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Głos kapłański
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża
Wspomożycielka Wiernych!

Z

nowu przyszedł miesiąc maj, a z nim czas poświęcony szczególnie
Matce Bożej. Nabożeństwo majowe upowszechnił u nas w XIX wieku
ks. Karol Antoniewicz, polski jezuita ormiańskiego pochodzenia.
Nabożeństwo to składa się głównie z litanii loretańskiej. W ostatnim
z wezwań modlimy się do Maryi jako Królowej narodu polskiego, Królowej
Korony Polskiej. To wezwanie zaaprobowała ostatecznie Stolica Apostolska w osobie papieża Benedykta XV w styczniu 1920 roku, a więc w czasie
toczącej się wojny polsko-bolszewickiej. Z pewnością nasza Matka szczególną swoją interwencją wyjednała nam zwycięstwo. Było to zaledwie trzy
lata po objawieniach w Fatimie, gdzie Maryja ostrzegała świat przed zagrożeniami duchowymi i zniszczeniami materialnymi.
Dzisiaj gdy nasz naród ginie i jest narażony na rozliczne niebezpieczeństwa
wzywanie Matki Bożej jako Królowej Polski w litanii loretańskiej jest bardziej niż kiedykolwiek pilne. Wydaje się, że siły Antykościoła srożą się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej by pogrążyć Wiarę świętą i zniewolić rodzaj ludzki szatańskimi kajdanami.
Rozgrywka ma charakter totalny, więc i my uzbrójmy się w zbroję Wiary
i miecz modlitwy i dobrych uczynków, by Nieprzyjaciel nie miał do nas
przystępu. Każdy kto nie przygotowuje się na wojnę, naraża się na utratę
życia – wiecznego. Ten cudowny miesiąc maryjny to wyzwanie by uczynić
Matkę Bożą prawdziwą Władczynią naszych serc. Ona jest Hetmanką
przed którą drży szatan i tylko z Jej pomocą unikniemy porażki i zatraty
szczęścia wiecznego.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
Odrzyjmy naszą pobożność maryjną z ckliwego sentymentalizmu! Stolica
Apostolska- katedra Prawdy – dała nam święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej jako przywilej, ale i zobowiązanie. Niech śluby króla Jana
Kazimierza będą w nas żywo i heroicznie praktykowane.
Przygotujmy się do 3 maja jak najlepiej – kto może niech przyjedzie do
Krakowa na nasz "odpust parafialny". Dzień po trzecim maja mamy w tym
roku liturgicznym święto świętego Józefa Patrona Kościoła, kolejna okazja
aby świętować po katolicku i upraszać obrony naszego Patriarchy nad
naszą Wiarą.
Miesiąc maj to oczywiście prawdziwy "wysyp" świąt naszych Patronówświętego Stanisława Głównego Patrona Polski, świętego Floriana
i św. Andrzeja Boboli. Szturmujmy Niebo przez wstawiennictwo tych świętych by dało nam ratunek i zwycięstwo. Bóg przychyla się do kornych
i wytrwałych próśb, tak jak wysłuchał świętego Piusa V (święto 5 maja)
i jego Krucjaty Różańcowej. Zwycięstwo nad Turkami w 1571 roku przypisuje się szczególnie Matce Bożej pod tytułem Wspomożycielki Wiernych
(święto 24 maja). 13 maja to święto św. Roberta Bellarmina, ale i główny
dzień objawień fatimskich. 31 maja to święto Matki Bożej Królowej ale
i Pośredniczki Wszystkich Łask. Bez modlitwy i uciekania się pod opiekuńczy płaszcz Maryi wszyscy jesteśmy martwi.

ks. Rafał J. Trytek ICR
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Pod Twoją obrońę…

„W

duszach polskich
smutek, gorycz,
oburzenie, – ale
to nie po raz
pierwszy”. – powiedział Ks. Biskup
J. Pelczar na wiecu narodowym
w Przemyślu 17 lutego 1918. Tak,
nie po raz pierwszy, bo Ojczyzna
nasza nieraz już przechodziła
smutne koleje w bohaterskich
swych dziejach. Ale że od ich zarania przylgnął nasz naród sercem
kochającego dziecka do swojej Pani
i Orędowniczki, N. Maryi Panny,
więc go wybawiała z toni nieszczęść narodowych i przewrotów
społecznych. Jej to zawdzięczamy
ocalenie Ojczyzny naszej za czasów
króla Łokietka, Jej zawdzięczamy
obronę Częstochowy, co nowym
duchem ożywiła upadający pod
nawałą klęsk naród, Jej zawdzięczamy pogrom wrogów chrześcijaństwa przez króla Jana Sobieskiego, Jej także przypisać należy, żeśmy po rozdarciu Ojczyzny naszej,
pomimo trzech różnych rządów,
krepujących, każdy w właściwy

sobie sposób, ducha narodowego,
nie utracili tego ducha, jako też
poczucia narodowego, żeśmy
przedewszystkiem nie zatracili
wiary ojców naszych i z nią złączonych tradycyj – to także Jej zasługa
i dowód ciągłej nad nami opieki.
Nigdy nas Ona nie zawiodła, więc
nie zawiedzie i teraz, jeżeli tylko
wiernie przy Niej stać będziemy
i uczynimy wszystko, co leży
w naszej mocy, by uratować to, co
nam po Bogu i po Niej najdroższem
jest na ziemi.
„A zatem w górę serca!” – woła
Ks. Biskup Pelczar. „Zamiast poddawać się zwątpieniu, łączmy niezachwiane męstwo i zbożną pracę
z modlitwą korną, uciekając się do
zmiłowania Boskiego Serca Jezusowego, do opieki N. Panny, Królowej Korony Polskiej i do orędownictwa Świętych Patronów naszych”. – Tak jest, w tych chwilach
na pozór beznadziejnych – pod Jej
obronę uciekajmy się. Zwracajmy
serca, myśli i uczucia nasze ku Tej,
co „Jasnej broni Częstochowy

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
i w Ostrej świeci Bramie”, zwłaszcza w tym miesiącu, Jej czci poświęconym. Biegnijmy w duchu do
twierdzy naszej wiary i ufności, do
Jasnogórskiej świątyni, – tam gdzie
cudowny obraz „Częstochowskiej”.
A niosąc Jej w ofierze ten nowy
ból, co nas dławi, tę czarę świeżych, krwawych łez zawodu i to
bolesne poczucie wyrządzonej
krzywdy, módlmy się za braci naszych, wystawionych na ciężkie
próby pod względem wiary i narodowego poczucia.
Niech przedewszystkiem uroczystość Królowej Korony Polskiej –
pierwsza niedziela maja – będzie
dniem modłów całego narodu,

niech będzie dla nas świętem
i religijnem i narodowem, jakiem
istotnie być powinna – w którem
złączeni jedną myślą i jednym duchem miłości, znajdziemy się wszyscy, bez różnicy stanu, płci i wieku,
u stóp tej Pani, co nam przez tysiąc
lat hetmaniła zwycięsko.
Jej powierzmy dalsze koleje dziejów naszych i na Jej tylko liczmy
orędownictwo. Jej poświęcajmy
siebie i naród cały, Jej ślubujmy
wierność, postanawiając mimo
wszystko stać zawsze pod Jej chorągwią jako Jej słudzy i czciciele,
jako gorliwi katolicy i prawdziwi
Polacy.

