się przed obrazem tej świętej.
W innych krajach pojawiły się inne
portrety, o których trudno jednak
coś powiedzieć.

Ks. Dr. Stanisław Jezierski, Wzór przebaczenia, św. Maria Goretti, Rzym
1960 r., str. 86 – 88.

Dziesięc ńiedziel ńa czesc
sw. Śtańisława

T

rzech patronów młodzieży
katolickiej wybrał nam Kościół
św., ażebyśmy za ich przykładem w czystości i niewinności
pielgrzymowali po uciążliwej do
nieba drodze. Jest to św. Alojzy,
anioł w ludzkiem ciele, jest to
św. Jan Berchmans, skromniutki
fiołek, jest to św. Stanisław, śnieżna
lilijka lechickiego kraju.
Św. Stanisław, z sławnej w Polsce
szlacheckiej rodziny Kostków urodzony, od łona matki na wielbiciela
Marji niebieskiej był przeznaczony.
Wielkich mężów, potężnych królów

i sławnych bohaterów zapisała Polska na kartach swej historji. Panowie
i książęta, prałaci i uczeni rozsławili
ojczysty kraj po wszelkich narodach.
Ale przez wszelkie wieki snuje się jak
złoty promień niebiańska postać
Stanisława. Jego imię słynie w Kościele Bożym; jak olej wylany na
kryształowem zwierciadle srebrzystej krynicy, tak sława i cześć młodzieniaszka-Polaka rozlała się po
dalekim i szerokim świecie. Słyną
królowie polscy i książęta, ale oni
podobni do gwiazd niebieskich, które gasną, gdy król nocny, księżyc
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srebrzysty zaświeci na lazurowem tle
kopuły niebieskiego dworu. Św. Stanisław rozsławił imię Polski i Polaków po wszelkie czasy i po wszelkie
narody.
Ojciec, dumny szlachcic i zamożny
kasztelan zakroczymski, pan wysokiego rodu, wyznaczył synom swoim
Pawłowi i Stanisławowi wysokie
w Rzeczypospolitej dostojeństwa
i urzędy. Matka zaś, Małgorzata,
z rodziny Odrowążów, owego gniazda śląskiego świętych i błogosławionych, wcale inne w sercu żywiła co
do swych dziatek życzenia. Widzieć
je w gronie świętych, w towarzystwie błogosławionych Pańskich, to
było serca macierzyńskiego pragnieniem, dla nieba zrodziła dziatki, a nie
dla ziemi. I oto, życzeniom rodziców
zadość się stało, bo Stanisław okrył
chwałą prastary ród Rosików, a dla
siebie zaszczytne wyrobił miejsce
pomiędzy dziećmi Bożemi.
W Rzymie zgasła ta święta duszyczka, tak wątła a tak bohaterska, zmarł
sługa Marji, gorliwy kongreganista,
zmarł wielki święty, zatoczywszy łuk
na niebie jak złotem siejąca światłem
kometa; krótki był bieg jego życia;
ośmnaście lat tylko mieszkał na tej
łez dolinie. Matka Boska prowadziła

młodzieńca do ołtarza Pańskiego.
Komunja św. była jego pokarmem,
jego rozkoszą i szczęściem. Z Bogiem
się łączył przy niebieskiej uczcie,
a gdy sił nie starczyło, poszedł do
Boga, by Go oglądać twarzą w twarz.
„Otóż, dla wyższych rzeczy jestem
stworzony“ — zawołał i wzbił się ku
Słońcu nieśmiertelności. Umarł
z miłości św. Stanisław, aniołek uleciał z doliny wygnania do górnej
krainy. Umarł, ale imię jego żyje po
wszelkie wieki.
Nabożeństwo do świętego młodzieniaszka ogarnęło lotem błyskawicy
cały świat katolicki. Osobliwie kongregacje
Marjańskie
obierały
św. Stanisława coraz to częściej za
swego patrona. Na jego cześć zaprowadzono w gronach Marjańskich
tak zwane Dziesięć Niedziel św. Stanisława, które się obchodzi przed 13
listopada na pamiątkę owych dziesięciu miesięcy spędzonych przez
naszego rodaka w zakonie jezuickim.
W każdą z tych niedziel uzyskać
można odpust 7 lat i 7 kwadragen;
wystarczy krótka modlitwa lub trzykroć Zdrowaś Marja do Św. Stanisława na intencję Ojca św., w dzień
13 listopada zaś odpust zupełny. Tak
rozporządził papież Leon XII w 1827
roku, „aby nabożeństwo do św. Sta-
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nisława rozpowszechnić pomiędzy
chrześcijany, osobliwie z tej przyczyny, że się przyczynia do większego
uwielbienia Matki Bożej, do której
ten święty szczególniejszą pałał miłością“.
Kongregacja Marjańska obchodzi
uroczystość św. Stanisława z wszelką
możliwą okazałością. Jest w ten
dzień Komunja generalna, jest so-
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lenne nabożeństwo na cześć
św. patrona, jest i kazanie na jego
cześć i chwałę. Ks. prezes nie
omieszka swym kongreganistkom
przedstawić tego miłego świętego za
wzór wszelkiej cnoty panieńskiej;
a przedmiotem nauki w ten dzień
będzie owe słowo cnotliwego potomka rodu Kostkowego. „Dla wyższych rzeczy jestem stworzony!“

Dzwonek Marji, listopad 1921, zeszyt 11, I rocznik, str. 322 – 325.

Grzech powszedńi
Ks. Andrzej Beltrami

K

to pragnie dojść do doskonałości chrześcijańskiej, musi
koniecznie
wypowiedzieć
zaciętą walkę wszystkim
wadom i grzechom powszednim
(Weźmy za swoje to postanowienie
ukoronowanego Proroka: „Będę
gonił nieprzyjacioły moje i pojmam
je; i nie wrócę się, aż ich nie stanie”).
Życie święte nie znosi grzechów
powszednich popełnianych z pełną

świadomością i znajomością złego.
Trzeba nam być hojnym względem
Boga i nie sprawiać Mu przykrości,
jeśli chcemy, żeby i On był szczodrym względem nas ze swemi łaskami. Dusza przywiązana czułym
afektem do stworzeń, nie może się
wznieść całkowicie do błogiej zażyłości z Bogiem. Bo cóż pomoże ptaszkowi, że nie jest nicią cieniuteńką
uwiązany lub sznurem mocnym, jeśli
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nie może się uwolnić i według upodobania zażywać swobody w powietrzu.
Róża jest śliczna i wonna i nęci nas
do siebie swoimi kolorami błyszczącymi w świetle słońca; lecz jeżeli
jeden listek tylko ma zwiędły, traci
już swój urok. Jabłko dojrzałe i piękne, jeśli ma jedną część nadpsutą,
chociażby ona była mała, już go nie
można na stół królewski postawić.
Gdyby na wspaniałej sukni jedwabnej, ozdobionej złotem i perłami,
haftowanej biegłemi rękoma, znajdowała się najmniejsza plamka,
czemprędzej trzeba suknię odnieść,
bo królowa jej nie weźmie, gdyż
ucierpiałaby jej sława. Musi szatę
mieć całkiem czystą, nieskalaną, bez
najmniejszej skazy. Do pałacu królewskiego nie zostaną przyjęte jak
tylko szaty odpowiednie majestatowi królewskiemu. Bóg, który jest
samą świętością i widzi niedoskonałości nawet w gorejących miłością
serafinach, drżących przed jego majestatem i zasłaniających sobie twarz
skrzydłami: tenże sam Bóg żąda
i chce, żeby dusze w szczególniejszy
sposób Jego miłości poświęcone,
wszystkiemi siłami starały się o nabycie czystości sumienia. Kto ze swojemi wadami zawarł pokój, kto ze
swojemu niedoskonałościami roz-

kosznie się ułożył, kto ciągle jedne
i te same grzechy powtarza, mając
nawet w nich upodobanie i nie starając się z nich poprawić: niech nie
spodziewa się, że dojdzie do doskonałości, że zostanie przypuszczony
do poufałej komórki miłości Bożej
i upojony pociechami niebieskiemi!
Aby Bóg się całkowicie oddał duszy,
potrzeba, iżby ona była wyzuta
z wszystkich afektów ziemskich
i z wszelkiego przywiązania do stworzeń. Bo jeżeli nasze serce jest splamione błotem, jeżeli miłuje znikome
rzeczy ziemskie, nie może być oświecone promieniem niebieskim i napełnione słodkim balsamem łaski
poświęcającej. Balsam, jeżeli w nim
utonie mucha, poczyna tracić swoją
woń (jest to myśl biblijna: Muchy
ginące psują wonną wdzięczność
drogiego olejku, Eccl. X, 1).
Błogosławiona Małgorzata Marya
Alacoque, szczęśliwa uczennica Serca Jezusowego, wstąpiwszy do klasztoru i tam ćwicząc się w najwyższej
doskonałości, zachowała jednak
pewne uczuciowe przywiązanie do
jednej towarzyszki. Objawił jej się
Pan Jezus i powiedział, iż to słodkie
przywiązanie zasmuca Jego Serce,
chcące w jej sercu wyłącznie królować; musi zatem to przywiązanie
koniecznie zerwać. Święta dziewica,
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tkliwa na najmniejszy znak uczucia,
przez kilka miesięcy musiała toczyć
walkę przeciw temu przywiązaniu, aż
nareszcie zwyciężyła, i wtenczas
dopiero Oblubieniec niebieski napełnił ją pociechami i ozdobił nadzwyczajnymi darami, których przedtem jej nie udzielił, gdyż nie była
jeszcze całkiem wyzuta ze siebie.
Święta Teresa, ta serafinka z Karmelu, miała razu jednego okropne widzenie, którem pokazano jej piekło
i miejsce dla niej zgotowane, gdyby
się nie poprawiła z kilku swoich wad,
co z wolna doprowadziłyby ją do
zguby. Czcigodna Siostra Anna od
Wcielenia, która zmarła w opinii
świątobliwości, widziała pewną duszę rzeczywiście potępioną z powodu swych lekkich wad, które ją do
grzechu ciężkiego doprowadziły.
Grzechy
powszednie
sprawiają
w osobie dążącej do doskonałości to,
co sprawiają muszki lub piasek
w oczach. Jeden pyłek lub ziarnko
piasku jest niczem, a jednak gdy
wnijdzie w oko, wyciska łzy i zadaje
mu straszne boleści; zobaczysz jak
puchnie, czerwienieje i dopóki pyłek
nie wyjdzie, dopóty nie jest się spokojnym i nie można jasno na przedmioty spoglądać. Błogosławiona
Klara z Montefalko miała pewnego
razu próżne upodobanie w spełnio-
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nym uczynku: natychmiast odjął jej
Bóg wszystkie niebieskie pociechy
i to na długi czas, pomimo iż za ten
grzech surową pokutę czyniła
i z wylewaniem gorzkich łez błagała
o przebaczenie. Pan Jezus jest zazdrosnym Oblubieńcem, nieznoszącym niewierności względem siebie
w duszach Jemu poświęconych.
Umiłował On je tak bardzo, iż nie
wahał się zstąpić z nieba na ziemię,
przyjąć ciało ludzkie, ponieść najokropniejsze męki i wreszcie umrzeć
za nie na krzyżu: ma więc prawo
żądać, żeby Mu oddały całe swe
serca, a nie dzieliły go jeszcze pomiędzy stworzenia. Jest ono bowiem
tak małe, iż nie pomieści w sobie
dwóch miłości: powinno gorzeć tylko
miłością ku Temu, który je stworzył,
odkupił i pragnie je uświęcić. Święta
Ludwina, dziewica holenderska,
która nawiedzona wszelkiemi chorobami spędziła trzydzieści ośm lat na
łożu boleści, z powodu śmierci ojca
oddała się smutkowi więcej, aniżeli
przystoi na chrześcijanina wierzącego, że grób jest spoczynkiem nieśmiertelności. Za karę za to przywiązanie więcej niż naturalne i zbyteczne, Bóg jej odjął nie tylko wszystkie
słodkie pociechy, jakiemi ją zwykł był
nawiedzać na łożu boleści, lecz przycisnął ją jeszcze swoją ręką, zsyłając
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jej wiele cierpień wewnętrznych.
Pewien pobożny pustelnik widział
w objawieniu stan tej cierpiącej duszy, dał jej więc znać, iż jeżeli pragnie
na nowo zjednać sobie poprzednie
łaski, to powinna się poprawić z tej
niedoskonałości i całkiem się poddać
najświętszej woli Boga.
Zwróćmy się teraz do własnego doświadczenia! Czyż może nieprawda,
że gdy dobrowolnie wpadamy
w niedoskonałości, gdy sobie nie
chcemy odmówić pewnych choćby
małych zachcianek i kaprysów, gdy
zezwalamy na pewne czułości serca,
że niezwłocznie odczuwamy zmniejszanie się obfitości łask Bożych, że
nie czujemy już tej słodyczy w ćwiczeniu się w cnotach i tego świętego
zapału i popędu w postępowaniu na
drodze doskonałości? Wtedy dusza
nasza drzemie w służbie Bożej: nie
może się już zdobyć na postanowienie szlachetne i wspaniałomyślne.

Jest ona chorowita, zraniona, jak ten
człowiek na drodze do Jerycho
i jeżeli nie pospieszymy czemprędzej
z lekarstwem, wnet umrze i kirem
zostanie pokryta. Chcesz więc zostać
świętym, to wypowiedz nielitościwą
walkę świadomym grzechom powszednim! Względem Boga nie bądź
skąpym ani chciwym i nie chciej
mierzyć cyrklem lub metrem, dokąd
dochodzi „wolno a nic wolno”, dokąd grzech śmiertelny a powszedni,
dokąd powinność obowiązująca pod
ciężkim grzechem, a pod lekkim. Jest
to bowiem trudną i niebezpieczną
rzeczą, gdyż nie zawsze granice są
jasne. Natomiast staraj się unikać
każdej obrazy Boga i ćwiczyć się
w radach ewangelicznych, będąc
zawsze posłuszny natchnieniom łaski
Bożej. Chcieć znaczy tu módz: bo kto
stanowczo chce, ten stanie się świętym; nigdy bowiem nie zbywa na
łasce temu, kto ją chętnie przyjmuje
i starannie nią zawiaduje.