5

6

Numer 5 (27)

Maj 2022

Akt Ofiarowania siebie i całego Narodu N. P. Maryi,
Królowej Korony Polskiej.
(przepisany w dyecezyi Przemyskiej na dzień 5 maja b. r.)
Złączeni z całym narodem naszym, upadamy na kolana przed Tobą, Boże
w Trójcy świętej Jedyny, Ojcze, Zbawco i Pocieszycielu nasz, by Ci złożyć
hołd jak najgłębszy, podziękować jak najgoręcej za wszystkie łaski, użyczone ojcom naszym i nam, i przeprosić Cię jak najpokorniej za wszystkie
grzechy ojców naszych i nasze. Grzechy te są liczne, toż słusznie i ciężko
ukarała nas sprawiedliwość Twoja, tak, że dziś na ziemi polskiej pełno jest
nędzy, goryczy i boleści. Ale my wiemy, że Ty, o Boże, jesteś Ojcem wielkiego miłosierdzia; toż z żalem i z ufnością wołamy: Zmiłuj się nad nami,
według mnóstwa litości Twoich; a iż my sami wysłuchania niegodni, przeto, o Panie, wejrzyj miłościwie na Ofiarę Najświętszą i przybytki sakramentalne w tylu świątyniach polskich, na modlitwy naszej Królowej i Matki
Maryi, na krew naszych Męczenników, na zasługi i cierpienia naszych wyznawców i przebacz nam, przebacz narodowi całemu. Oto my przyrzekamy
porzucić nasze grzechy, zachowywać wiernie Twoje przykazania, trzymać
się mocno Kościoła Twojego, a to ślubowanie nasze składamy przed Tobą,
o Jezu w Przenajśw. Sakramencie utajony. Twojemu też Sercu ofiarujemy
przez Najświętszą Rodzicielkę Twoją cały nasz naród – niech on będzie
zawsze miłym sługom Twoim, Ty zaś bądź mu zawsze królem łaskawym. Ty
z Serca swego spuszczaj nań promienie łaski i oświecaj go, prowadź go
i zbawiaj go, a w chwilach walki i cierpienia wspieraj go i pocieszaj. O błogosław naszej ojczyźnie i wszystkim jej stanom, by z każdego serca, z każdego zakątka ziemi polskiej, za łaską Twoją swobodnej i szczęśliwej, wznosił się hymn nieustanny: Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej! Cześć Sercu
Jezusowemu! Chwała Najświętszej Pannie Maryi, Królowej Korony Polskiej. Amen.

Posłaniec Serca Jezusowego, maj 1918, str. 108 – 111.
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Św. Floryań

P

ytają się nieraz ludzie, co to
takiego, że teraz tak jakoś
nie dobrze na świecie, że tyle
złego wszędzie, grzech się
rozpanoszył, a cnoty tak mało. Mój
miły Boże! Wszystko ma swoją
przyczynę, toć i to złe powszechne
jakąś przyczynę mieć musi. I gdzież
jej szukać? Czy w świecie samym?
Długo myślałem nad tem i różne
przychodziły mi do serca przyczyny, ale nad jedną dłużej się zatrzymałem – nad względem ludzkim.
Tak, wzgląd ludzki zda mi się wziął
nad wszystkim górę – i bez wątpienia w nim początek złego na świecie. Ludzie oglądają się w myślach,
słowach i sprawach swoich nie na
Boga, ale na to co ludzie powiedzą
– i cóż dziwnego, że opuściwszy
pobudki wyższe, nadprzyrodzone
idą za światem i za tem co jego
jest. To też potrzeba nam przykładów, przykładów tak wielkich, tak
prawdziwych, aby się ocknąć
i oczyścić pobudkę w sprawach
naszych. A mamy Bogu dzięki przykładów dosyć – wpatrujmy się

w nie tylko. Jednym z takich to
żywot św. Floryana męczennika.
Pisze o nim nasz Skarga, że to mąż
wielki, a wielki święty dlatego, że
nigdy na wzgląd ludzki nie uważał.
Oto za czasów Dyoklecyana i Maksymiana cesarzów, w onem wielkiem prześladowaniu chrześcijan
pojmał Akwilinus starosta w Noryku Rzymskim, w mieście Laureaku
40 chrześcijan żołnierzów, których
mękami do bałwochwalstwa przymuszał. Dowiedział się o tem
i św. Floryan, starszy ich rotmistrz,
a zajrząc im świętą zazdrością
szczęścia, choć wiedział co go czekało, ogłosił się chrześcijaninem.
Zdziwił się starosta i zapytał
św. Floryana – czy to prawda co
o tobie słyszę. Tak, odpowiedział
św. Floryan śmiało i nie zaparł się,
jestem chrześcijaninem. Kazał mu
starosta ofiarować kadzidło bałwanom. O! nie doczekasz się tego,
odparł święty. Czy sądzisz, że ja
dopiero od dzisiaj jestem wyznawcą religii Chrystusowej? Bynajmniej
– jam dawny już rycerz Chrystuso-
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wy – co do żołnierskich obowiązków byłem i jestem ci posłuszny,
ale do tego, mię nigdy nie zniewolisz, abym się czartom kłaniał. Kazał
go więc starosta smagać kijami,
targać ciało jego ostremi żelazami,
ale męczennik święty z wesołą
twarzą wszystko cierpiał i Chrystusa P. chwalić nie przestał. Starosta
więc, widząc tak niezłomne serce
Floryana, kazał go utopić w rzece
Aniżu. Wrzucili go do rzeki, ale
nierozumna rzeka, rozumnym
przyganiając, ciało umarłego męczennika na brzeg wyniosła, gdzie
go orzeł strzegł od zwierząt. Dopiero Walerya, pouczona we śnie od
samego świętego, zabrała święte
zwłoki, aby je pogrzebać na wskazanem miejscu, gdzie Bóg dobrotliwy cudami świętego swego
wsławił. A Kazimierz syn Bolesława
Krzywoustego wiedząc, iż próżno
miasta strzeże, gdy go sam P. Bóg
nie strzeże, dbając o dobro swego
narodu, posłał do Rzymu do Papieża Lucyusza III, aby mu przysłał

Maj 2022
kości jakiego św. męczennika, któreby były murem królestwa jego.
I przysłał mu Papież r. 1183 kości
św. Floryana, które Król z wielką
czcią na Kleparzu w Krakowie
w nowo wystawionym kościele
złożył, gdzie potem ramię tylko
zostawiono, resztę zaś członków na
Wawel przeniesiono. P. Bóg przyjął
tę dobrą wolę króla i narodu wsławiając św. Floryana i na tem miejscu wielu cudami, zwłaszcza przy
tylekrotnym pożarze Krakowa, dla
czego też patronem od ognia
obranym został.
Św. Floryan nie oglądał się na ludzi,
ale Bożego słuchał głosu, to też
i P. Bóg przyjął go do chwały swojej
i na wstawienie się jego nie przestaje udzielać łask tym, za którymi
się wstawia. O i ty Bracie nie oglądaj się na ludzi, ale patrz raczej na
Boga i na wolę Jego – a znajdziesz
także u Boga pomoc w życiu i przy
śmierci, znajdziesz pomoc dla siebie i dla braci twojej, aż się odmieni oblicze ziemi.

Posłaniec Serca Jezusowego, maj 1880, str. 129 – 132.
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O smierci męczeńskiej
sw. Śtańisława

B

yło to 8 maja r. 1079 rano.
W kościele św. Michała na
Skałce dzwonek zadzwonił
i wyszła Msza św. Przy ołtarzu stanął Biskup krakowski, kochany i od wszystkich wielbiony
św. Stanisław Szczepanowski. Ołtarz otaczają kapłani, którzy Świętemu Biskupowi do Mszy assystują.
Nagle słychać tętent kopyt końskich; – po chwili przed kościołem
staje hufiec wojska uzbrojonego,
na czele żołnierzy sam król, wyklęty Bolesław II. Natychmiast wydaje
król rozkaz. Ach Boże! cóż to za
okropny, zbrodniczy rozkaz. Bolesław
rozkazuje
zamordować
św. Stanisława. Wpadają wybrani
żołnierze do kościoła, ale o dziwo,
żaden z nich do ołtarza przystąpić
nie może. Jedni poślepli, drudzy
padają na ziemię, jak piorunem

rażeni, inni z miejsca się ruszyć nie
mogą, a wszyscy drżą i trzęsą się
z przestrachu i z kościoła uciekają.
Król wysyła innych, toż samo się
powtarza.
Tymczasem kapłani przy ołtarzu
w największej obawie o życie
św. Pasterza. Stanisław słodko ich
uspokaja, potem głośno modli się
za króla, P. Bogu poleca swe
owieczki, i dalej Mszę św. najspokojniej odprawia. Już po Podniesieniu, już zbliża się czas Komunii
św. Dzwonek zadzwonił i po raz
ostatni przyjmuje Stanisław św.
P. Jezusa do duszy swojej, aby
z Sercem Jego Boskiem się połączyć, a połączyć na wieki. I jeszcze
raz poleca Mu owieczki swoje,
poleca Mu swych kapłanów i oddaje Mu życie swe na ofiarę.
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Wreszcie Msza św. już się skończyła. W tej chwili dopiero z nieopisaną wściekłością wpada sam król do
kościoła, pędzi do ołtarza, aby dokonać strasznej zemsty. W ręce
jego podniesiony miecz, oczy mu
się iskrzą, usta zaciśnięte, ze złości
zaledwie oddychać może. Nie zważa na miejsce święte, nie zważa na
Najśw. Sakrament, ale tu u stóp
P. Jezusa z całej mocy uderza mieczem Świętego, a uderza w samą
głowę. Stanisław św. pada, krew go
oblewa i kona. „Dobry Pasterz daje
duszę swą za owce swoje” (Jan 10).

Maj 2022

W tym momencie nadbiegają żołnierze, porywają święte ciało Stanisława i wloką je wzgardliwie
przed kościół. Tu się odbywa
okropna scena. Jak dzikie bestyje
rzucają się na ciało Świętego, pastwią się nad niem z niepojęta
zajadłością. Wreszcie posiekane
w drobne kawałki rozrzucają psom
na pożarcie.
Zaledwie się oddalili mordercy
zsyła P. Bóg stróżów, aby pilnowali
św. ciała, z którego co dopiero
wyszła święta dusza. Zlatują orły
i przez dwa dni całe krążą ciągle
nad ciałem
poćwiartowanem

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
św. Męczennika, które w nocy jaśnieje cudownem, niebieskiem
światłem. Trzeciego dnia zgromadzają się duchowni, zbierają porozrzucane części ciała swego Pasterza
i z wielką czcią składają je do
trumny. O! jakież zdziwienie ogarnęło wszystkich, kiedy nagle cudownie się zrosło, jakby nigdy nie
było posiekane. Zaprawdę „dziwny
Bóg w Świętych swoich” (Ps.67),
którym hojnie nagradza ich wierną
służbę nie tylko chwałą w Niebie,
ale i na ziemi.

Ciało św. Stanisława zostało najpierw pochowane w kościele
św. Michała, gdzie był zabitym.
Później, gdy Święty coraz bardziej
cudami słynąć począł, przeniesiono
je z wielką czcią r. 1088 do kościoła
św. Wacława na Zamek.
A w r. 1254 z największą uroczystością i radością całego narodu,
wystawiono je na ołtarzu w pośrodku kościoła na Wawelu, jako
ciało Świętego już kanonizowanego
ku powszechnemu uwielbieniu,
gdzie po dziś dzień cześć od wiernych odbiera.

Posłaniec Serca Jezusowego, maj 1879, str. 138 – 142.

O praktyce poddańia się woli
Bozej
W zmiennych kolejach losu.

W

tym samym duchu
zgody z wolą Bożą
powinniśmy
przyj-

mować utratę pracy, pieniędzy czy
jakichkolwiek innych dóbr, które
wyrządzają szkodę naszym docze-
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snym potrzebom. Zwalniają cię
z zaszczytnej i intratnej posady?
Pozbawia cię ktoś dobrej pracy,
bez której będzie ci trudno zaspokoić potrzeby własne i twojej rodziny? Powtarzaj wówczas z wiarą
słowa Hioba: „Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!” (zob. Hi 1, 21). Jakież
znaczenie ma motyw, który kierował ludźmi będącymi narzędziami
twojej szkody? Król Dawid słusznie
umiał przypisać woli Pana czyny
Absaloma wymierzone przeciwko
niemu czy też przekleństwa, jakimi
obrzucał go Szimei. Nieszczęścia
spadły na pobożnego Hioba z powodu szatana, któremu Bóg pozwolił go nimi doświadczyć. Iluż
szlachetnych chrześcijan w czasach
prześladowań było pozbawionych
stopni wojskowych czy urzędów
publicznych z powodu przekonań
religijnych i wiary w Jezusa Chrystusa, iluż z nich konfiskowano
majątki, odłączano od rodzin, skazywano na wygnanie i wydano
katom! Zamiast skarżyć się na swój
los „cieszyli się, że stali się godni
cierpieć dla Imienia Jezusa”
(zob. Dz. 5, 41). Jakikolwiek byłby
zatem powód prześladowań, które
na nas spadają, szczególnie zaś gdy
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przyczyną ich jest nienawiść
względem naszych przekonań religijnych, przyjmujmy wszystko bez
wahania jako pochodzące z mądrej
ręki waszego Ojca niebieskiego.
Podobnie czyńmy w sprawach finansowych. Na przykład, gdy musimy uiścić zapłatę, którą uważamy
za niesprawiedliwą; gdy jesteśmy
zmuszeni zapłacić za coś po raz
drugi, nie mogąc udowodnić wcześniejszej zapłaty, lub jesteśmy stawiani przed koniecznością spłaty
długu zaciągniętego nieroztropnie
przez kogoś, za kogo z racji pokrewieństwa lub dobrowolnie poręczyliśmy; lub też gdy każą nam
uiścić zbyt wysoki, niesprawiedliwy
podatek, który z pewnością zostanie roztrwoniony; czy też w innych
tego rodzaju sytuacjach. Jeśli ktoś
używa względem nas prawa do
wyegzekwowania podobnej zapłaty, znaczy to, że Bóg tak chce; On
też sam żąda od nas tych pieniędzy
i Jemu samemu je oddajemy, kiedy
w duchu poddania się woli Bożej
spełnimy ten przykry obowiązek.
Och, jak wiele łask spływa na każdego, kto tak postępuje! Weźmy
dwie osoby: jedna z nich wiedziona
duchem zgody z wolą Bożą, uiszcza
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zbyt wygórowaną opłatę, którą
ktoś ma prawo od niej zażądać;
druga zaś z wolnego wyboru i własnej woli przeznacza taką samą
sumę pieniędzy na jałmużnę.
Wiedzcie, że chociaż jałmużna
przynosi pożytek temu, kto ją daje
już w tym życiu, to jednak czyn
kogoś, kto oddał pieniądze nie
z własnej woli i nie temu, którego
sobie upatrzył, przez to, że uczynił