Ks. Andrzej Beltrami, Grzech powszedni, Kraków 1919 r., str. 34 – 40.
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O wazńosci zbawieńia duszy
Św. Alfons Liguori – rozmyślanie (fragmenty)

S

prawa zbawienia duszy naszej, jest zapewne najważniejszą, a jednakże przez
chrześcijan jest tak zaniedbywaną, jak żadna inna. Nie szczędzimy mozołu i czasu, aby sobie
zapewnić chlubne stanowisko, lub
ważny proces wygrać, lub korzystny
związek małżeński zawrzeć. Z jaką to
gorliwością staramy się o radę dobrą, jakich przeróżnych środków się
chwytamy, prawie nie dojemy, nie
dopijemy! A cóż czynimy, aby sobie
zapewnić wieczne zbawienie? – Nic –
zgoła nic, aby ten wysoki cel osiągnąć.
Jak żyjemy? Żyjemy tak, jakbyśmy się
chcieli koniecznie rzucić na zatracenie! Większa część chrześcijan tak się
zachowuje, jakby nauki o śmierci,
o sądzie ostatecznym, o niebie, piekle, o wieczności, nie należały do
artykułów wiary, ale były utworem
bujnej fantazyi poetów i powieściopisarzy. Jak jesteś zniechęconym,
gdy np. proces przegrasz, lub gdy cię
żniwo zawiedzie. Ileż starań sobie

zadajesz, aby poniesioną szkodę
przez jaki inny zarobek wynagrodzić?
Zgubisz konia, psa np., ileż to starań
dokładasz aby je odzyskać; ale gdyś
zgubił łaskę Bożą popełniwszy grzech
śmiertelny, zasypiasz spokojnie,
żartujesz sobie i śmiejesz się.
Ach – jakaż to smutna, ale niestety
prawdziwa rzecz! Wstydzimy się
niedbałości odnoszącej się do interesów światowych, i wszelkiemi sposobami staramy się uchodzić za bardzo czynnych, a iluż to najjawniej
zaniedbuje sprawę zbawienia wiecznego, od którego wszystko zależy,
i nietylko, że się nie wstydzą tego,
ale jawnie nic sobie z tego nie robią?
– Nie mogą nie przyznać, że Święci,
którzy o zbawienie swej duszy z gorliwością się starali, mądrze robili, ale
gdy chodzi o nich samych, wolą
o wszystko inne na świecie się starać, jak w ślad Świętych pójść, i również gorliwie o zbawienie swoje się
troszczyć. Św. Paweł słusznie nas
upomina i prosi, abyśmy całą naszą
uwagę tej najważniejszej czynności
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poświęcili, to jest czynności nad
zbawieniem duszy, gdy mówi w liście
pierwszym do Tessaloniczan: prosimy was bracia, załatwiajcie wasze
sprawy. Bądźmy gruntownie przekonani, że sprawa zbawienia duszy
naszej, to najważniejsza sprawa,
właśnie jedyna sprawa na ziemi,
sprawa, która, gdy przez śmierć raz
na niczem spełznie, już jej nie można
drugi raz rozpoczynać.
Troska o zbawienie duszy naszej to
najważniejsza sprawa. I słusznie jest
najważniejszą, albowiem pociąga za
sobą najważniejsze następstwa.
Chodzi tu o naszą duszę, a gdy ta raz
stracona, to już wszystko stracone.
Naszą duszę musimy wyżej cenić, jak
wszystkie skarby tego świata. Dusza
nasza kosztowniejsza, mówi święty
Jan Chryzostom, jak cały świat.
Aby temu uwierzyć, potrzeba tylko
sobie to przypomnieć, że Ojciec
przedwieczny Swego Jednorodzonego Syna posłał na świat, aby dusze
nasze zbawić. „Albowiem Bóg tak
umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał” (Św. Jan 9, 16).
A Bóg Syn nie wahał się dusze nasze
Swą własną Krwią odkupić: „Albowiem odkupieni jesteście zapłatą
wielką” (I. Kor. 6, 20). Pewien ojciec
Kościoła powiada: zdaje się, jakby

dusza ludzka taką wartość miała jak
Bóg sam. To też Pan Jezus pyta się:
„co za odmianę (okup) da człowiek
za duszę swoją” (Mat. 16, 26). Jeżelić
wartość duszy naszej taka wielka, za
jakież skarby świata może człowiek,
jeżeli ją zatracił, wykupić?
Święty Filip Nereusz zupełnie słusznie każdego głupcem nazywa, który
nie pamięta o ratunku swej duszy.
Gdyby byli na świecie ludzie, którzyby mieli dusze śmiertelne, a inni
dusze nieśmiertelne, a widzieliby
pierwsi, że ludzie o duszach nieśmiertelnych, zamiast o nich, mieliby
staranie o dobra doczesne, z pewnością zawołaliby: o jak głupimi jesteście! możecie sobie zapracować na
dobra wieczne, a zajmujecie się dobrami nędznemi, znikomemi, ziemskiemi i zarabiacie sobie przez to na
piekło i jego męki wieczne! Zostawcie nam nędznym troskę o dobra
doczesne, albowiem dla nas z życiem
wszystko się kończy. – Ale czyśmy
nie wszyscy nieśmiertelni? I skąd to
pochodzi, że tylu, dla znikomych
rozkoszy światowych gwałtem swą
duszę na zatracenie wiodą? – Skąd
to pochodzi, pyta Salvian, że chrześcijanie wierzą w sąd ostateczny,
piekło, wieczność, a jednakże bez
żadnej troski o dusze żyją? – Jakaż
tego przyczyna, że chrześcijanin
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wierząc w przyszłość, przyszłości nie
lęka się?
Rozważanie i prośba
O! mój Boże, jak spędziłem tyle lat,
które mi łaskawie zostawiłeś do
zapewnienia sobie zbawienia duszy!
– O! mój Zbawicielu wykupiłeś mą
duszę, kosztem Twej Najświętszej
Krwi, a potem mnie ją dałeś, abym
starał się o jej zbawienie. A ja tylko
nad tem myślałem, jakby ją na zatracenie prowadzić, i Ciebie Najukochańszy Jezu, obrażać, który mnie
tak bardzo umiłowałeś. Dziękuję Ci
najpokorniej za czas, jaki mi zostawiasz, abym mógł moją stratę znowu
powetować. Nędznik – zgubiłem mą
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duszę i Twą wspaniałą łaskę utraciłem. O Panie, boleję nad tem i żałuję
z głębi mego serca. Daruj mi najmiłościwiej, albowiem postanawiam
odtąd raczej wszystko utracić, niż
Twoją łaskę. Teraz kocham Cię nad
wszystko, o moje największe, nad
wszystko ukochane dobro, i mam
mocną wolę Ciebie zawsze kochać.
Lecz dopomóż mi, o mój Jezu, aby
moje obecne postanowienia nie były
podobne do przeszłych, które się na
wiarołomstwie skończyły. – O Maryo, najukochańsza Matko pomocy
nieustającej, Niepokalanie poczęta,
moja Nadziejo, wyproś dla mnie
łaskę wytrwałości, a przez to zbawienie mej duszy.

Przygotowanie na śmierć, rozmyślania o prawdach wiecznych św. Alfonsa
Liguorego, Poznań 1914 r., str. 109 – 112.

Św. Śtańisław Kostka

P

ochodził On ze znakomitej
rodziny Kostków i już przed
jego urodzeniem cudownie
się ukazujące imię Jezus

zapowiadało, pod jaką chorągiew
miał się on kiedyś zaciągnąć.
Jeszcze młodziutkim będąc, a już
swej niewinności i miłości czystości

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
anielskiej dowody dawał, bo gdy na
dworze ojca jego, komuś w przytomności jego nieskromne słowo
z ust wypadło, z żalu i wstydu
omdlewał.
Później razem z starszym bratem do
Wiednia dla nauki był oddany. Gdzie
jedynie w modlitwie, pracy i cnocie
się kochał, a gdy do zabaw i używania świata był wzywany „do wyższych rzeczy urodzony jestem” mawiał, o niebieskich radościach i służbie Bożej jedynie myśląc.
Tamże gdy chorobą złożony, daremno ludzi o przywołanie kapłana błagał, iż miał gospodarza protestanta,
Aniołów posługę mieć był godzien,
którzy mu Chleb anielski przynieśli
sami… I wtedy to Matka Boża, którą
Stanisław Ś. „swą matką” nazywał,
ukochanemu młodzieńcowi Boskie
Dziecię przyniosła, i na niewinnych
jego rękach ku jego pociesze złożyła.
Powołanym się czując do wstąpienia
do Towarzystwa Jezusowego, potajemnie się i pieszo z Wiednia do Bł.
Piotra Kanizyusza do Dilingi, a potem
do Rzymu takoż pieszo wybrał i tam
przez Ś. Franciszka Borgiasza do
nowicyatu Tow. Jezusowego przyjętym został.

W tej do zakonu podróży, Bóg Stanisława cudownie od pogoni brata
Pawła wybawił, bo kiedy Paweł
młodszego brata śladów dochodził
i już go zobaczyć miał, konie jego
nagle jak do miejsca przykute stanęły i wrócić się musiał; a nadto powtórnie z rąk anielskich Ciało Pańskie przyjąć mu dozwolił.
W nowicyacie zakonnym odznaczał
się między wszystkimi wesołością
świętą, posłuszeństwem i dziwną ku
Bogu miłością, która pierś jego
ogniem rozpalała, jako też szczególniejszem nabożeństwem ku Matce
Bożej. To też nie z choroby, ale
z miłości Najświętszej Panny i wielkiej chęci oglądania wesela w niebie
w Święto Wniebowzięcia Matki Bożej, na toż Święto, z ziemi do nieba
się przeniósł.
Wsławił się wielu cudami szczególnie
w swojej ojczyźnie, bo się wojsku
polskiemu, zwycięstwo zapowiadając
w walkach z Turkami, nie raz okazywał, i wśród pożarów i morowej
zarazy miasta, które go wzywały, od
ogólnej klęski ratował. Jest on też
Polsce za głównego patrona nadany.

Posłaniec Serca Jezusowego, listopad 1873, str. 4 – 6.
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Cudowńy Obraz M. B.
Miłosierdzia

N

ajdawniejszą książką, którą
znamy, podającą nam wiadomości o obrazie Ostrobramskim, jest „Relacja”,
napisana przez Ks. Hilarjona, Karmelitę Bosego w r. 1761. Tytuł pełny
jest nadzwyczaj ciekawy, i brzmi:
„Relacja o cudownym Obrazie N. M.
Panny, który w Wilnie na Ostrej
Bramie przy kościele WW. OO. Bosych Zakonu Braci N. M. Panny
z Góry Karmelu pierwszej obserwancyi w onychże posessesyi od lat 93
będący, nieustannemi słynie cudami
z historyi zakonnych Konwentu Wileńskiego tychże WW. Ojców Karmelitów Bossych zebrana”. Ostra Brama, jak wspominaliśmy, zwana od
początku Bramą koło św. Trójcy,
należała do systemu fortyfikacyjnego
Stołecznego Miasta Wileńskiego. Na
niej został zawieszony obraz M. B.
Miłosierdzia. Co do początków
i dawności Obrazu skąd by się wziął
na Ostrej Bramie i od którego czasu
lud wierny swoje do niego nabożeństwo powziął, żadnej znikąd pewnej

wiadomości nie mamy. To pewna,
jak stwierdza O. Hilarjon, że przed
fundacją Konwentu Karmelitów Bosych ten obraz na bramie już wisiał,
ale takiej, jak dziś czci nie miał, tylko
ogólnie, jak każdy inny obraz Matki
Boskiej przez chrześcijan był czczony
i szanowany. OO. Karmelici zostali
przysłani przez Ojca św. Urbana VIII
do Wilna w r. 1620. Mieli zaopiekować się Seminarjum duchownem
Unitów i przeprowadzić reformę
unickiego zakonu OO. Bazyljanów.
Przyjął ich z otwartemi rękami filar
Unji Welamin Rutski. W r. 1621 zaczęli Karmelici na koszt burmistrza
wileńskiego Ignacego Dubowicza, tuż
koło Ostrej Bramy, nawprost unickiego kościoła i klasztoru św. Trójcy
wznosić swój klasztor. Kościół św.
Teresy, swej Patronki, wybudowali
Ojcowie z fundacji Podkanclerza
Stefana Paca w latach 1626-1650.
W roku 1654 kościół uroczyście konserwowano. OO. Karmelici, przepełnieni duchem pobożności serdecznej
do Najświętszej Marji Panny z Góry
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Karmelu, zwrócili odrazu uwagę na
przepiękny obraz Bogarodzicy, wiszący od wewnątrz miasta na Ostrej
Bramie, na najwyższym punkcie
obronnego murami i basztami Wilna.
Obraz, jak słońce zaranne świecił
ponad miastem. Pobożni zakonnicy
zaczęli okazywać cześć i troskę temu
świętemu obrazowi, a swym przykładem lud do nabożeństwa i należytego ustanowania zachęcać i pobudzać, uznając w nim swego „Litewskiego Karmelu” zaszczyt i ozdobę.
Ledwie został kościół konserowany,
aliści w r. 1655 spotkało Wilno wielkie nieszczęście. Do Wilna wpadł car
moskiewski
Aleksy
Wasiljewicz
i oddał miasto na pastwę ognia i
miecza.
Ojcowie Karmelici opuścili Wilno.
Pięć lat trwała krwawa niewola miasta. Serca Wilnian truchlały. Mordowano księży, ojców zakonników
i zakonnice. Wszelkie nabożeństwo
ustało, jedynie tylko Bogarodzica
z Obrazu Ostrobramskiego, spoglądając na zgliszcza i ruiny miasta,
krzepiła ludzi nadzieją. Zapewne
w r. 1656 dotarła do Wilna wieść, że
nawała szwedzka nie zdobyła Jasnej
Góry, że N. M. Panna sama klasztor
płaszczem swem utulała, że Król Jan
Kazimierz we Lwowie podczas ślubów uroczystych z tej przyczyny

obrał Bogarodzicę na Patronkę
i Królowę Polski, polecając Jej opiece
i orędownictwu Królestwo Polskie,
Księstwa Litewskie, Ruskie, Brzeskie,
Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie
i Czernihowskie. Drgnęły serca wilnian miłością wieczystą ku Przenajświętszej. Widziano Matkę Miłosierdzia unoszącą się ponad miastem.
Nabożeństwo rosło. Przyszło wreszcie zlitowanie. Hetman Michał Pac
w r. 1660, nagłym szturmem odbiera
z rąk Moskwy Miasto Wileńskie,
a w r. 1661 Zamek Królewski Wileński. Wracają OO. Karmelici z tułaczki.
Słysząc o wielmożnych cudach Marji,
dusza w nich rośnie.
W dalszym ciągu są krzewicielami
nabożeństwa do Tej, co jest „Karmelu Litewskiego” ozdobą i zaszczytem.
Najgorliwszym czcicielem Bogarodzicy Ostrobramskiej był Ojciec Karol,
słynny Kaznodzieja. Obraz, jak wiemy, wisiał na tem samem miejscu co
i dziś, był tylko wpuszczony do muru,
a od śnieżnych i dżdżystych nawałnic
chroniły go okiennice. Karmelici Bosi
z początku nie mieli możności należytego zaopiekowania się Obrazem,
nie mieli bowiem od miasta powierzonego sobie o nim starania. To też
O. Karol w roku 1668 postarał się
o przejęcie Obrazu z rąk Magistratu,
przeniósł go do kościoła św. Teresy,
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a po wystawieniu z darów bardzo
kształtnej drewnianej kaplicy, wprowadził w r. 1671 do niej Obraz, przybrawszy go w srebrną, ręcznie kowaną,
prześliczną
sukienkę.
W drewnianej kaplicy Obraz pozostawał do 18 maja 1708 roku. Gdy
bowiem powstał straszny pożar,
Ojcowie Karmelici przenieśli Obraz
do kościoła. Widziano wtedy Bogarodzicę nad kościołem. Ogień cudownie odwrócił się od klasztoru.
Obraz coś w miesiąc później znowu
umieszczono w kaplicy.

klasztor oddano duchowieństwu
prawosławnemu, a kościół św. Teresy Księżom parafialnym. W czasie
niewoli
stuletniej
Bogarodzica
Ostrobramska była jedyną ostoją
Wilna, jej królewskość coraz potężniejszemi
blaskami
jaśniała.
W r.1915 do 1918, podczas wszechświatowej wojny, są w Wilnie Niemcy, rujnujący ludność do szczętu.
Prawdziwą ucieczką wszystkich
i pociechą jest Matka Miłosierdzia,
Królowa Polska, Litwy, Rusi, panująca w Ostrej Bramie.