to w zgodzie z wolą Bożą, jest jeszcze bardziej pożyteczny, czystszy
i przyjemniejszy w oczach Boga, bo
pozbawiony woli własnej. Jeśli
zatem jest prawdą to, co potwierdzają wieki doświadczeń, iż dawanie jałmużny sprowadza na człowieka obfite błogosławieństwa,
bez przesady można stwierdzić, iż
czyn, o którym tu mówimy, przynosi jeszcze cudowniejsze owoce.

Jean-Baptiste Saint-Jure SJ, Zaufanie Opatrzności Bożej. Źródło pokoju
i szczęścia, Warszawa 2018, str. 83 – 85.

Bł. Ańdrzej Bobola,
męczeńńik

P

atron narodu polskiego,
jeden „z największych męczenników w historji Kościoła”, ozdoba zakonu Towarzystwa
Jezusowego, niestrudzony bojownik o jedność Wiary św. na
wschodnich kresach Rzeczypospolitej, bł. Andrzej pochodził ze sta-

rego rodu Bobolów w sandomierskiej ziemi. Widownią apostolskiej
pracy Błogosławionego było Wilno,
Pińsk i okolice Bobrujska. Pieszo
obchodził wioski rozrzucone po
lasach i błotach pińskich, zbierał
naokoło siebie lud i dziatwę, uczył
katechizmu, nawracał tych, którzy
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odpadli od katolickiego Kościoła
i przeszli do schizmatyckiej cerkwi.
Bóg dziwnie błogosławił apostolskiej pracy Andrzeja. Bywało, że
nawracały się nie tylko całe rodziny, ale i całe wioski i parafje odrazu. Miasteczko Janów na Polesiu,
które miało podobno tylko dwóch
katolików, powróciło na łono katolickiego Kościoła. Nazywano błogosławionego „duszochwatem” dlatego, że z dziwnem powodzeniem
chwytał dusze dla Boga i dla Kościoła. Tak pracował lat zgórą 30.
Misyjna działalność Andrzeja przypadła na czasy bardzo ciężkie dla
naszej Ojczyzny. Szwedzi, Węgrzy,
Rumuni i Kozacy grasowali na ziemiach polskich, niszczyli dwory
i kościoły, wycinali w pień duchowieństwo katolickie i lud oddany
Kościołowi. Rok 1657 był nader
ciężki dla Pińska i jego okolicy.
Miasto zajęli Kozacy. Błogosławiony przebywał wtedy we wsi Peredile w pobliżu Janowa. Dowiedzieli
się o tem od zdrajców schyzmatyccy Kozacy. Postanowili wywrzeć
swój gniew na katolickim misjonarzu. 16 maja pod wsią Mogilno,
niedaleko Janowa, ujęli go w swe
ręce. Z początku łagodnie nama-
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wiali Andrzeja, ażeby się wyparł
katolickiej wiary i przeszedł na
schyzmę. Kiedy to nie pomogło,
zdarli suknię zakonną i poczęli
smagać Błogosławionego nahajkami. Upletli koronę z gałęzi zielonych i wcisnęli na głowę, ściskając
ją tak mocno, że aż czaszka trzeszczała.
Przywiązanego za ręce do dwu koni
zawlekli do miejskiej rzeźni, rozciągnęli na rzeźniczym stole i gorejącemi drzazgami przypiekali boki.
Nożami rzeźniczymi wycięli skórę
na głowie, a potem na plecach i na
ramionach, ażeby ranom nadać
w ten sposób formę kapłańskiego
ornatu. Otwarte szeroko rany posypali sieczką, ażeby powiększyć
i tak już ból nieznośny. Ile wycierpieć musiał Błogosławiony, dowodziły jęki: „Dziatki moje, co czynicie! Zastanówcie się nad sobą!
Jezu, Marjo, Józefie św. nie opuszczajcie mnie!” Wprawiało to
oprawców jeszcze w większą
wściekłość. Bili po twarzy, obcięli
nos, wargi, wyrznęli kilka wielkich
sztuk ciała, a język wyrwali przez
wielki otwór wycięty w karku swojej ofiary. Umęczonego zawiesili
u stropu sznurami głową na dół
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i zostawili w rzeźni. Święty zalany
krwią walczył czas jakiś ze śmiercią,
aż starszy kozacki wszedłszy do
rzeźni, cięciem szabli zadał mu cios
ostatni.
Ciało męczennika sprowadzono do
Pińska, a w r. 1808 do Połocka.
Otoczone czcią wiernych spoczywało tu aż do r. 1922. W tym roku
bolszewicy znieważyli święte relikwje i wywieźli do Moskwy. Dopiero na usilne starania Ojca św. wydali ciało męczennika i odesłali do
Rzymu, gdzie do dziś dnia się znajduje.
W roku 1853 Ojciec św. Pius IX,
ogłosił Andrzeja Bobolę błogosławionym, wyrażając się przytem, że
Andrzej Bobola to największy męczennik Kościoła. Znaną jest przepowiednia Błogosławionego, dotycząca zmartwychwstania Polski.
W roku 1819 objawił się Błogosławiony kapłanowi wielkiej świętości, z zakonu OO. Dominikanów
O. Korzenieckiemu. „O wielebny
Andrzeju – mówił O. Korzeniecki –

wiele już lat przeszło, jak przepowiedziałeś wskrzeszenie nieszczęśliwej Polski. Kiedyż się ziści twoje
proroctwo?” „Otwórz okno – powiedział Błogosławiony. Równina,
którą widzisz to okolica Pińska, na
której miałem szczęście ponieść
męczeństwo za Wiarę. Przypatrz
się, a dowiesz się o tem, co cię tak
żywo obchodzi”. Równina cała roiła
się od wojska: anglików, francuzów, Niemców, moskali i innych
ludów, walczących z bezprzykładną
zaciekłością. „Kiedy ludzie doczekają się takiej wojny… wtedy za
przywróceniem pokoju nastąpi
wskrzeszenie Polski i ja zostanę
uznany jej głównym Patronem!”
Przepowiednia spełniła się za naszych czasów.
Oby modlitwa i gorące nabożeństwo do Błogosławionego wyprosiły spełnienie i tej zapowiedzi: „Kiedy powstanie Polska, będę jej
głównym patronem” i przyspieszyły dzień uroczystej kanonizacji
wielkiego męczennika!