Nabożeństwo do Ostrobramskiej
wzrastało. 26 maja 1715 roku znowu
wybucha pożar. Niestety 27go idzie
z dymem drewniana kaplica. Obraz
znowu przeniesiono do kościoła.
Murowaną kaplicę w kilka lat później
wystawił Ojciec Telesfor. W tym to
czasie została zapewne włożona
pierwsza, większa korona. Od tej
chwili obraz nie był zdejmowany
przez dłuższy czas z swego miejsca,
aż w miesiącu kwietniu bieżącego
roku, gdy musiano go poddać artystycznej konserwacji. Po zaborze
Wilna przez prawosławny rząd rosyjski w r. 1795 zaczęło się prześladowanie Kościoła i Narodu.

W r. 1919 i 1920 Wilno wpada do rąk
bolszewików, lecz za każdym razem
oręż polski kładzie kres dzikiej nawale. M. B. Ostrobramska swym rycerzom idącym w bój błogosławi. Przez
pewien czas Wilno będzie stolicą
Litwy i t. zw. Litwy Środkowej, lecz
w roku 1922 Wileński Sejm Orzekający wcieli Wileńszczyznę do Rzeczypospolitej po wieczne czasy. Unja
Lubelska znowu odżyła.

Zniesiono Unję w r. 1827. Skasowano w 1844 zakon OO. Karmelitów –

Rok cały Wilno jeszcze będzie
przedmiotem narad międzynarodowych, gdy w ostatku 3 lutego 1923 r.
Liga Narodów skasuje pas neutralny
między Polską i Litwą, a Mocarstwa
Sprzymierzone zatwierdzą ich ostateczne granice. Jesteśmy znowu
wolni, niepodlegli, zjednoczeni. Bo-
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garodzica Ostrobramska Panią jest
naszą, Królową, Patronką i Opiekun-

ką, Matką Miłosierdzia i Matką Najmilszą.

Matka Boska Miłosierdzia w Ostrej Bramie, Pamiątka z Wilna, Wilno 1927,
str.13 – 17.

Od kolebki do grobu
Kwiecień - rok szósty do czternastego. Liście, kwiaty i woń.

G

dzie
rodzice
poczciwi
a dzieci dobre, tam nie
potrzeba rózgi. Chłopczyk
jeden bardzo rezolutny,
mówił mi: „W niedzielę – powiada –
byłem na cudzem polu, chciałem
wyrwać parę konopek, ukręcić sobie
bicz, alem sobie przypomniał: Ojciec
Niebieski patrzy zawsze z nieba, więc
kradzieży wystrzegać się trzeba,
i zaraz odszedłem”. Rodzice jego już
dawno byli w grobie, on zaś służył
u gospodarzy, u których wiele było
obrazy Boskiej, a przecież nie zepsuł
się. Gdy się w niezepsute serce
i świeżą pamięć dziecka wpoi wierszyk jaki lub inne piękne przysłowie,

to się to dziecku przypomni w czasie
pokusy.
Chciałem owóż pokazać, że jest obowiązkiem, od samego dzieciństwa
zaszczepiać w duszy dziatek bojaźń
Pańską, utwierdzać ją, tak, iżby
dziecko wolało z głodu umierać,
niżeli co ukraść, żeby się wszelkiej
kradzieży lękało więcej, niżeli złego
kundla. Aby się zaś ta bojaźń Pańska
w sercu dziecka mocno zakorzeniła,
rozmawiaj z niem często o Bogu
i o wieczności i o tem, co to grzech.
Dziecko chętnie i nabożnie słucha
tego.
Kto za młodu odważy się ukraść
gwóźdź, fenyg, ten się później odwa-
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ży i na złotówkę, porwie chustkę,
czapkę, co bądź mu wpadnie do ręki.
Grzech zewsząd czycha na duszę.
Gdyby mi się nie dłużyło, mógłbym
wiele pisać o różnych gatunkach
grzechu. Napomknę o jednym lub
drugim.
Dziecko chodzi do szkoły. Do szkoły
chodzą także i zepsute dzieci.
W drodze do szkoły i ze szkoły można widzieć i słyszeć niejedno, co się
nie podoba Bogu i ludziom. A że
serce człowiecze łatwiej, z większą
niejako chciwością złe chwyta, niżeli
dobre, i to złe prędzej sobie przyswaja, więc uważaj, czy i twoje dzieci
nie przynoszą do domu nowej jakiej
nauki, na przykład: klątwy, brzydkich
przezwisk, wyrazów sprośnych, plugawej piosenki. Gdyby takie zielsko
szkaradne uczepiło się dziecka twego, to wyrzuć je zaraz precz, a dziecku daj nauczkę, porządną i dotkliwą,
przykaż mu surowo, by się już nigdy
coś podobnego nie powtórzyło.
Jeśli dziecko poważy się kłamać
z rozmysłem, to mu daj parę razy po
tej cygańskiej buzi, by już więcej
a więcej nie kłamało.
Dziecko nie ma wyśmiewać się
z innych, kłócić się, spierać z braćmi
i siostrami. Dzień w dzień ma się
nauczyć wszystkiego, co zadane na
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jutro. Dla nauczyciela niech zna głębokie uszanowanie, nigdy nań nie
wygaduje, bo to nikomu nie przystoi.
Nigdy nie przyznawaj dziecku słuszności, gdy się skarży na nauczyciela,
nie wierz mu nigdy, gdy się żali, że je
nauczyciel niewinne ukarał: byłby to
wielki błąd i wielkie zaślepienie. Ale
i ty sam nie masz wobec dziecka
wygadywać na duchownych i świeckich przełożonych, na nauczyciela,
nie masz nic złego mówić na bliźnich.
Masz u siebie ojca starowinę, matkę
starowinę, to okazuj im jak największy szacunek, bo dzieci twoje będą
się z tobą tak samo obchodzić, jak ty
się teraz obchodzisz z rodzicami
swoimi.
Abyś o tej nauce nie zapomniał,
opowiem przykład, co łatwiej utkwi
ci w pamięci.
Ojciec jeden na stare lata chodził
o kiju, od słabości trzęsły mu się ręce
i nogi. Nie miał już i zębów, na lewe
ucho nie dosłyszał, a na prawe oko
był ślepy, jak to u starych, co już
siódmy lub ósmy krzyżyk dźwigają.
W czasie obiadu i wieczerzy tak mu
drżały ręce, że z miski rozlewał po
stole mleko, polewkę, a i z gęby mu
ściekało. Zbrzydło to synowi i synowej: stary ojciec musiał ostatecznie
jadać sam w kącie za piecem. Star-
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cowi było żałośnie, że tak nim pogardzają, i nieraz łza mu się zakręciła
w oku.
Chciało nieszczęście, że raz wypadła
mu miseczka z ręki i stłukła się. Synowa nuże się złościć, wygadywać,
jakby się stało nie wiedzieć co wielkiego. Starzec przeląkł się, nie odrzekł nic, tylko sobie westchnął ciężko. Kupili mu drewnianą miseczkę,
aby się tak prędko nie stłukła. Możecie sobie wystawić, jak niemiły był to
traktament dla staruszka, że miał
jadać z drewnianej miseczki.
Czasu jednego syn i synowa siedzą
sobie przy stole, aż tu synek, co ledwo poczynał chodzić, wlecze za sobą
kilka deszczułek. Pyta ojciec: „Co
tam masz, Michałku?” – „Ho, tatynku – odpowiada malec – ja niosę
miseczkę; z tej miseczki będą tatynek i matynka jadali, jak ja urosnę”.
Spojrzeli po sobie znacząco syn
i synowa, zarumienili się od wstydu
i przelęknięcia, i zaraz potem przyprowadzili starego ojca do stołu
i kazali mu jadać razem z sobą.
Podobniuteńka druga historya.
Syn i synowa z starym ojcem obchodzili się strasznie niegodziwie,
w chorobie nie zgoła o nim nie pamiętali. Nie mogąc już dłużej u nich

wytrzymać, prosił, by go wzięto do
szpitala: przyjęto go. Żegnając się
z dziećmi, poprosił, by mu do szpitala dali dwa prześcieradła. Syn wybrał
dwa najlichsze, dał synkowi, by je
zaniósł dziadusiowi. Patrzy ojciec,
a tu chłopczyk jedno prześcieradło
chowa pod kupą drzewa na podwórku. Woła go i pyta, co robi. Malec ani
się zakrztusiwszy, odpowiada śmiało:
„Jedno prześcieradło schowałem dla
was, tatusiu. Jak pójdziecie do szpitala, to wam je dam”. Zbladł gospodarz, ojca wziął znowu do siebie
i odtąd już dobrze się z nim obchodzili.
Przenosząc się myślą w dawne lata,
gdy się zapytasz sumienia: „Czy nie
wziąłem nikomu nic, nie uczyniłem
jakiej krzywdy?” a po chwili namysłu
sumienie odpowie: „Nie przypominam sobie nic takiego”; ach, jakże
błogo na sercu! Nie dozwól więc, by
dzieci twoje jakąbądź szkodę wyrządzały ludziom. Dziecko nie ma wypuszczać krowy, gęsi w cudzą łąkę.
Przechodząc koło cudzego grochu,
nie powinno ani jednego urwać
strączka. Przechodząc koło gruszki
lub jabłoni sąsiada, nie powinno
zbierać spadłego owocu. Niech nie
psuje drzewek w sadzie, w lesie, po
drogach na biczysko lub na ogień.
Znajduje grosz, piórko, obrazek, ma
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ci o tem powiedzieć lub nauczycielowi i oddać.
Jest jeden robak, grzech jeden, który
już niejedno dziecko zagryzł na
śmierć. Tego grzechu nie nazywam
nawet po imieniu. Tyle tylko powiem: uważaj pilnie, z jakiemi
dziećmi bawi się dziecko twoje. Od
dzieci zepsutych mogłoby dostać coś
gorszego, niż parchy lub drobne
robactwo. Dzieci mają zaraz po
dzwonieniu na wieczorne pacierze
wracać do domu, nigdy nie wałęsać
się same po nocy po drogach i kątach. Jeśli między czeladzią znajduje
się który, uchowaj Boże, złego życia,
odpraw go na św. Szczepana lub
jeszcze prędzej. Niech się z tekiemi
parobkami, lub taką dziewką dziecko
twoje ani na jeden moment nie wdaje. A niech cię Bóg broni, byś miał
pozwolić sypiać dziecku razem
z nimi. Lepiej zrób mu posłanie na
gołej ziemi za piecem.
Dalej jeszcze: dzieci nie powinny
sypiać razem w jednem łóżku. Z tego
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rodzą się nieraz wielkie i straszne
w swych skutkach niegodziwości.
Dawaj pilnie na to baczenie, by dzieci, nim zasną, miały ręce na wierzchu, nie chowały rąk pod kołdrą lub
pierzyną; tego surowo przestrzegaj
bo to rzecz ważna.
Jest muzyka lub taniec we wsi: dzieciom zakaż tam chodzić, bo tam
okiem i uchem wciska się do duszy
grzech, przyczaja się gdzie w ostatnim kąciku serca, udaje jakby go nie
było; ale za kilka lat obudzi się i będzie się rozpierał.
Niechaj dziecko nie przypatruje się,
gdy się bydło pogania, bo to grzech
śmiertelny, nie dla bydła, ale dla
ciebie, a później i dla dziecka.
Teraz zawiń kartkę przy tym miesiącu kwietniu, albo załóż kawałkiem
papieru, zanim dalej poczniesz czytać. Na przyszłą niedzielę otwórz
znowu tam, gdzieś założył, i jeszcze
raz czytaj od początku. Tak czyń od
niedzieli do niedzieli.

Ks. Józef Stagraczyński, Od kolebki do grobu, Mikołów 1897 r., str. 36 – 41.
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Czysciec
Konferencja duchowa wygłoszona w Seminarium Trójcy
Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie przez Bp. D.
Sanborn’a; opublikowana 3 marca 2021 r.

Część I
Dziś porozmawiamy o czyśćcu. Czyściec jest doktryną wiary. Jest to
miejsce zadośćuczynienia za grzechy
powszednie, które nie zostały odpuszczone przed śmiercią oraz za
kary doczesne za grzechy, które nie
zostały odbyte przed śmiercią. Tak
więc są to dwie rzeczy –
nieodpuszczony grzech powszedni
lub nieodbyta kara doczesna za
grzech.
Często zaniedbujemy drugą rzecz,
czyli karę doczesną za grzech. Za
każdym razem, gdy popełniasz
grzech, umniejszasz chwałę Bożą.
Rozbijasz okno... Łamiesz coś... Istniejesz tylko dla chwały Bożej. Została wyrządzona szkoda. Jest znana
jako kara doczesna za szkody wyrządzone przez grzech, które muszą
zostać naprawione w takiej czy innej
formie. Łatwo je naprawić.

Autorzy twierdzą, że żarliwe przyjmowanie Komunii Świętej eliminuje
wszelkie kary doczesne lub upadki.
Pewni teologiczni autorzy twierdzą –
wiecie, że to nie jest nauka Kościoła
– że żarliwa modlitwa, żarliwe akty
miłosierdzia wobec Boga odpuszczają je. Także pewne ofiary, odpusty
i dobre uczynki odpuszczają je.
O istnieniu czyśćca świadczy Pismo
Święte i Tradycja. Naucza się o nim,
jako o dogmacie Kościoła katolickiego.
Kiedy byłem w Rosji i odwiedzaliśmy
jakąś instytucję kościelną, było coś
o modlitwie za zmarłych. Powiedziałem Rosjanom, którzy byli ze mną, że
myślę, że prawosławni nie wierzą
w czyścieć. Odpowiedział mi: „No...”
– rodzaj
niezdecydowania
–
„Dlaczego miałbyś się modlić za
zmarłych, którzy są w niebie lub
w piekle? Jeśli są w piekle, nic już nie
możesz dla nich zrobić. Jeśli są
w niebie, są tam, więc po co modlić
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się za zmarłych?”. To samo robią
protestanci. Modlą się o wieczny
odpoczynek
dla
zmarłego.
W protestanckiej religii jest jedno
albo drugie. Albo jesteś zbawiony,
albo nie.
Tak więc istnieje nawet naturalne
zrozumienie czyśćca, że istnieje
miejsce, w którym można po śmierci
odpokutować za grzechy. Potwierdza
to zdrowy rozsądek i natura. Na
przykład Adamowi przebaczono, ale
musiał nadal spłacać dług za swój
grzech. Tak więc miał ciężkie życie,
uprawiając ziemię, która rodziła mu
chwasty. Mojżesz, chociaż odpuszczono mu winę, nie mógł wejść do
Ziemi Obiecanej. Jego wina polegała
na tym, że dwukrotnie uderzył
w skałę, co świadczyło o braku wiary. Został za to ukarany tym, że nie
wszedł do Ziemi Obiecanej. Patrzył
na nią z daleka z góry. Właśnie tam
dokonał przepowiedni Chrystusa.
Dawid, chociaż mu przebaczono,
został ukarany śmiercią syna, którego spłodził z Batszebą. Oczywiście
Salomon nie był tym synem. Ten,
który został poczęty w cudzołóstwie,
urodził się martwy, mimo że Dawid
dokonał pokuty.
Nasz Pan mówi o konieczności noszenia codziennego krzyża, czynienia
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pokuty i postu. Przez analogię nie
wystarczy, aby porywacz jedynie
oddał porwane dziecko. Porywacz
porywa dziecko: „Daj mi milion dolarów, inaczej zabiję dziecko”. Potem
odwołuje to, co powiedział, żałuje
i oddaje dziecko: „Oto twoje dziecko”. Musi iść do więzienia. To jest
przestępstwo. Są koszty do zapłacenia, ponieważ prawo wymaga kary
za jego naruszenie. W przeciwnym
razie następuje nieporządek. Nie ma
sprawiedliwości. Nie tylko oddajesz
ukradzione pieniądze lub porwane
dziecko, ale jest coś niematerialnego
i to jest zaburzenie, które trzeba
naprawić. Musi więc być kara, która
to wyrówna. Wola, która odwróciła
się od Boga, musi także podlegać
naprawie, karze, jaką jest ból zmysłów. Zobacz, jak można wygiąć żelazny pręt. Trzeba więc go odgiąć, aby
go wyprostować. Lub jeśli zwichniesz
bark,
trzeba
go
nastawić
z powrotem, co jest niezwykle bolesne, gdy nie dostaniesz znieczulenia.
Nigdy mi się to nie przytrafiło, ale
wiem, że nastawienie ramienia jest
niezwykle bolesne. Celem kary jest
przywrócenie
porządku
i sprawiedliwości.
Czyściec istnieje także dla nieodpuszczonego grzechu powszedniego
i dla pozostałości po grzechu –
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reliquiæ peccati1, którymi są skłonności do dóbr stworzonych, przywiązania do rzeczy materialnych i rzeczy
stworzonych. Możesz więc wyznać
grzechy i mieć dobry cel poprawy
itd., ale nadal możesz mieć przywiązania, celowe przywiązania do rzeczy
stworzonych, które są nieuporządkowanymi przywiązaniami, innymi
słowy, nadmierne przywiązanie do
rzeczy stworzonych. Uważaj na nie,
bo są to korzenie grzechów powszednich. Tak więc w swoich spowiedziach – szczególnie zakonniku
i seminarzysto – szukaj w sobie korzeni tego grzechu. Dlatego spowiadaj się w ten sposób: „Przez tę wadę
zrobiłem to, przez tamtą wadę zrobiłem tamto, przez tę wadę zrobiłem
to, przez obżarstwo zjadłem za dużo,
przez próżność zrobiłem to, przez to
zrobiłem to”. Tak powinieneś się
spowiadać. Tak więc wyznajesz korzenie grzechu. Powinieneś bardziej
żałować korzeni grzechu, nieumartwionych korzeni grzechu, niż samego grzechu, ponieważ wiele z tych
grzechów jest ledwo zamierzonych.
Innymi słowy, ludzie, których nazwałbyś ludźmi o delikatnym sumieniu, nie mają zbyt wiele rozwagi
1

Łac. reliquiæ peccati – pozostałości po
grzechu, resztki grzechu
– przyp. tłum.

w grzechach powszednich. Innymi
słowy, widzą to ludzie, którzy są
bardzo świadomi życia duchowego
i chcą dążyć do perfekcji. Tak więc
większość twoich grzechów powszednich wynika z twoich nieumartwionych wad, ponieważ popełniasz
je zwykle bez zastanowienia. To jest
problem. Tak dużo jest tego w tobie,
że popełniasz je bez zastanowienia.
Typowym przykładem jest niecierpliwość. Tak więc rachunek sumienia
jest badaniem korzeni tych grzechów.
Niektóre korzenie grzechu pochodzą
z charakteru. Jest coś w charakterze,
co skłania nas do pewnych grzechów
bardziej niż do innych. Cholerycy są
oczywiście skłonni do gniewu. Złoszczą się na wszystko. Flegmatycy są
skłonni do lenistwa, co oznacza, że
łatwo im jest być leniwym. Sangwinicy są skłonni do lubieżności
i obżarstwa. Melancholicy do próżności i pychy. Skłonność oznacza, że
przychodzi im to łatwo.
Wada jest nawykiem. Tak, jak niektórzy ludzie mają naturalne predyspozycje, naturalny dar do gry na
pianinie. Jednak naturalny dar nie
jest tym samym, co nawyk gry na
pianinie. Muszą się tego nauczyć.
Inni ludzie mają palce jak dziesięć
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bananów i prawdopodobnie nigdy
nie mogliby grać na pianinie, nawet
gdyby próbowali cały dzień, co tak
naprawdę bardziej zależy od mózgu
niż od rąk.
Tak więc te reliquiæ peccati, te pozostałości po grzechu, zabiegają, aby
dusza powróciła do bycia w stanie
grzechu. Głównym bólem czyśćca
jest opóźnienie wizji uszczęśliwiającej, jak powiedziałem pierwszego
dnia, dzisiaj. Ludzka wola jest stworzona do objęcia najwyższego dobra.
W tym życiu nieustannie dążymy do
dobra, a pragnienie dobra wypełniamy różnymi dobrami doczesnymi
i oczywiście życiem duchowym, lecz
mamy tylko niedoskonałe pojęcie
i posiadanie najwyższego dobra
w życiu duchowym. To nie jest wizja
Boga. To nie jest stałe posiadanie
Boga. Niektórzy posiadają więcej
Boga niż inni, ale w zwykłym toku
dnia dążymy do ograniczonych dóbr
stworzonych,
rozsądnie
i prawidłowo, i te rzeczy sprawiają,
że jesteśmy szczęśliwi. Jednak kiedy
po śmierci zostaniesz odcięty od tych
wszystkich rzeczy – można powiedzieć, zostaniesz sam ze sobą –
otchłań w twojej duszy może zostać
zaspokojona tylko przez Boga. To
jest ból utraty. Widzisz trochę bólu
utraty, gdy umiera ukochana osoba.
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Następuje wtedy wielka utrata jakiegoś dobra. To jest tylko trochę. Jednak dusza jest tak przywiązana do
najwyższego dobra, że dopiero po
śmierci zdaje sobie z tego sprawę.
Dlatego utrata, sam fakt, że jesteś
pozbawiony tego dobra nawet na
jakiś czas, jest bólem utraty.
Piekło jest straszne, ponieważ panuje tam permanentny ból utraty.
W czyśćcu jest chwilowy ból utraty,
chociaż św. Jan od Krzyża powiedział, że jednym z bólów czyśćca jest
to, że jesteś przekonany, że jesteś
potępiony. To powiedział, ale jest
ogromna różnica między bólem utraty w piekle a w czyśćcu, o czym
wspomniałem.
Dusze przeklęte nienawidzą Boga.
Pragną potępienia wszystkich. Nie
mają ani miłości do Boga, ani do
bliźniego, do nikogo. Nie mają nadziei. Wszyscy są w rozpaczy
i depresji. Gdyby mogli popełnić
samobójstwo, zrobiliby to. Są tak
przygnębieni, że jest to cały świat
ludzi z depresją. Są zawzięci
w swoim przywiązaniu do zła. Nie
żałują więc popełnionego zła, ale są
wściekli na Boga, że ich tam posłał.
Jest to więc – oprócz wszystkich
innych problemów piekła – miejsce
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przeklinania Boga, ale to jest społeczeństwo piekła.
Widzisz
więc
tych
ludzi
w wiadomościach, gdzie przeklinają
innych ludzi. Gdzie nie potrafią wypowiedzieć trzech słów bez słowa na
literę „f”2. Takie to jest. To taki rodzaj. Jednak to wszystko jest skierowane ku Bogu na wieczność.
Wszystko to słyszysz przez cały
dzień, bez snu... Ludzie czujący
obrzydzenie do Boga. To nie jest
przyjemne miejsce, nawet gdyby nie
było tam żadnego bólu zmysłów,
którego jest w piekle wystarczająco.
Oczywiście są strasznie nieszczęśliwi,
zdając sobie sprawę, że nigdy, przenigdy nie będą już szczęśliwi. Nie ma
ziemskiej ani stworzonej rzeczy,
która mogłaby ich pocieszyć, nie ma
niczego. Po prostu odczuwają ten
straszny ból utraty, że udaremnili
cały swój cel istnienia i nie ma z tej
sytuacji wyjścia.
Sprawiedliwi Starego Testamentu
musieli czekać na wizję uszczęśliwiającą, ale ich czas oczekiwania był
inny. Rodzaj ludzki jako całość był
karany i nie był to jeszcze czas jego
odnowy, ale teraz, gdy nastąpiło
odkupienie, deprawacja jest znacz2

Chodzi o często używany w języku angielskim wulgaryzm – przyp. tłum.

nie większa. Zauważ, że możliwość
zobaczenia i posiadania Boga jest dla
nas otwarta, a deprawacja jest
znacznie większa.
Tradycja i teologiczna argumentacja
uczą, że cierpienie w czyśćcu jest
gorsze niż wszystkie cierpienia na
ziemi, a to oznacza, że za jeden i ten
sam grzech najmniejsze cierpienie
w czyśćcu jest większe niż jakiekolwiek odpowiadające mu cierpienie
na ziemi. Niewiele wiemy o czyśćcu,
ale tego uczą teologowie. Nie oznacza to, że najmniejszy ból w czyśćcu
przewyższa największy ból na ziemi.
Nie o to chodzi. Znaczy to, że będziesz bardziej cierpiał za popełniony
grzech w czyśćcu niż tutaj na ziemi.
To właśnie to oznacza. Tak więc ból
utraty wizji uszczęśliwiającej jest
spowodowany, jak powiedziałem,
faktem, że dusza nie jest już przywiązana do ciała i nie jest już rozpraszana przez dobra materialne. Nie
ma już pocieszenia w postaci rzeczy,
jedzenia, dobytku, ludzi, zabawy
oraz wszystkich rzeczy, którymi cieszymy się na co dzień. Nie ma nic
z tego.
Druga rzecz, dlatego że dusze
w czyśćcu kochają Boga, ich pragnienie ujrzenia Go jest bardzo intensywne i opłakują przeszkody, jakie
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postawiły na drodze do cieszenia się
Nim. Tak więc mają głęboki żal
i wielkie wyrzuty sumienia z powodu
przywiązań, które miały w życiu,
nieumiejętności ich usunięcia oraz
samozadowolenia z grzechów powszednich na tym świecie. Tak więc
występuje
irytacja
sumienia
i wyrzuty sumienia. Bardzo trudną
rzeczą do zniesienia jest to, co
sprzedali.
Część II
Tak więc ból utraty wizji uszczęśliwiającej jest spowodowany przede
wszystkim tym, że dusza nie jest już
przywiązana do ciała – wciąż mówimy o czyśćcu – i nie jest już rozpraszana przez dobra materialne, co
wcześniej wyjaśniłem. Po drugie,
dlatego że dusze te kochają Boga,
a ich pragnienie ujrzenia Go jest
bardzo intensywne, powoduje to
większe poczucie straty i opłakują
przeszkody, które postawiły na drodze do cieszenia się Nim. Tak więc
mają straszne wyrzuty sumienia
z powodu tego, co zrobiły lub czego
nie zrobiły, a co umieściło je
w czyśćcu.
Czyściec najprawdopodobniej ma
ogień, który oddziałuje na duszę,
więc znowu niewiele wiemy
o czyśćcu. To spekulacja. Dusze
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w czyśćcu chętnie znoszą swoje cierpienia. Nasz Pan mówił o ogniu piekielnym, ale nigdy nie mówił o ogniu
czyśćca. Nigdy nie wspomniał
o czyśćcu. Jednak dusze chętnie
znoszą swoje bóle. Zobaczcie więc,
że czyściec i piekło to w tym sensie
dwa bardzo różne miejsca. Dusze
w czyśćcu i piekle mają wspólny ból
utraty i ból zmysłów, lecz różnica
polega na tym, że dusze czyśćcowe
są pewne swojego zbawienia, chyba
że przyjmiesz słowa św. Jana od
Krzyża, ale są one w stanie łaski
uświęcającej, mają nadprzyrodzone
miłosierdzie i kochają Boga. Jest to
więc społeczeństwo ludzi intensywnie kochających Boga. To różni ich
od piekła, jak dzień różni się od nocy.
Oni pokutują za swoje grzechy.
Opłakują swoje grzechy, podczas gdy
ludzie w piekle nie mają żalu za swoje grzechy. Po prostu obwiniają Boga
za to, że ich tam wtrącił. To wszystko. Tak więc pomiędzy czyśćcem
a piekłem jest olbrzymia różnica.
Ponadto czyściec jest tylko na pewien czas, a rozpacz piekła trwa po
prostu przez wieczność. Po prostu
nie ma końca. Dlatego w czyśćcu nie
ma rozpaczy, podczas gdy jest ona
w piekle. Tak więc dusza widzi, że
ból jest zasłużoną niesprawiedliwością i chętnie go ofiaruje. Jest to coś,
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co nazywamy satispassion3. Jest to
wzięte od słowa satisfaction 4 , ponieważ możesz tam dokonać zadośćuczynienia. Możesz dokonać
chwalebnego
zadośćuczynienia.
Jedyne co możesz zrobić w czyśćcu,
to satispassion, czyli spłacić dług. Nie
ma zasługi, nie ma wzrostu łaski.
Twój stan jest stały na wieczność,
jeśli chodzi o stan łaski, poziom
i intensywność
łaski.
Dusze
w czyśćcu nie są dręczone przez
demony, ponieważ odniosły zwycięstwo nad diabłem. Są w stanie łaski.
Nikt nie wie, gdzie jest piekło.
Św. Paweł mówi, że piekło jest
w środku ziemi. Jest to mało znany
fragment św. Pawła, ale mówi, że
piekło jest w środku ziemi, co miałoby sens, ponieważ ci ludzie kochają
ziemię, więc idą do piekła.
Bóle czyśćcowe zmniejszają się wraz
ze zmniejszaniem się pozostałości po
grzechu, więc z biegiem czasu pobyt
w czyśćcu staje się coraz lżejszy.
Zapewne bóle czyśćcowe trwają
długo, zwłaszcza w przypadku na3