Posłaniec Serca Jezusowego, maj 1925, str. 102 – 104.
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Św. Jań Nepomuceń
w. Jan Nepomucen, kanonik pragski, mąż cnotliwy
i uczony, rozwijał w XIV w.
w stolicy Czech szeroką
działalność. Był cenionym mistrzem nauk teologicznych, ale to
stanowisko porzucił, aby się oddać
głoszeniu słowa Bożego. Ponieważ
odznaczał się wielką siłą wymowy
i żarliwością, król Wacław IV zrobił
go kaznodzieją królewskim, a królowa swoim spowiednikiem. Wnet
jednak uprzykrzył sobie Wacław
jego nauki i przestrogi i począł coraz więcej schodzić na drogę życia
grzesznego. Nie pomogły prośby
i upomnienia królowy, owszem
drażniły i gniewały króla. Ta jego

Ś

niechęć i gniew zwróciły się także
ku osobie Świętego, od którego
zażądał Wacław, by mu wyjawił
z czego się królowa spowiadała.
Odmówił Święty i trwał przy tem
mimo wszelkich namów i gróźb.
Rozgniewany król kazał go wrzucić
do rzeki Mołdawy, gdzie też poniósł śmierć męczeńską ten mężny
obrońca tajemnicy Spowiedzi.
Ciało wydobyto i złożono w kościele. Przy grobie poczęły się dziać
wielkie cuda, i dziwnem, choć zrozumiałem, zrządzeniem Bożem już
w 300 lat po męczeństwie język
św. Jana świeży i nienaruszony
znaleziono.

Posłaniec Serca Jezusowego, maj 1904, str. 2.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti

Zydzi w Polsce pod
pańowańiem Piastow
Józef Sebastian Pelczar

Z

dwóch stron wchodzili żydzi
do Polski, z Rusi i z Niemiec.
Na Ruś dostali się z kraju
Chazarów, mających nad
morzem Czarnem i Azowskiem swe
siedziby, gdzie do wielkiego przyszli znaczenia, odkąd chan Bulan
przyjął religię żydowską. Pisze nawet Nestor, że w r. 988 wysłali do
księcia kijowskiego Włodzimierza
poselstwo, by go skłonić do przyjęcia, wraz z całym ludem, judaizmu.
Rozszerzywszy się na Rusi, byli
głównymi pośrednikami handlu
z Carogrodem i tak się rozpanoszyli
w Kijowie, że ludność tamtejsza po
śmierci Świętopełka, ich protektora, napadła na ich domy, inny zaś
książę, Włodzimierz Monomach,
wydał prawa przeciw żydom. Kwitnęła tu wówczas nauka talmudyczna, a nawet rabbini Mardochej
i Izaak (1175-1190) zjednali sobie
głośniejszą sławę. Z Rusi zapędzali

się żydzi do Polski i na Litwę, ale
najwięcej wzmogło się ich wychodźtwo po r. 1240, kiedy Tatarzy
zajęli Kijów.
Do Polski przybywali żydzi także
i z Niemiec; jest nawet podanie, ale
historycznie nie stwierdzone, że
w r. 894 trzech rabinów wyjednało
u księcia gnieźnieńskiego Leszka
zezwolenie na osiedlenie się żydów
w granicach państwa, a w r. 906
rozległe przywileje, zapewniające
im swobodne wyznawanie religii,
własne sądownictwo, niezależność
od rycerstwa, wolność handlu
i rękodzieł. To jest rzeczą pewną że
dopiero za Władysława Hermana,
kiedy żydów w czasie wypraw krzyżowych prześladowano w Niemczech i z miast rugowano, większa
ich liczba napłynęła do ziem polskich, gdzie ich chętnie przyjmowano, bo od nich tylko można było
dostać gotówki lub kosztownych
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wyrobów, w zamian za surowe
płody i zwierzęce skóry. Trudnili się
i tutaj lichwą i handlem, nawet
handlem niewolnikami, których
sprzedawali w kraju i na rynkach
wschodnich; a tak się wzbogacili,
że za Mieczysława Starego. Przy
końcu XII wieku, jako mincarze
książęcy, wybijali brakteaty (pieniążki) z hebrajskim napisem:
Maszko krol polski. Snadź posiadali
także dobra ziemskie, skoro Piotr
Włostowic w wieku XII odkupił od
nich Tyniec na Szląsku.
Najlepiej wiodło się żydom na
Szląsku, gdzie jako servi camerae
korzystali z bezpośredniej opieki
panujących. Nader hojnym okazał
się dla nich również Bolesław Pobożny, książę wielkopolski, który
w r. 1264 rozszerzył przywileje,
nadane żydom wiedeńskim przez
cesarza Fryderyka II w r. 1238. Za
Bolesławem poszli Henryk i Bolko,
książęta szląscy (r. 1269 i 1295),
Ottokar czeski (r. 1268) i inni.
Nigdzie atoli nie było żydom tak
dobrze, jak w Polsce za Kazimierza
W. Wolnomyślny ten monarcha
nietylko w r. 1334 zatwierdził prawo Bolesława Pobożnego, ale jak
pisze Długosz, na prośbę żydówki
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Esterki dołączył w r. 1356 nowe i to
korzystne dla żydów postanowienia. Wówczas nowa fala żydów
napłynęła do Polski, bo w Niemczech pastwiono się nad nimi
okrutnie, oskarżając ich, jakoby
zatruwali studnie i w ten sposób
sprowadzali straszną zarazę w latach 1348-1360!
Na mocy tych przywilejów Kazimierzowskich, wyjęto ich z pod sądownictwa starostów, a poddano
sądownictwu wojewody, zostawiając im wolną apelacyę do króla.
Uwolniono ich od tłómaczenia się
w sprawach z chrześcijanami przed
sądem duchownym. Zabezpieczono ich od zdzierstw wojewodów
i urzędników. Postanowiono, że
zabójstwo, na osobie żyda popełnione, ma być karane śmiercią,
a nie główszczyzną lub konfiskatą
majątku. Zapewniono im swobodę
przesiedlania się i pobytu na całej
przestrzeni państwa. Dozwolono
im brać w dzierżawę lub w zastaw
dobra szlachty, a w razie niewypłacalności
dłużników
nakazano
urzędnikom wprowadzać żydów
w posiadanie tych dóbr itd. Nic też
dziwnego, że w wieku XIV za Kazimierza W. i Ludwika węgierskiego,
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jakotez w wieku XV za Kazimierza
Jagiellończyka liczba żydów w Polsce znacznie się pomnożyła.
Duchowieństwo polskie dalekiem
było od prześladowania żydów;
lecz z drugiej strony musiało nad
tem czuwać, aby styczność z nimi
nie szkodziła wierze i obyczajom
chrześcijan; stąd to poszły niektóre
ograniczenia średniowieczne. Tak
n. p. synod wrocławski, w r. 1266
przez kardynała legata Gwidona
zwołany, następujące wydał rozporządzenie: „Ponieważ naród polski
jest niejako nową plantacyą
w chrześcijaństwie, przeto aby
mieszkańcy tego kraju nie przyjmowali zabobonów i zwyczajów
żydowskich, polecamy, iżby żydzi
nie mieszkali razem z chrześcijanami, lecz aby sobie budowali domy w oddzielnych miejscach, bądź
w mieście bądź na wsi, i takowe od
mieszkań chrześcijańskich odgradzali murem, płotem lub rowem”.