Słowo satispassion pochodzi od łacińskiego słowa satispassiō. Połączenie słów
satis (wystarczająco) i passio (cierpieć lub
cierpienie) – przyp. tłum.
4
Ang. satisfaction – satysfakcja, zadośćuczynienie,
przeprosiny,
zaspokojenie
(pragnień, potrzeb) – przyp. tłum.

wróceń na łożu śmierci. Dlatego
ludzie,
którzy
nawracają
się
w późnym wieku i ci, których nawrócenie opiera się na niedoskonałej
skrusze, a potem na rozgrzeszeniu
przez kapłana, mają po prostu
ogromną ilość kar doczesnych
z powodu grzechów, tak więc właśnie tam idą. Ci ludzie mają wielki
dług do spłacenia, niemniej jednak
tam są. Prywatne objawienia wspominają o trzech lub czterech wiekach, ale to są prywatne objawienia.
Św. Augustyn miał metaforę dotyczącą grzechu powszedniego. Mówił,
że medytacja o Bogu to złoto, miłość
bliźniego to srebro, dobre uczynki to
drogocenne kamienie, a grzechy
powszednie to drewno, siano
i ściernisko. Św. Tomasz komentuje,
że siano i ściernisko to rzeczy, które
można przechowywać w domu, ale
można je spalić bez spalenia całego
domu. Tak więc wkładasz drewno do
kominka i pali się, ale nie spalasz
całego domu. Tak samo jest
z grzechem powszednim, ponieważ
pozostajesz w stanie łaski uświęcającej nawet z grzechem powszednim,
tak więc cały dom nie jest spalony.
Dlatego grzechy powszednie mogą
być usunięte z duszy albo przez próby w życiu doczesnym, krzyże albo
przez ogień czyśćcowy. Podobnie jak
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siano i ściernisko, grzechy powszednie są mniej lub bardziej spalone
w zależności od ich powagi.
Tak więc w grzechach powszednich
występują różne poziomy powagi,
podobnie jak w grzechach śmiertelnych. Co więcej, niektóre grzechy
powszednie silniej przylegają do
duszy niż inne, w zależności od naszego przywiązania do nich. Więc
znowu to przywiązanie do rzeczy
pokazuje, jak zadowoleni jesteśmy
z naszych wad, z których wypływają
grzechy powszednie. Dlatego tak
ważne jest, aby w codziennym rachunku sumienia nieustannie nienawidzić wszelkiego rodzaju grzechy
powszednie. Odnawiaj tę nienawiść
do grzechu przez cały czas. Upadniesz, bo tylko Najświętsza Maryja
Panna nie upadła. Upadniesz, ale
powinieneś upaść tylko przez grzechy słabości, które zwykle nie są
całkowicie celowe. Każdy upada,
nawet wielcy święci. Nikt nie jest od
tego zwolniony z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny. W tym sensie
powinniście więc mieć do siebie
pewną cierpliwość, lecz niezależnie
od tego musicie mieć nieustanną
nienawiść do tych grzechów i wad.
Jest to bardzo ważne. W zależności
od tego jedni są karani w czyśćcu
dłużej niż inni, ponieważ są mocniej
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przywiązani do nawyków grzechów
powszednich.
Tak więc macie tę przewagę, że
w kapłaństwie, w seminarium uczycie się rzeczy, których świeccy nigdy
się nie nauczą ani sobie nie przyswoją. Mogą o nich raz usłyszeć, ale to
im umyka. Dlatego, że życie religijne
jest wybrukowane ekspresową drogą do nieba. Zauważcie, że w stanie
świeckim jest to o wiele trudniejsze.
Nie słyszą o tych rzeczach, nawet ich
nie znają. Po prostu żyją z dnia na
dzień. Dlatego powinniście dziękować
Bogu
za
łaskę
bycia
w seminarium i miejmy nadzieję, że
będziecie
się
mogli
ubiegać
o kapłaństwo. Nie jest to dane każdemu.
Skoro surowość kary właściwie odnosi się do ciężaru winy, a długość
kary właściwie odnosi się do usunięcia winy, znaczy to, że w czyśćcu
istnieje zróżnicowanie intensywności
i długości kary. Tak więc niektórzy
cierpią bardziej intensywnie, niektórzy cierpią dłużej. Niektórzy mogą
być karani surowiej, ale krócej, a inni
mniej
surowiej,
ale
dłużej,
w zależności od potrzeb co do usunięcia winy.
Nic nie może wejść do nieba, co jest
splamione jakimkolwiek grzechem,
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jakimkolwiek występkiem, pychą,
obżarstwem, jakimkolwiek grzechem
głównym, przywiązaniami, czymkolwiek. To wszystko musi zostać usunięte. Jeśli więc jesteś w tym życiu
do czegoś bardzo przywiązany,
oczyszczenie może zająć dużo czasu.
Lub jeśli jesteś przywiązany do czegoś szczególnie złego, oczyszczenie
może wymagać intensywnego bólu.
Jednak nic takiego nie wejdzie do
nieba. W niebie nie ma pychy, pożądania, grzechu powszedniego. Nic
nie przestąpi bram nieba, co jest
w jakikolwiek sposób, choć lekko
splamione.
Św. Tomasz mówi, że najmniejsza
kara czyśćca jest gorsza od największej kary na tym świecie, ale już
wczoraj wyjaśniłem, co to znaczy.
Powiedział, że im coś jest bardziej
pożądane, tym bardziej boleśnie
odczuwa się tego brak, ale nasze
uczucie do Boga w przyszłym życiu
będzie o wiele intensywniejsze niż
tutaj, a ponadto będziemy wiedzieć,
że czas oglądania Boga i cieszenia się
Nim jest już bardzo blisko i tym bardziej będziemy zasmuceni tą utratą.
Jest to coś, z czego nie zdajemy sobie zbytnio sprawy, ponieważ przede
wszystkim
żyjemy
w świecie,
w którym nie widzimy Boga, nie
w tym sensie, że kiedykolwiek Go

zobaczymy, ale mam na myśli to, że
Bóg jest niewidzialny, a otaczają nas
widzialne rzeczy, które nas cieszą.
Tak więc intensywność naszej miłości do Boga jest niska, podczas gdy
widzisz ją u wielkich świętych. Widzisz bardzo silną miłość do Boga
u wielkich świętych. Ta intensywność
musi rosnąć w duszach znajdujących
się w czyśćcu. Nie możesz wejść do
nieba bez takiej intensywności miłości do Boga jak u świętych.
Ból zmysłów będzie większy, bo nie
ciało odczuje ogień, lecz dusza. Widzisz, że źródłem uczuć jest twoja
dusza, a nie ciało. Po śmierci możesz
kogoś dźgnąć, a on tego nie poczuje,
ponieważ dusza odeszła. Dusza jest
źródłem uczuć. To zasada odczuwania. Tak więc zarówno ognie piekielne, jak i ognie czyśćcowe, czy cokolwiek w tym sensie, cierpienie
i czyściec wpłyną na samą duszę. To
tak, jakby dentysta uderzał w nerw,
kiedy wierci zęby. Nerw jest centrum
czucia. Wiesz więc, że kiedy czujesz
swoją rękę lub coś w tym stylu, zdalnie dotykasz nerwów. Jeśli trafisz
w nerw... jak to boli. Jednak zauważ,
że ponad nerwem jest dusza.
Pomyśl więc o takim bólu, przy którym uderzasz w samą zasadę odczuwania. Tak samo, jak odczuwamy

37

38

Numer 11 (21)
więcej bólu, gdy zbliżamy się do
nerwu, tak dusza odczuje największy
ból, gdy zostanie dotknięta bezpośrednio ogniem czyśćca. Nie zapomnij, co nasz Pan powiedział o ogniu
piekielnym, że jest on przygotowany
dla diabła i dla jego wyznawców (Mt 25,41). Jednak św. Tomasz
mówi, że jest to specjalny ogień,
który oddziałuje na duszę, to nie jest
ogień, który zwykle widzimy tutaj.
Specjalny ogień przygotowany dla
niematerialnego diabła. Specjalny
ogień, który oddziałuje na dusze,
oddziałuje na rzecz niematerialną.
To, co się przez to rozumie, jest nieco tajemnicze, ale taka jest zasada,
że istnieje coś, co najmniej analogicznego do materialnego ognia, co
wpływa na duszę, co jest zasadą
wrażliwości, ale to, że istnieje ogień
piekielny, jest de fide 5 , ponieważ
wspomniał o tym nasz Pan.
Powszechnie uważa się, że ten sam
ogień, który karze potępionych,
również oczyszcza dusze w czyśćcu.
Znowu powszechnie się uważa.
Większość informacji o czyśćcu to

5

De fide to nota teologiczna lub kwalifikacja teologiczna, która wskazuje, że jakaś
doktryna jest istotną częścią wiary katolickiej, a jej zaprzeczenie jest herezją – przyp.
tłum.
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wnioski
z tego.

teologiczne.

Większość

Św. Grzegorz mówi, że w tym samym
ogniu świeci złoto, a plewy dymią.
Plewy są pozostałością po zmieleniu
pszenicy. Pali się tak, że tym samym
ogniem grzesznik zostaje spalony,
a wybrani zostają oczyszczeni. Czyli
ten sam ogień jest w piekle
i w czyśćcu. Wybrani zostają oczyszczeni. Plewy, które oznaczają wyrzuconych i tych, którzy są w piekle,
zostają po prostu spalone.
Typowe grzechy powszednie:
- Używanie wulgarnego języka –
zwykle grzech powszedni.
- Wybuchy niecierpliwości i złości.
- Próżność – typowo grzech powszedni, prawie zawsze grzech powszedni.
- Lenistwo w obowiązkach stanu
i życia, szczególnie w modlitwie.
- Lenistwo duchowe.
- Także inne rodzaje lenistwa.
Cóż, nie możesz się martwić ani
zdrzemnąć. Nie ma nic złego
w ucinaniu sobie drzemki, jeśli tego
potrzebujesz, ale innymi słowy, zawsze, gdy wykorzystujesz czas, musisz
powiedzieć, co masz teraz robić. Co
jest dla mnie rozsądne, abym teraz
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robił. Czas jest cenny. Każda minuta
jest cenna i powinna być wykorzystana na chwałę Bożą. Tak więc częścią chwały Bożej jest to, że masz
odpowiedni sen. Częścią chwały
Bożej jest to, że gdy zasypiasz, czytając teologię, może powinieneś się na
chwilę zdrzemnąć. To jest całkowicie
rozsądne.
Mam na myśli Włochów. To jest jak
sjesta. Nigdy ich nie zmusisz, żeby ją
porzucili. Mówią, że to grzech nie
mieć sjesty. Jest wiele do powiedzenia na temat południowej sjesty. Jest
wiele do powiedzenia na ten temat,
ponieważ ona naprawdę przygotowuje
cię
na
resztę
dnia.
W przeciwnym razie o godzinie
17 masz tendencję do schodzenia
w dół. Nie wiem, czy wiesz, ale to
najgorsza pora dnia. O godzinie
17 zaczynasz tracić energię, entuzjazm itp., ale jeśli zrobisz sobie sjestę, sprawi to, że będziesz mógł wytrwać do godziny 23. Jednak jeśli
zrobisz sobie za dużo sjesty, będziesz
miał grzech powszedni.
We Włoszech – coś niesłychanego –
w tym kraju faktycznie wyrzucają
ludzi ze sklepu na czas sjesty, mimo
że trwa sprzedaż. W Ameryce, jeśli
trwa sprzedaż, zostaniesz tam przez
kolejne dwie godziny, dopóki sprze-

daż nie spadnie. Zrezygnowałbyś
z lunchu, zrobiłbyś wszystko, co możliwe, aby sprzedawać. Jednak tam,
nawet jeśli masz zamiar kupić coś
nowego, musisz wyjść. Zamkną
drzwi, bo jest czas sjesty. To takie
zabawne. To jest inna, zupełnie inna
mentalność. Mam na myśli to, że
utrata sprzedaży w Ameryce jest
z komercyjnego punktu widzenia
grzechem śmiertelnym. „O mój Boże! Jak mogłeś mi to zrobić?”. Jednak
są to po prostu dwie bardzo różne
mentalności.
Mogę to teraz dokończyć. Poświęćcie jeszcze kilka minut:
- Brak miłości do bliźniego, zwłaszcza
przez plotki i obmawianie. Trzeba na
to uważać w społecznościach religijnych mówiących o wszystkich innych.
- Kłamstwa, które nazywamy białymi
kłamstwami.
- Przesady, które są formą kłamstwa:
„Powinieneś był widzieć rybę wielkości wieloryba, którą kiedyś złowiłem”. Ma to w sobie trochę prawdy.
Złapałeś rybę. Nie jest to całkowite
kłamstwo, ale jest to naciąganie
prawdy, wzmacnianie prawdy.
- Akty chciwości i pożądliwości oczu:
„Zobacz! Spójrz na to!”.
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- Kupowanie rzeczy, których nie
potrzebujesz. Tak więc za każdym
razem, gdy idziesz coś kupić: „Potrzebuję tego, czy tego chcę?”. Musisz sprawdzić, czy to jest właściwe,
czy to jest tylko rodzaj pobłażania
twojej pożądliwości oczu.
- Grzeszna ciekawość rzeczy nieczystych – grzech powszedni.
- Oglądanie ciała oraz dwuznacznych
filmów w telewizji lub innych mediach. Mówiąc „ciało” lub „dwuznaczność”, nie mam na myśli tego,
co nazywamy twardą pornografią,
ale rzeczy, które są bardzo sugestywne. Oglądanie ich jest grzechem
powszednim,
Dobrowolne
rozproszenie
w modlitwie. Aby rozproszenie było
grzechem, musi być dobrowolne, co
Tłumaczył: Dariusz Kot
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oznacza, że nic z tym nie robisz.
Wiesz, że jest, ale nic z tym nie robisz.
- Małe akty kradzieży. Zabieranie
czyjegoś ołówka.
- Zaniechanie wyznawania wiary
z powodu tego, że się krępujesz.
- Spóźnienie się na Mszę Świętą.
- Małe akty egoizmu i pychy.
Są to więc rzeczy, które zapewniają
wam czyścieć. Jeśli mają miejsce.
Jeśli ich nie żałujecie. Jest wiele sposobów. Znowu „jeśli”... Jeśli często
przyjmujesz
Komunię
Świętą,
z pokutą, z duchem pokuty, jak mówią autorzy, odpuszcza to wszelkie
grzechy powszednie. Jednak to są
teologowie.
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Św. Klemeńs Hofbauer - Apostoł Warszawy
Prace apostolskie