Nakazano również, aby skoro Przenajśw. Sakrament niesionym będzie obok domu żydowskiego, żydzi natychmiast za usłyszeniem
dzwonka udawali się do wnętrza,
a okna i drzwi zamykali. Synod
legata Firmina, r. 1279 w Budzie na
Węgrzech odbyty, postanowił, że
żydzi, dla odróżnienia od chrześcijan, mają nosić na lewym boku
wyszyte na wierzchniej sukni kółko
czerwone, ilekroć z domu wychodzą. Ale rozporządzenia tego nie
wszędzie przestrzegano.
Że wtargnięcie żydów do naszych
miast, a następnie do naszych wiosek było wielkiem nieszczęściem
dla Polski, nikt tego nie zaprzeczy;
bo nie tylko ujęli handel i rzemiosło
w swe ręce, wskutek czego stan
mieszczański nie mógł się podnieść, ale przez lichwę ubożyli społeczeństwo, a przez karczmę demoralizowali lud włościański, co
niestety, do dziś dnia się dzieje.

J. S. Korczyński, Obrazki historyczne z dziejów Polski, Cz.1 Czasy Piastów,
Przemyśl 1907, str. 105 – 108.
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Św. Klemeńs Hofbauer - Apostoł Warszawy
Ciągłe zawody. Życie tułacze.

nia 22 lipca liczba zakonników na Taborze zwiększyła
się. Przybył z Warszawy
O. Passerat z klerykiem
Kazimierzem Langanki. Św. Klemens zamianował O. Passerata
rektorem nowego domu i zlecił mu
duchowne wychowanie nowicjuszów.

D

czące się zakonu, klerycy zaś mieli
otrzymać we Włoszech święcenia.
– Zostawiwszy ich w klasztorze
Redemtorystów w Spello, św. Klemens udał się z O. Hüblem w dalszą podróż do Rzymu. W stolicy
chrześcijaństwa byli na audiencji
u Ojca św. i otrzymali od niego
różne przywileje.

Wkrótce po przybyciu O. Passerata, św. Klemens wybrał się z nim do
Francji; dotarli aż do Joinville,
w Szampanji. Podróż między innemi miała na celu zbadanie, czy we
Francji nie dałoby się założyć jakiej
fundacji; wnet się jednak obaj podróżni przekonali, iż na razie o tym
nie może być mowy.

Święty zrazu zamierzał podążyć
z Rzymu do grobu św. Alfonsa
w Nocera de Pagani, gdzie podówczas mieszkał generał zakonu, lecz
musiał sobie tego odmówić, ponieważ zbliżająca się zima i troska
o Warszawę i Tabor nagliły do
śpiesznego powrotu. To też po
załatwieniu
różnych
spraw
św. Klemens i O. Hübl opuścili
Rzym i wyruszyli w powrotną drogę
do Niemiec.

Niebawem po powrocie z Francji,
św. Klemens, O. Hübl i trzech klerycy wyruszyli do Włoch (24 sierpnia 1803). Święty chciał pozałatwiać w Rzymie różne sprawy ty-

Wracając zabrali ze Spello kleryków, którzy w tym czasie, 23 paź-
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dziernika, otrzymali święcenia kapłańskie. Droga była ciężka. Trzeba
się było przedzierać przez pokryte
śniegiem Alpy i przejść wpoprzek
całą Szwajcarię. Po wielu przygodach podróżni dotarli szczęśliwie
do Taboru. Tutaj nowowyświęceni
kapłani mieli pozostać na stałe,
a św. Klemens po kilkudniowem
wytchnieniu udał się z O. Hüblem
w dalszą podróż.
Z pewną obawą Święty opuszczał
Tabor; zostawiał tam bowiem czterech księży i sporą liczbę nowicjuszy na Opatrzności Bożej w całem
tego słowa znaczeniu. Brak należytego mieszkania i środków do życia
już wtedy dawał się we znaki,
a rozpoczynająca się zima nie wróżyła zmiany na lepsze.
W początkach grudnia 1803 r.
św. Klemens stanął w Wiedniu
i tam prosił nuncjusza o poparcie
zamierzonej fundacji w Tribergu,
prosił tem usilniej, iż czuł, że na
Tabor liczyć nie można.
D. 16 grudnia tak Święty pisał do
Severolego: „Świadczę się przed
Bogiem i Waszą Ekscelencją, iż
wraz ze swymi towarzyszami nie
wymawiam się od żadnych prac,