G

łównym zadaniem zgromadzenia
Redemptorystów
jest udzielanie misyj ludowych. Kilku misjonarzy na
czas krótszy lub dłuższy udaje się do
jakiejś parafji; tam głoszą słowo
Boże, nawołują lud do pokuty i do
życia prawdziwie katolickiego. Jednem z najważniejszym zadań misyj
jest – dopomóc wiernym do odbycia
jak najlepszej spowiedzi i do naprawienia spowiedzi świętokradzkiej,
jeśli ją kto ma na sumieniu. Nie brak
bowiem takich między katolikami, co
przystępując do spowiedzi św., zamiast szczerze wyznać swe grzechy,
tają je i Sakrament Pokuty, który
miał być dla nich ratunkiem i lekarstwem, w truciznę dla siebie zamieniają. Misja dopomaga tym nieszczęśliwym duszom, stojącym na skraju
potępienia, do pojednania się z Panem Bogiem, do zrzucenia z siebie
ciężaru, który może już od wieli lat je

przygniata, a do zrzucenia którego
same nie mają dosyć odwagi.
Święty Klemens i jego towarzysze
przez długie lata nie mogli myśleć
o udzielaniu misyj. W latach od roku
1787 do roku 1795 ojców było bardzo mało. Po rozbiorze zaś Polski
rząd pruski na odprawianie misyj
zgodzić się nie chciał; dopiero w roku
1801 pozwolił Redemptorystom
odprawić kilka misyj.
Korzystając z zezwolenia, latem 1801
roku, Redemptoryści rozpoczęli swą
działalność misyjną w Polsce od misji
odbytej w Warszawie, w jednym
z kościołów parafialnych.
W październiku 1801 r. pięciu misjonarzy z O. Hüblem na czele udało się
na misję do Brochowa, w powiecie
sochaczewskim. Owoce dwutygodniowej pracy misjonarzy były wielkie. Ojciec Hübl tak pisał z Brochowa
do swych współbraci w Warszawie:
„Od czasu mego ostatniego listu
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praca się jeszcze powiększyła… od
godziny piątej rano do wpół do drugiej popołudniu zaledwie można czas
znaleźć na odmówienie brewiarza
i odprawienie Mszy św. Od godziny
drugiej po południu do jedenastej
w nocy bez przerwy słuchamy spowiedzi. Napływ ludu jest tak wielki,
że kościół… wciąż jest przepełniony.
Wczoraj była Komunja generalna.
Odbyła się ona tak wzorowo i pobożnie, że wszyscy w kościele płakali.
Przez trzy godziny podawałem Komunję św. wzdłuż kościoła… W niedzielę wyjeżdżamy do Iłowa…”
Misja w Iłowie trwała cały miesiąc;
wierni garnęli się na nią zdaleka, tak
iż rozdano ponad jedenaście tysięcy
Komunji św. Przesyłając raport do
władz o tej misji, ks. dziekan Porzycki
tak się wyraził: „Począwszy od
czwartej godziny z rana aż do dziewiątej w nocy kościół był nabity
ludem, który nieustannie był zatrudnionym naukami duchownemi i nabożeństwem – oprócz tylko posiłku
w południe i wieczorem. Sam byłem
temu nabożeństwu przytomnym
przez dwa dni w konkluzji…”
Donosząc generałowi zakonu o odbytych misjach, św. Klemens wspomniał o tem, jak nie mogąc brać
w nich udziału, żarliwie modlił się za
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nie: „Nieustannie, będąc w domu,
z całego serca prosiłem Matkę Bożą,
św. Ksawerego, świętego Stanisława,
Czcigodnego naszego Ojca (Alfonsa),
aby naszym misjonarzom zechcieli
towarzyszyć. Modliłem się także do
naszego ojca i opiekuna św. Benona
i naszego braciszka Gerarda Majelli
i pewny jestem, że wszyscy, których
prosiłem, misji dopomagali”.
Takie były pierwsze misje przez
podwładnych św. Klemensa odprawione na polskiej ziemi; nie dziw, iż
wiele dusz pojednały one z Bogiem,
jeśli się zważy, że nie tylko w niebie
miały Świętych orędowników, lecz
i na ziemi Święty modlił się za nie.
Myliłby się, i to bardzo, ktoby sądził,
że to wymowa misjonarzy kruszy
i nawraca serca grzeszników. Jedynie
łaska Boża może to uczynić, a tę
łaskę sprowadza modlitwa. Stąd
wniosek, że każdy, komu chwała
Boża leży na sercu, modlitwą może
dla dobra dusz zdziałać bardzo dużo.
I w późniejszych latach ojcowie
z klasztoru św. Benona w miarę
możności na misjach pracowali, choć
trudności mieli niemałe, albowiem
rząd pruski wciąż stawiał różne przeszkody. Nie mogąc udzielać tylu
misyj, ileby pragnęli, ojcowie chętnie
udawali się na prace pomniejsze.
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I tak w r. 1806 głosili kazania podczas czterdziestogodzinnego nabożeństwa w Siennicy i w Kobyłce,
miejscowości znajdującej się podówczas pod zaborem austriackim.
Zdawało się, że po wypędzeniu Prusaków i utworzeniu Księstwa Warszawskiego lepsze dla działalności
misyjnej w kraju nastaną czasy. Dnia
9 stycznia 1808 r. św. Klemens pisał
do generała zakonu, że arcybiskup
Raczyński życzy sobie, aby Redemptoryści mieli misje w Wielkopolsce.
W kilka miesięcy potem (17 maja
1808), tak znowu pisał do jednego
z ojców w Rzymie: „Misje tegoroczne
już się rozpoczynają i nasi współbracia są na nie zaproszeni. Polecam ich
modlitwom Waszej Przewielebności,
żeby Wszechmocny pracom ich pobłogosławił”.
Nieco szczegółów mamy o misji
w Głuchowie, która mniej więcej
w tym czasie się odbyła. Ks. Buczyński, proboszcz głuchowski, listownie
(9 czerwca 1808) podziękował za
misję, jaką u niego Redemptoryści
odprawili: „Misja, pisał, była krótka,
lecz bogata w owoce. Jęki i płacz
ludu ją zakończyły. Zaraz pierwszego
dnia tak wielu przybyło do spowiedzi
św., iż z powodu braku kapłanów
zaledwie połowę można było wysłu-

chać… Drugiego dnia misji było dziesięciu księży, trzeciego dwunastu,
i to jednak nie wystarczyło. Czwartego dnia we trzech wyspowiadaliśmy
350 osób, reszta została na dzień
następny. W czasie czterech dni
rozdano około 3.500 komunikantów;
gdyby było więcej księży, liczba komunikantów doszłaby do 4.000.
Uczucia pobożności, jakie lud okazywał, były tak wielkie, iż większych
nie można było zapragnąć. Tylu ludzi
się zgromadziło, że jak można pamięcią zasięgnąć, nigdy takich tłumów tu nie widziano. Na rok przyszły, jeśli Pan Bóg życie nam przedłuży, moi parafianie postanowili prosić
Ojców, aby tu przybyli na 3 – 4 tygodniową misję; wszelkie koszta pokryją”.
Niestety, życzenia te nie miały się
spełnić. Tegoż dnia, w którym
ks. Buczyński pisał przytoczony list,
hen daleko w Saksonji, w pałacu
w Pilnic, Fryderyk August, król saski
i książę warszawski, podpisał dekret,
niweczący dzieło św. Klemensa
w Polsce.
Gdzie misjonarz nie dotrze, tam
dobra książka łatwo dostać się może,
a nieraz przeczytanie jednego z niej
ustępu potrafi oddać duszy niezmierne usługi. Św. Klemens dobrze
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to rozumiał i starał się o rozpowszechnienie wśród wiernych dobrych książek, szczególniej pism
św. Alfonsa Liguorego.
O książki w duchu szczerze katolickim podówczas w Polsce nie było
łatwo. Widzimy to z listu, jaki
O. Hübl napisał z Warszawy do Rzymu (12 marca 1806): „Jesteśmy tutaj, pisał, między luteranami, kalwinami, schizmatykami i wszelkiego
rodzaju niedowiarkami, w ośrodku
skrajnej rozwiązłości; wprost nie do
uwierzenia, jak trudno tu o dobre
książki. Wszyscy księgarze są zepsuci; jeśli za ich pośrednictwem chce
się sprowadzić jaką dobrą książkę,
z wielką usłużnością obiecują o nią
się postarać, lecz po upływie siedmiu, dziewięciu i więcej miesięcy
oświadczają, że sprowadzenie książki
jest niemożliwe. Ale kiedy chodzi
o złe książki, zupełnie inaczej postępują; sprowadzają je z szybkością,
której ani uwierzyć ani pojąć niepodobna, choćby z najdalszych krańców ziemi i nigdy pod tym względem
nie zawiodą”.
Aby potrzebom dusz choć nieco
zaradzić, św. Klemens wydał w polskiem tłumaczeniu następujące prace św. Alfonsa: Prawdy wieczne
(Warszawa 1798), Miłość dusz (War-
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szawa 1800), Nawiedzenia Najśw.
Sakramentu (Warszawa 1802; wydanie francuskie 1794). Każde z dziełek
powyższych wyszło z dodatkiem
różnych praktyk pobożnych. Oprócz
tego w roku 1800 staraniem
św. Klemensa wyszedł w przedruku
„Katechizm czyli nauka chrześcijańsko-katolickiej wiary”. W ostatnich
chwilach pobytu św. Klemensa
w Warszawie ukazało się dziełko:
Niebo łask Maryi, zawierające szereg
nauk na różne uroczystości Matki
Najświętszej.
Wspomnieliśmy o kilku bractwach,
istniejących w kościele św. Benona.
Ponieważ miały one charakter ściśle
miejscowy, ich wpływ nie był zbyt
wielki. Aby jak największej ilości dusz
także poza Warszawą dopomóc do
uświęcenia, św. Klemens zawiązał
Stowarzyszenie Oblatów Najświętszego Odkupiciela, któremu pragnął
nadać ogólnoświatowy charakter.
Członkowie tego stowarzyszenia
mieli się usilnie starać o naśladowanie Pana Jezusa i dążyć wytrwale do
uświęcenia duszy.
Oto kilka ustępów z ustaw tego stowarzyszenia:
„Członkowie winni się starać o zachowanie czystości odpowiedniej do
swego stanu. Rozmów przeciwnych
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skromności i w ogóle wszystkiego, co
tej pięknej cnocie, tak miłej Panu
Jezusowi, się sprzeciwia, winni unikać jak zabójczej trucizny…
Stowarzyszonym nie wolno uczęszczać na widowiska i zebrania, niedające się pogodzić z duchem chrześcijańskim, które nie są niczem innem,
jak pozostałością pogaństwa, a które
szatan dla kuszenia i zguby dusz
chrześcijan stara się utrzymać…
Przedewszystkiem
członkowie
o ducha modlitwy starać się powinni,
bez niego bowiem nie podobna długo w dobrem się ostać. Codziennie,
przynajmniej przez kwadrans, winni
odprawiać rozmyślanie, bądźto
o tajemnicach wiary świętej, o wcieleniu, męce i śmierci Pana Jezusa,
o cnotach Boskich i obyczajowych,
bądź też o celu człowieka i wartości
czasu…

Do pierwszych i istotnych obowiązków stowarzyszonych należy nieustanne staranie o rozpowszechnienie
wśród wiernych nabożeństwa do
Matki Najświętszej, od Niej bowiem
wszystkiego możemy się spodziewać…
Stowarzyszeni nie powinni obarczać
się ustnemi modlitwami, zato każdy
powinien starać się o to, żeby przy
spełnianiu obowiązków stanu często
swą duszę wznosił do Boga i rano
przed rozpoczęciem pracy na cały
dzień dobrą wzbudził intencję…”
Stolica św. zatwierdziła stowarzyszenie Oblatów 29 lipca 1804 roku
i obdarzyła je przywilejami. Liczne
swe podróże św. Klemens wykorzystał do rozpowszechnienia go
w wielu krajach Europy.