żadnych trudów, kiedy idzie
o chwałę Bożą, wzrost Kościoła
i zbawienie dusz. Jednak potrzebuję stałego miejsca, gdziebym mógł
pracowników zgromadzić i do działalności należycie przygotować.
Chcę i pragnę żarliwie oddać się
całkowicie Panu Jezusowi, Odkupicielowi naszemu i duszom Krwią
Jego Najświętszą na krzyżu odkupionym. Widzę bowiem, iż położenie chrześcijan coraz bardziej się
pogarsza, bądź dlatego, że liczba
pracowników wciąż się zmniejsza,
bądź też, że oni sami przemieniają
się w niszczycieli Chrystusowego
stada.
Nie szukam własnej wygody; gdybym jej szukał, gdzieżbym ją znalazł, jeśli nie w Warszawie, na łonie
swoich braci. Mógłbym się tam
spokojnie ich pracom przypatrywać
i z nich się cieszyć. Nie potrzebowałbym, będąc już w starszym
wieku, wyniszczać się kłopotami,
troskami, zmęczeniem, niewygodami podróży, przykrościami, jakie
niepogoda pociąga za sobą. Lecz
nie daj Boże, bym miał szukać własnej wygody! Leży mi na sercu
chwała Boża, pożytek Kościoła
i zbawienie dusz, które wszędzie
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w tak wielkiem niebezpieczeństwie
pozostają. Dlatego nieustannie
błagam Króla Niebios, aby kierował
sercami tych, którzy mają władzę
popierania tego, co chwałę Bożą
między ludźmi może zachować
i rozszerzyć, co może się przyczynić
do wzrostu Kościoła i zbawienia
dusz. Proszę więc Waszą Ekscelencję i prosić nie przestanę o dołożenie wszelkich starań, aby przedstawić arcyksięciu wszystkie duchowne i doczesne korzyści, jakie
powstaną przy pomocy Bożej, jeżeli to miejsce w Tribergu zechce dać
temu, kto chce i pragnie gorąco
całego siebie poświęcić na pozyskanie dla Chrystusa świata całego.
Ufam jak najmocniej i, o ile znam
obecne stosunki w Niemczech,
jestem pewny, że jeśli arcyksiążę
odda nam Triberg, to cztery lata
nie upłyną, jak całe liczne wojsko
misjonarzy mieć tam będziemy,
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a przez nich będziemy mogli dopomóc potrzebom Kościoła w różnych częściach świata”.
Taki list tylko z serca do głębi przejętego miłością Bożą mógł wypłynąć. Bo też życie św. Klemensa
było jednym nieustannym aktem
miłości Boga. Oddał się on Bogu
całkowicie i w głębi duszy ustawicznie z Nim przestawał. Modlitwa była pokarmem i pociechą
jego serca. Z serca jego co chwila
wyrywały się akty strzeliste. Często
powtarzał: „Oby wszyscy ludzie
znali należycie miłość Bożą! Oby
wszyscy kochali Pana Boga!” wtedy
tylko smutek go ogarniał, gdy słyszał o obrazie Bożej. Unikał nawet
cienia grzechu i czynił, co tylko
było w jego mocy, aby grzechom
przeszkodzić. Sam w swych pracach dążył do jak najczystszej intencji i innych do niej zachęcał.

(Dokończenie rozdziału nastąpi w kolejnym numerze ”Biuletynu”)
Władysław Szołdrski C.SS.R, Św. Klemens Hofbauer Apostoł Warszawy,
Kraków 1927, str. 88 – 92.
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O czystosci pańieńskiej
Środkiem do zachowania czystości jest częsta a szczera spowiedź.

w. Bonawentura mówi:
Wszyscy niech się strzegą,
aby się nie wstydzili z nieczystych grzechów spowiadać
i nie tłumaczyć sobie, że to
jest grzech powszedni. Według
zdania Teologów katolickich, że co
się tyczy grzechów wprost przeciw
czystości nie ma małej materii,
czyli grzechu powszedniego tam,
gdzie jest własna wina człowieka
lub zezwolenie, ale jest zawsze
ciężkość grzechów. Niech cię Pan
Bóg broni, żebyś tej furtki szatanowi nie otwierał i tą drogą go nie
przypuszczał, bo mu do twojej
zguby więcej nie potrzeba. Gdy cię
spostrzeże przy spowiedzi zawstydzonym, wmówi w ciebie lekkość
materii grzechu, którego wstydzisz
się wyznać, ale każe ci go za nic
poczytać, a tak przyprawisz o zgubę swą duszę. U ludzi pobożnego
życia i wystrzegających się grzechu
śmiertelnego, jeżeli się im co nieczystego trafi, ten wstyd największe ma miejsce. Ponieważ pycha

Ś

i wysokie o sobie rozumienie są
wrodzone każdemu człowiekowi,
przedstawiają mu więc, że straci
u spowiednika dobrą opinię. Ztąd
więc szuka przyczyn, aby wmówić
w siebie, iż rzecz, której się wstydzi
na spowiedzi wyznać, acz nieczysta
jest jednak lekka; nie ma więc
grzechu śmiertelnego, a zatem nie
obowiązuje do spowiedzi. Albo też,
jeżeli ją wyjawi, to tak krótko
z takiem określeniem, z takiem
okrążeniem i obwijaniem, iż jej
spowiednik nie zrozumie, albo jej
nie uzna za rzecz tak ciężką, co
lepiejby było, żeby się nie spowiadał. Co się bowiem na spowiedzi
mówi, ma być tak jasno wyrażone,
aby spowiednik mógł zrozumieć
ciężkość grzechu. Wstyd, a raczej
pycha zaślepia ich, aby sumienia
swego nie otworzyli. Żal za grzechy
u takiego penitenta jest bardzo
podejrzany, a bez niego niema
odpuszczenia grzechów. Zapomina,
że tę trudność czyli chwilowy
wstyd, kiedy go się przełamie
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i zwycięży, Pan Bóg policzy za karę
doczesną, a nad pychą i czartem
odnosi się tryumf – nad czartem,
który przy spowiedzi do wstydu go
pobudza, odejmując mu go przy
grzeszeniu.
Czegobyś nie śmiał zataić w godzinę śmierci, tego i teraz nie taj. Tak
się mamy spowiadać, jakbyśmy
zaraz po spowiedzi umrzeć mieli.
Złe to sumienie, które grzechu tam
nie znajduje, gdzie on jest w rze-
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czywistości. Może kto powie: dlatego nie spowiadam się z tego,
abym się nie uwikłał w skrupuły.
I to drugie oszukanie szatana; albowiem to nie jest wwikłać się
w skrupuły, ponieważ nierównie
mniejsze grzechy wyznaje się na
spowiedzi nie z obowiązku ani
skrupułu, ale z szczerego nabożeństwa i uczczenia Najświętszego
Sakramentu. Tak nauczają ojcowie
duchowni.

Ks. L. Gąsiorowski, O czystości panieńskiej, środkach do jej zachowania
i grzechu przeciwnym tej cnocie, Kielce 1899 r., str. 146 – 147.

Św. Robert Bellarmiń jako
Doktor Koscioła

K

róciutko załatwimy się
z
samym
życiorysem
św. Bellarmina.
Przypomnimy sobie, że urodził się
4 paźdz. 1542 r. we włoskiem miasteczku Montepulciano. Wstąpił do

zakonu Jezuitów, gdzie pracował
jako profesor, kaznodzieja i pisarz.
Klemens VIII mianował go kardynałem i arcybiskupem Kapui. Umarł
w Rzymie, mając lat 80. Obecny
papież Pius XI dokonał jego beaty-
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fikacji w r. 1923 w kilka lat później
ogłosił go świętym, a ubiegłego
roku 17 września nadał mu zaszczytny tytuł „Doktora Kościoła
Powszechnego”.
Zato nieco dłużej zastanowimy się
nad samym tytułem: „Doktor Kościoła”. Może niejednemu przychodziły na myśl takie pytania:
1. Co oznacza ten tytuł i dlaczego
niektórzy Święci są nim ozdobieni, a inni nie?
2. Ilu też Świętych nosi ten zaszczytny tytuł i którzy?
3. Wreszcie za jakie zasługi nadaje
go Stolica Apostolska?
Tytuł Doktora Kościoła nadaje Stolica Apostolska takiemu tylko Świętemu, który odznaczał się niepospolitą wiedzą i wykształceniem
religijnem i dowody tej wiedzy
zostawił w pismach i książkach.
Z nauki takiego Świętego czerpał
Kościół, czerpią jego dzieci liczne
korzyści duchowne. Otóż wszyscy
Święci posiadali wprawdzie pewną
znajomość wiary katolickiej, ale nie
wszyscy odznaczali się niepospolitą, niezwykłą wiedzą religijną; nie
wszyscy byli pisarzami. Dlatego
Stolica Apostolska nie nadaje im
tego tytułu.