Władysław Szołdrski C.SS.R, Św. Klemens Hofbauer Apostoł Warszawy, Kraków 1927, str. 51 – 59.
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Błogosławiońa Śalomea

M

iłość prawdziwa wielkie dzieła sprawuje.
Oto świetny przykład
w żywocie Bł. Salomei, córki Leszka V księcia Polskiego
i Grzymisławy księżniczki. Od dzieciństwa swego do nabożeństwa
i rzeczy świętych nad wiek swój
przywiązana, już wtenczas zamyślała
panieństwo swe na wieki Bogu samemu poślubić, a chociaż na rozkaz
rodziców zaręczoną została z Kolomanem, synem Jędrzeja, króla Węgierskiego i z nim później małżeństwo zawarła, jednak wedle podania,
zachowała Salomea, za przyzwoleniem męża, panieństwo aż do śmierci. A ponieważ dobrze wiedziała, jak
się P. Bogu taka ofiara podoba i jak
łatwo ten drogi skarb utracić można,
dla tego wystrzegała się z wielką
pilnością wszystkiego, cobykolwiek
to święte postanowienie zachwiać
mogło; stądto chroniła się zawsze
okazyi, nawet rozmów z mężczyznami, postem zaś czuwaniem nocnem, trojaką włosiennicą i modlitwą
gorącą uzbrajała się ciągle przeciw

wszelkim niebezpieczeństwom tej
cnocie zagrażającym.
Skoro Koloman berło Halickie otrzymał, umiała błog. Salomea w nowej
godności zdobyć się na większe jeszcze niż przedtem ofiary. Obmierziwszy sobie wszelką okazałość światową, pociechy i rozkosze marne,
z miłości ku Boskiemu Oblubieńcowi
odmieniła szatę królewską na odzienie ubogiej wdowy. A wiedząc dobrze, że bez łaski Boskiej do tak zaszczytnej cnoty, jaką jest to wyrzeczenie się zupełne wszystkich rzeczy
światowych, dojść nie można, nieraz
całe noce trwała na modlitwie.
Większych jeszcze rzeczy P. Bóg po
niej wymagał. I tak dopuścił P. Bóg,
że jej małżonek kilka razy tronu pozbawiony i nawet z nią do więzienia
wtrącony, śmiercią nagłą, podobno
w skutek podanej trucizny, życie
utracił. Ciosy te bardzo ciężkie i bolesne mężnie zwyciężała, albowiem
miłość mocna jest jako śmierć.
Po zgonie męża wróciwszy do Krakowa, założyła kilka klasztorów;
a chcąc z świętym Oblubieńcem już

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
w tem życiu całkiem się połączyć,
wstąpiła i sama do zakonu. Tu
w życiu zakonnem odznaczała się
przedewszystkiem miłością wielką ku
Bogu,
wiernem
zachowaniem
wszystkich i najdrobniejszych przepisów i reguł, cierpliwością, umartwieniem i modlitwą. Po upływie 28 lat
tak świątobliwego życia oznajmił Jej
nareszcie P. Jezus dzień zejścia. Uradowana wielce tą błogą nowiną
zwołała siostry zakonne i gorącemi
słowami zachęcała je do zachowywania reguł, do posłuszeństwa
i starania się o cnotę Anielskiej czystości. „Jeżeli to wszystko zachowacie”, rzekła, „wieczne szczęście znajdziecie, w przeciwnym razie, niedola
i ucisk trapić was będzie”. Przed
samym zgonem ukazała się jej Matka
Najśw. z Dzieciątkiem Jezus na rękach, zapraszając ją do wiecznego
w niebie wesela.

I tak ducha oddała Panu, jako ofiara
czystej i pięknej miłości, dnia 17
listopada 1268 r. mając lat 67. Dwie
siostry będące przy jej śmierci widziały jakoby gwiazdę cudną ulatującą z jej ust do nieba, a przy tem słyszano i śpiewy Anielskie. Pochowano
zwłoki święte w kościele O.O. Franciszkanów w Krakowie.
Owoc duchowny.
„Kto kocha, nie ma trudności: prawdziwa miłość wstydzi się tego wyrazu
trudność”, powiada św. Augustyn.
Widzieliśmy, jak wiernie się trzymała
tej zasady bł. Salomea. Idąc za przykładem błogosławionej Patronki
naszej, uczyńmy także P. Bogu ofiarę
z tej lub owej rzeczy która nam na
drodze do zbawienia zawadza, ale
odważnie, nie sercem połowicznem,
a przekonamy się o prawdzie, że
niema trudności, gdzie miłość panuje.

Posłaniec Serca Jezusowego, listopad 1874, str. 73 – 76.
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Małzeństwo bezdzietńe
Ks. Dr. Tihámer Tóth

W

ielki austrjacki poeta,
Józef Führich, doskonale
zobrazował myśli i nastroje, jakie prawdopodobnie przeżywała Najświętsza
Marja Panna, kiedy poczęła Syna
Bożego. Idzie skrajem lasu głęboko
zamyślona, nad głową unoszą się
Aniołowie: jeden śpiewa, drugi obsypuje ją różami, trzeci Ją okadza.
Piękno i pogoda panują na tym obrazie… Śpiew Anioła odnosi się do Niej,
jako do przyszłej Matki… Róże tak
samo – Jej się należą… A dym kadzidła? To już nie; dotyczy on Syna
Bożego, którego w tej chwili żywą
monstrancją była Najświętsza Panna.
Ten sam śpiew i ten sam deszcz różany należy się każdej matce, taka
sama pogoda ducha rozjaśnia dusze
każdej matki, która z podobną miłością jak Najświętsza Panna oczekuje
przyjścia na świat swego dziecka i
wychowuje je z podobną ofiarnością
dla Chrystusa.
Kościół katolicki zawsze odważnie
bronił miłości dzieci, i dziś żąda nie-

naruszalności praw nawet jeszcze
nienarodzonych dzieci; ale również
zdaje sobie sprawę z olbrzymich
ofiar, jakich wymaga przyjście i wychowanie większej ilości dzieci. Kościół dobrze wie, że niełatwo jest
wychować 5 – 6 dzieci, dlatego z
wielkim szacunkiem odnosi się do
bohaterskich rodziców, którzy tego
rodzaju ofiarę złożyli Bogu - natomiast stanowczo potępia tych, którzy mają odwagę łamać prawa Boże i
grzesznemi sposobami uniemożliwiają przyjście na świat dziecka.
Przy sposobności przypatrzymy się
dzisiaj bliżej trudnościom powodującym, że niektóre małżeństwa unikają dzieci. Każdą z nich można rozwiązać ofiarnem i naprawdę chrześcijańskiem postępowaniem, tak,
żeby człowiek nie sprzeciwiał się
prawu Bożemu.
Unikanie potomstwa
A) Nim zajmiemy się rozpatrywaniem zarzutów, stawianych licznemu
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potomstwu, muszę wpierw oświetlić
pewną sprawę.

niałomyślnych, którzyby się mogli
niemi zaopiekować.

Katolicyzm stanowczo potępia małżonków, którzy grzesznemi sposobami przeszkadzają przyjściu na
świat dzieci, i odróżnia ich od tych,
którzy chcieliby mieć potomstwo, ale
nie mogą go mieć z przyczyn od nich
niezależnych. Dalecy jesteśmy od
tego, żeby ich potępiać! I tak mają
dużo smutku; czują, że czegoś istotnego im brakuje do zupełnego szczęścia.

b) Przed małżeństwem bezdzietnem
jest jeszcze inna możliwość otwarta.

Nie oskarżam ich, raczej chciałbym
ich pocieszyć i uspokoić.
a) Istotną cechą usposobienia chrześcijańskiego jest przekonanie, że
cokolwiek czyni Bóg, albo dopuszcza,
zawsze ma w tem, pewien plan. Jeśli
więc małżonkom wbrew ich gorącemu życzeniu, nie daje dzieci, również
ma w tem pewne zamiary. Jakie
zamiary? Może to, żeby małżeństwo
bezdzietne mogło się poświęcić
sprawom religijnym, społecznym,
albo miłości bliźniego. Albo, żeby z
braku własnych dzieci poświęcali się
wychowaniu sierót, dzieci przybranych, których rodzice z powodu
nędzy nie mogą wychować. Ile jest
takich nędznych, biednych małżeństw! Żeby tylko było tylu wspa-

Jeśli nie mogą zaopiekować się na
stałe jakąś sierotą, to mają sposobność dopomóc jej wydostać się z jej
smutnego i przygnębiającego stanu.
Wiemy dobrze, że w dzisiejszych
czasach wykształcenie księży napotyka na coraz gorsze warunki materialne. Wielu młodzieńców, którzy
czują powołanie do stanu kapłańskiego, walczy z wielkiemi trudnościami materjalnemi. Otóż i tu zdarza
się sposobność dla bezdzietnych
małżonków, żeby materjalnie pomagali jakiemuś kandydatowi na kapłana, albo misjonarza! Wielkiem zadowoleniem będzie dla nich świadomość, że chociaż Bóg nie dał im
dzieci, oni jednak wychowali Mu
kapłana. Wielką radością będzie dla
nich, gdy otrzymają błogosławieństwo kapłańskie z rąk tego, któremu
dopomogli dojść do ołtarza.
O tem wszystkiem wspomniałem
tylko ubocznie, bo w dzisiejszem
kazaniu o czem innem będę mówił.
B) Będę mówił – niestety – o małżonkach, którym Bóg chce dać dzieci,
ale oni grzesznemi środkami zamykają przed niemi bramę życia.
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a) Katolicyzm mówi wyraźnie, że
małżonkowie, którzy uniemożliwiają
dziecku przyjście na świat, gardzą
błogosławieństwem Bożem, popełniają ciężki grzech. Używanie praw
małżeńskich z wykluczeniem potomstwa, zbezczeszcza instytucję małżeństwa.
b) Na podstawie przed chwilą powiedzianych prawd, możecie sobie
sami wyrobić zdanie o niesłychanej
podłości niektórych małżonków.
„To nie jest zło – mówią tacy małżonkowie – to właśnie roztropność.
Co komu do tego, że nie mamy dzieci. Nawet Kościołowi! My tego nie
uważamy za grzech, nawet się z tego
nie spowiadamy…” W ten sposób
rozpoczynają obronę, następnie
przytaczają mnóstwo rozmaitych
dowodów, z czego wynika, że nie
czują się w porządku ze swojem
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sumieniem. Nie spostrzegają, że
zdradzają niepokój duszy i świadomość złego postępowania. Jeśli ich
czyny są dobre i naturalne, to po co
jest to rozpaczliwe usprawiedliwianie się i tłumaczenie? Doskonale
wiedzą, że nadużywanie praw małżeńskich jest ciężkim grzechem; tem
cięższym, bo jest świętokradztwem,
jeśli go świadomie przemilczają przy
spowiedzi!
Jeżeli udało nam się wejść do takiej
zaskorupionej duszy, to usprawiedliwiają swoje grzeszne postępowanie tem, że gdyby się przyznali przy
spowiedzi, to nie otrzymaliby rozgrzeszenia. To nie prawda. Każdy
grzech jest odpuszczalny, ale trzeba
mieć postanowienie, więcej go nie
popełniać. Właśnie tego oni nie chcą
przyrzec! Nie chcą, bo grzęzną w
zarażonej atmosferze fałszywego
światopoglądu.

(Dokończenie powyższego rozdziału nastąpi w kolejnym numerze „Biuletynu”)
Ks. Dr. Tihamér Tóth, O małżeństwie chrześcijańskiem, Kraków 1936 r., str.
135 – 137.
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Kącik dla dzieci młodszych
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

o śmierci uczniowie złożyli
Ciało Pana Jezusa do grobu,
a Żydzi obstawili grób strażą, ponieważ słyszeli, iż
Zbawiciel zapowiedział, że
zmartwychwstanie.

P

Widzieliście pewno pięknie ubrane
groby w kościołach. Urządza się je na
pamiątkę złożenia Pana Jezusa do
grobu.
Próżno jednak zabójcy Boskiego
Zbawiciela łudzili się, że Jezus zabity i
pogrzebany nie będzie już więcej
pociągał ku sobie tłumów ludzi.
Próżno pilnowali grobu.
Trzeciego dnia rano w niedzielę
Wielkanocy Pan Jezus zmartwychwstał, to znaczy wstał z grobu żywy!
Zmartwychwstał dlatego, że był nie
zwyczajnym człowiekiem, a Bogiem i
Człowiekiem jednocześnie.
Ciało zmartwychwstałego Pana Jezusa było piękne i jasne jak słońce.
Anioł w białej sukni zstąpił z nieba
jak jasna błyskawica i odwalił kamień

grobowy. Strażnicy przestraszyli się i
uciekli.
Kiedy święta Maria Magdalena i inne
święte kobiety przyszły rano na grób
Pana Jezusa, Anioł, który siedział na
grobowym kamieniu, powiedział im,
że Pan Jezus zmartwychwstał. Potem
zaś sam Pan Jezus ukazał się im.
Kobiety ucieszyły się bardzo, kiedy
zobaczyły żywego Pana Jezusa, i
poszły prędko do Apostołów powiedzieć im o zmartwychwstaniu.
Później zaś ukazał się Pan Jezus swoim uczniom, którzy ledwie śmieli
wierzyć własnym oczom, cieszyli się
bardzo i wysławiali potęgę Boga.
Na pamiątkę zmartwychwstania
Pana Jezusa świętujemy uroczyście
Wielkanoc. Na ołtarzu jest ustawiona figura zmartwychwstałego Pana
Jezusa, a w swoich domach ludzie
ustawiają na stołach święcone i
umieszczają białego baranka z chorągiewką. Ten baranek przypomina
zmartwychwstałego Pana Jezusa.

51

52

Numer 11 (21)

Listopad 2021

Dlaczego taka radość w domu,

Którą i niebo nawet rozbrzmiewa.

A stół pięknie przystrojony

Dnia tego Jezus wstał z grobu żywy,

I przyjdą krewni i znajomi?

Jasny jak słońce i pełen mocy.

Dlaczego biją wszystkie dzwony?

Zwyciężył wszystko wolny,

Dlaczego stoi baranek biały

szczęśliwy.

I chorągiewka nad nim powiewa?

I my się cieszmy w dzień Wielkanocy.

Bo dzień dzisiejszy to święto chwały,

Halina Wierzejska, Pogadanki religijne dla małych dzieci, Katowice,
str. 45 – 46.

Kącik dla dzieci starszych
Rozmowa o leniuszkach i zazdrośniczkach.

K

siądz proboszcz pracuje w
swojej kancelarii, gdy ktoś
lekko puka:
– Proszę wejść!

Terenia ukazuje się w drzwiach!
Z buzią zarumienioną od szybkiego
ruchu, z uśmiechem żłobiącym dołeczki w jej policzkach, ubrana biało,
w dużym słomianym kapeluszu,
ocieniającym jej oczy o głębokim

wejrzeniu, wygląda jak mała królewna z bajki.
– Prawda, że ksiądz proboszcz kazał
mi przyjść do siebie?
– Tak, czekałem na ciebie. Proszę,
przysuń sobie to krzesełko. Będzie ci
na nim wygodnie i zaraz rozpoczniemy lekcję. Naprzód powiedz mi ,
kto cię przyprowadził?
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– Jadwinia, proszę księdza proboszcza. Podczas gdy ja będę tu przygotowywać się do pierwszej Komunii
św., pójdzie do biednej Nastusi i
zaniesie jej nasze oszczędności. Czy
ksiądz proboszcz wie, że Hania postąpiła bardzo ładnie i dała na ten cel
pięć złotych? Razem zebraliśmy
trzydzieści dwa złote. Czy Nastusia
będzie z tego zadowolona?
– Biedna staruszka wzruszy się do
głębi. Ale jeszcze bardziej ucieszy się
tym pięknym uczynkiem Pan Bóg.
Ale nie mamy dziś dużo czasu, zabierzmy się więc raźno do pracy i
przejdźmy szybko grzechy główne, o
których się jeszcze nie uczyłaś. Jeden
z nich, nad którym nie potrzeba długo się zastanawiać: to lenistwo. Myślę, że nie znasz go wcale?
Terenia uśmiecha się, jakby chciała
powiedzieć: O, nie!
– Być leniwym to znaczy nie spełniać
swoich obowiązków, gdy się komu
nie chce albo wydaje się zbyt trudne.
– Dobrześ powiedziała. Niekiedy
lenistwo może spowodować prawdziwe nieszczęście. Na przykład,
budnik kolejowy zaniedba przez
lenistwo spuścić rampę w chwili
przejścia pociągu. Właśnie przejeżdża przez tor auto lub wóz jakiś, a
pociąg pospieszny wpada na niego,

rozbija w drzazgi i zabija podróżnych.
Oto smutne skutki chwilowego lenistwa. Albo też: tatuś twój poleca
Jankowi zanieść list na pocztę. Janek
idzie, ale na dworze jest gorąco i
duszno, kładzie się więc po drodze
na mchu pod drzewami. Wkrótce
zasypia. Gdy przynosi list, poczta już
odeszła, następna odchodzi dopiero
na drugi dzień. List ten był niezwykłej wagi dla interesów tatusia. Odpowiedź, którą zawierał, spóźniła się
o dzień cały i naraziła tatusia na duże
straty materialne. Wszystko przez
lenistwo Janka.
Trzeba od dziecka przyzwyczajać się
do spełniania swoich obowiązków,
nawet wówczas, gdy nikt nas nie
widzi, po prostu dlatego, że jest to
obowiązkiem. Należy uczyć się lekcji
tak samo pilnie, czy się jest samą, czy
też w obecności mamusi, bo Pan Bóg
jest wszędzie obecny i patrzy na nas.
W czasie przeznaczonym na zabawę,
należy bawić się całym sercem, ponieważ wtedy obowiązkiem jest się
bawić. Gdybyś znała wszystkie bohaterskie czyny, dokonane przez tych,
którzy naprawdę zrozumieli swoje
obowiązki, to znaczy wiedzieli, co
powinni czynić, aby wypełnić wolę
Bożą! Spełnienie obowiązku, Tereniu, wymaga nieraz wielu ofiar i
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może doprowadzić nawet do męczeństwa.
Gdy ksiądz proboszcz kończy to zdanie, zjawia się Janek.
– Czy ksiądz proboszcz pozwoli,
abym zaczekał tu razem z Terenią na
przyjście Jadwini?
– Ma się rozumieć, tylko nie przerywaj siostrzyczce. Na czym stanęliśmy? Ostatnio skończyliśmy mówić o
lenistwie, nieprawdaż?
– Tak księże proboszczu. Jest jeszcze
jeden grzech główny którego nazwy
nie przypominam sobie, a mamusia
nie objaśniła mi go jeszcze.
– Mamusia postąpiła o wiele lepiej;
zamiast objaśniać ci go, czuwała
troskliwie nad tobą, aby cię ustrzec
od tego brzydkiego grzechu. To tak,
jakby na błotnistej drodze wzięła cię
na ręce, abyś nie zwalała swych małych nóżek. Czy przypominasz sobie
zeszłoroczną śnieżną zimę?
– O jak cudnie było wtedy, księże
proboszczu!
– Pewnego ranka, gdy szedłem do
kościoła odprawić Mszę św., droga
była zupełnie biała. Gdy wracałem z
powrotem, śnieg zamienił się w błoto, bo wszyscy po nim deptali. Otóż,
moje dzieci, dusze nasze po chrzcie

Listopad 2021
św. są czyste i piękne; aby takie pozostały, trzeba je strzec aby ich nic i
nikt nie splamił.
– Nie rozumiem tego, księże proboszczu.
– Zrozumiesz to kiedyś, Tereniu. Nie
wszystkie dzieci są tak starannie
wychowane, jak wy. Możecie się z
takimi spotkać. Gdyby chciały bawić
się z wami po kryjomu, bez wiedzy i
nadzoru rodziców albo opowiadać
coś pod warunkiem, że tego nie
powtórzycie, nie dajcie się nigdy
pociągnąć; to mogłoby splamić błotem śnieżną biel waszych duszyczek.
– Dziękuję! – mówi Terenia z miną,
wyrażającą obrzydzenie. – Nie cierpię błota.
– Skoro więc brzydzisz się błotem,
uważaj jeszcze na jedno: nie bądź
ciekawa. A gdy czegoś kiedy nie będziesz rozumiała lub gdy cię będzie
coś niepokoić, to zawsze idź z tym
tylko do mamusi, ona najlepiej będzie umiała odpowiedzieć na twoje
pytania. Słuchaj jeszcze, Tereniu.
Mała dziewczynka nie powinna starać się, aby wszyscy ludzie zwracali
na nią uwagę i podziwiali jej grzeczność. Ty pragniesz tego czasem,
nieprawdaż?
Terenia się czerwieni.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
– Ksiądz proboszcz to zauważył? Czy
to jest wielkim grzechem?

zanieś ją Matce Najświętszej, której
statua znajduje się w ogrodzie.

– Nie; ale są dziewczynki, które tylko
o tym myślą. Jest to bardzo niemądre i prędzej czy później narazi je na
obrazę Bożą. Czy przypominacie
sobie, co powiedział Pan Jezus pewnego razu: „Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać
będą”. Zobaczą Go w niebie, to jest
pewne, ale już i tu na ziemi odczują,
że Bóg mieszka i gości w ich sercach.
Żeby zachować dusze czyste, nieskalane, wierzcie mi, moi drodzy, trzeba
przede wszystkim dużo i gorąco się
modlić do Pana Boga i Matki Najświętszej. Czy znacie modlitwę: „O
Pani moja”?

Co się tyczy ciebie, Janku, skoro już
jesteś obecny na tej lekcji, dam ci
następującą przestrogę: w szkole, po
powrocie z wakacyj, spotkasz nowych kolegów. Uważaj! Wybierz
spośród nich najpilniejszych i najpobożniejszych. Nie przeglądaj nigdy
książek i gazet bez pozwolenia starszych. Z tego, co ci rodzice zakazują
czytać lub oglądać, nie staniesz się
ani mądrzejszy, ani lepszy. Bądź
dobrym kolegą, mój chłopcze, ale
pamiętaj zawsze o swojej godności
osobistej, aby nie uchybić nigdy na
rzecz obowiązku i honoru. O to módl
się i staraj się być godnym twego
tatusia, tak powszechnie cenionego
dla jego prawości i pracowitości.

– Naturalnie, odmawiamy ją codziennie.
– Powiedz ją, Tereniu.
– O Pani moja, o Matko moja, ofiaruję się Tobie cała, a na dowód tego,
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, uszy
moje, usta moje, serce moje i całą
siebie. O Matko moja! Ponieważ
jestem całkowitą Twą własnością,
zachowaj mnie i broń mnie, jako
rzeczy i własności swojej.
– Doskonale. A teraz zerwij tę biała
różę, która rośnie na tym krzaku, i
odmawiając tę piękną modlitwę

Głos staruszka księdza stał się bardzo poważny i wzruszył do głębi
Janka, który mówi:
– Przyrzekam to księdzu proboszczowi.
W tej chwili Terenia powraca biegiem.
– Księże proboszczu, zapomnieliśmy
jeszcze o jednym grzechu głównym:
o zazdrości.
– Gdyby wszyscy ludzie zapomnieli o
tym grzechu, jakże byłoby szczęśli-
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wie na ziemi! Czy wiesz, co to jest
zazdrość, Tereniu?
– Nie, księże proboszczu.
– Czy nigdy nie byłaś zazdrosna?
Terenia czerwieni się lekko.
– Może być, że tak. Ciocia kupuje
dużo pięknych rzeczy Hani i ja pragnęłabym je mieć; ale mamusia
uważa, ze są za drogie.
– Są dwa rodzaje pragnień, Tereniu.
Żałować, że się czegoś nie posiada,
jest rzeczą naturalną i nie ma w tym
nic złego; uważaj jednak dobrze.
Przypuśćmy, że zazdroszcząc Hani
pięknej sukienki, prowadzisz ją do
lasu w miejsce, gdzie jest dużo kolców, i masz skrytą nadzieję, że potarga tę sukienkę, tak przez ciebie
upragnioną. Czy taki czyn byłby dobry?
– O! nie, byłby bardzo brzydki.
– A potem, pewnego dnia, nadarza ci
się sposobność, aby obmówić Hanię,
jako niedobrą, zalotną dziewczynkę.
Innym razem starasz się zrobić jej
przykrość, wszystko dlatego, że zazdrościsz jej pięknych zabawek i
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sukienek. Widzisz, jakie to jest złośliwe. I przypuśćmy, że pozwolisz tej
brzydkiej wadzie zawładnąć twym
serduszkiem, dojdziesz do tego, że
się będziesz cieszyć z nieszczęść,
które mogą spotkać Hanię.
– Ależ! Księże proboszczu, to jest
niemożliwe.
– Niestety, jest to bardzo możliwe.
Znasz historię dwu braci: Kaina i
Abla? Kain zaczął zazdrościć bratu
swemu; nie walczył z tą złą skłonnością i doprowadził do tego, że zabił
brata swego.
– Co w takim razie trzeba czynić,
księże proboszczu, gdy się czuje
trochę zazdrości?
– Nie myśleć o tym i przy każdej
sposobności, jaka się trafi, oddać
małą usługę, sprawić drobną przyjemność tym, którym się miało ochotę zazdrościć. Modlić się również za
nich. Pan Bóg błogosławi takim wysiłkom i brzydka zazdrość ustępuje z
serca. Ale teraz, moje dzieci, zapomnijmy już o tych szkaradnych wadach i biegnijcie naprzeciw Jadwini,
którą widzę w oddali.

Prawdy Boże z licznymi ilustracjami, Wyd. księży Jezuitów, Kraków 1949 r.,
str.104–109.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti

Z zycia Parafii
Porządek Mszy św.:

Kraków
1. XI – Wszystkich Świętych – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
2. XI – Dzień Zaduszny – Msze św. o godz. 7.20, 7.50 oraz 18.30
3. XI – bł. Marcina Porres – Msza św. o godz. 7.20
4. XI – św. Karola Boromeusza, pierwszy czwartek miesiąca
– Msza św. o godz. 7.20
5. XI – Świętych relikwii w polskich diecezjach, pierwszy piątek miesiąca
– Msza św. o godz. 18.30
6. XI – W oktawie Wszystkich Świętych, pierwsza sobota miesiąca,
– Msza św. o godz. 7.40
7. XI – XXIV Niedziela po Zielonych Świątkach
– Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
8. XI – Św. Czterech Koronatów, oktawa Wszystkich Świętych
– Msza św. o godz. 18.30
9. XI – Poświęcenie Bazyliki na Lateranie – Msza św. o godz. 7.20
10. XI – Św. Andrzeja z Awelinu – Msza św. o godz. 7.20
11. XI – Św. Marcina – Msza św. o godz. 9.00
12. XI – Świętych Pięciu Braci Polaków, św. Marcina – Msza św. o godz. 7.20
13. XI – N. M. P. z Pompei, św. Stanisława Kostki, św. Dydaka
– Msza św. o godz. 7.40
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14. XI – XXV Niedziela po Zielonych Świątkach, św. Jozafata
– Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
16. XI – N. M. P. Ostrobramskiej – Msza św. o godz. 7.20
17. XI – bł. Salomei – Msza św. o godz. 7.20
18. XI – Poświęcenie bazylik św. Piotra i Pawła – Msza św. o godz. 7.20
19. XI – św. Elżbiety Węgierskiej – Msza św. o godz. 7.20
21. XI – XXVI i ostatnia Niedziela po Zielonych Świątkach, Ofiarowanie N. M. P.
– Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
23. XI – św. Klemensa PM – Msza św. o godz. 7.20
24. XI – św. Jana od Krzyża – Msza św. o godz. 7.20
25. XI – św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Msza św. o godz. 7.20
27. XI – Matki Bożej Cudownego Medalika – Msza św. o godz. 7.40
28. XI – I Niedziela Adwentu – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
30. XI – św. Andrzeja Apostoła – Msza św. o godz. 7.20

Warszawa
7. XI – XXIV Niedziela po Zielonych Świątkach – Msza św. o godz. 17.30
8. XI – Św. Czterech Koronatów, oktawa Wszystkich Świętych
– Msza św. o godz. 7.00

Wrocław
14. XI – XXV Niedziela po Zielonych Świątkach, św. Jozafata
– Msza św. o godz. 17.00
28. XI – I Niedziela Adwentu – Msza św. o godz. 17.00

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti

Śpis tresci:
Głos kapłański – ks. Rafał J. Trytek ICR ...................................................... 2
Obrońca Narodu ....................................................................................... 4
Dusze czyścowe ........................................................................................ 7
Sobota ...................................................................................................... 8
Patronka Towarzystwa ........................................................................... 10
Dziesięć niedziel na cześć św. Stanisława ............................................... 12
Grzech powszedni – ks. Andrzej Beltrami ................................................ 14
O ważności zbawienia duszy – św. Alfons Liguori .................................... 18
Św. Stanisław Kostka .............................................................................. 20
Cudowny Obraz M. B. Miłosierdzia ........................................................ 22
Od kolebki do grobu ............................................................................... 25
Czyściec – Bp. D. Sanborn ...................................................................... 29
Św. Klemens Hofbauer – Apostoł Warszawy .......................................... 41
Błogosławiona Salomea ......................................................................... 46
Małżeństwo bezdzietne – Ks. Tihámer Tóth ........................................... 48
Kącik dla dzieci młodszych ...................................................................... 51
Kącik dla dzieci starszych ........................................................................ 52
Z życia Parafii.......................................................................................... 57
Spis treści ............................................................................................... 59

59