Wogóle niełatwo szafuje tym zaszczytnym tytułem. Na ogromną
liczbę Świętych tytuł Doktora Kościoła posiada zaledwie 28 z pośród nich. A mianowicie: św. Jan
Chryzostom, św. Bazyli, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Atanazy,
św. Ambroży, św. Augustyn,
św. Grzegorz Wielki, św. Hieronim,
św. Cyryl Aleksandryjski, św. Cyryl
Jerozolimski, św. Jan Damasceński,
św. Leon Wielki, św. Chryzolog,
św. Izydor, św. Piotr Damjan,
św. Anzelm, św. Bernard, św. Bonawentura, św. Tomasz z Akwinu,
św. Hilary, św. Alfons Liguori,
św. Franciszek Salezy, św. Beda,
św. Efrem, św. Jan od Krzyża,
św. Piotr Kanizy, św. Robert Bellarmin, św. Albert Wielki.
Z tych 28 Doktorów trzech było
kardynałami, 19 biskupami, 9 kapłanami. Według zgromadzeń zakonnych 5 było benedyktynami,
2 jezuitami (św. Piotr Kanizy
i św. Robert Bellarmin), 2 dominikanami (św. Tomasz z Akwinu
i św. Albert Wielki), jeden franciszkanin (św. Bonawentura) i jeden
redemptorysta (św. Alfons Liguori).
Za jakie też zasługi w szczególności
otrzymał nasz św. Patron wielce
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zaszczytny tytuł „Doktora Kościoła
Powszechnego”? Wielce zaszczytny, bo w Pacierzach kapłańskich
odtąd na całym świecie wzywać go
będziemy jako Ecclesiae sanctae
lumen, jako „światło Kościoła świętego”.
Zasługi te wylicza Dekret papieski.
Powiada najpierw, że św. Bellarmin
należał do mężów słynących nauką
i świętością, których Opatrzność
Boża powołuje, aby bronili prawd
wiary katolickiej i wyjaśniali je.
Nazywa go mężem wybitnym, teologiem znamienitym, sprawnym
obrońcą Kościoła katol., młotem na
heretyków.
Czasy, w których żył nasz św. Doktor, wymagały szczególniej obrony
wiary świętej. Były to czasy wielkich herezjarchów Lutra i Kalwina.
Szerzył się gwałtownie protestantyzm i wyrywał tysiące dusz Kościołowi. Wojował nietylko gwałtem,
ale i podstępem. Mnóstwo broszur
i książek heretyckich rozsiewało
zręcznie ułożone zarzuty przeciwko
wierze katolickiej, szerząc w ten
sposób ogromne spustoszenie
w duszach ludzkich.
Otóż Bellarmin zbadał dokładnie
zarzuty protestantów i napisał
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bardzo gruntowne dzieło, w którem dał jasny wykład prawdy katolickiej, a przedewszystkiem udowodnił niesłuszność i fałszywość
zarzutów heretyckich. Dzieło to,
zwane krótko „Kontrowersje” czyli
„Dysputy o sprawach spornych
wiary chrześcijańskiej”, przyniosło
ogromne korzyści. Słynny historyk
Kościoła Baronjusz tak o niem pisał: „W tym roku wydał O. Bellarmin swoje dzieło, którego wszyscy
wykształceni z tęsknotą wyczekiwali i wreszcie otrzymali i największemi pochwałami obsypali. Ale bo
też to jest nadzwyczajne dzieło,
zyskał w niem Kościół jakby basztę,
podobną do tej wieży, którą Dawid
zbudował, wałami otoczył, w tysiące tarczy i wszelką broń zaopatrzył”. „Możnaby Bellarmina, pisze
ówczesny kardynał Ubaldini, nazwać Atanazym lub Augustynem
naszych czasów, albowiem jego
Boska Opatrzność powołała do
odparcia heretyków”.
Dlatego nazywano św. Bellarmina,
jako najdzielniejszego obrońcę
Kościoła katolickiego, pierwszym
apologetą, księciem apologetów
katolickich.
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Za szczególną zasługę poczytuje
Dekret papieski św. Bellarminowi
to również, „że prawa i przywileje,
przez Boga papieżom udzielone,
nieodpartym sposobem udowodnił
i z największym nakładem uczoności wobec przeciwników obronił.
Z tego powodu okazał się takim
rzecznikiem autorytetu Papieża aż
do dni naszych, że pismami jego
posługiwali się obficie nawet Ojcowie Soboru Watykańskiego”.
„Nie można też milczeniem pominąć kazań jego i dzieł katechetycznych, zwłaszcza słynnego katechizmu … Przez ten katechizm, ułożony z polecenia Klemensa VIII, wyjaśnił na użytek ludu chrześcijańskiego, a zwłaszcza dzieci, prawdę
chrześcijańską stylem prostym tak
pięknie, dokładnie i wedle porządku, że przez trzy prawie stulecia
podawał ludowi wiernemu sprawę
nauki chrześcijańskiej z wielkim
pożytkiem w wielu krajach Europy
i świata”.
Prócz tego napisał św. Bellarmin
komentarz czyli wyjaśnienia do

Psalmów. Przez swoje dziełka ascetyczne, cenione wszędzie, stały się
dla bardzo wielu najpoważniejszym
przewodnikiem do szczytów doskonałości chrześcijańskiej. Dla
tych i dla wielu innych zasług
„ustanawiamy z całą świadomością
– pisze papież Pius XI – i po dokładnem zastanowieniu się, z pełni
władzy apostolskiej, św. Roberta
Bellarmina Biskupa Wyznawcę
Doktorem Kościoła Powszechnego.
Dlatego zarządzamy, aby Msza
i Officium (pacierze kapłańskie), na
dzień 13-ty maja wyznaczone, rozciągały się na cały Kościół”.
Modlitwa mszalna do
św. Roberta Bellarmina.
Boże, któryś dla obrony wiary katolickiej i dla wywalczenia praw Stolicy Apostolskiej ozdobił św. Roberta
Wyznawcę i Biskupa przedziwną
mądrością i męstwem; spraw przez
jego zasługi wstawiennictwo, ażebyśmy wzrastali w poznaniu prawdy, a błądzący żeby szczerze wrócili
do jedności z Kościołem. Przez
Chrystusa Pana naszego.

Posłaniec Serca Jezusowego, maj 1932, str. 132 – 135.
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Małzeństwo o liczńem
potomstwie
Ks. Dr. Tihámer Tóth

D

rugą potrzebną cnotą jest
szacunek powagi, wynikający z posłuszeństwa.
a) Bez szacunku dla powagi nie ma życia społecznego. Najtrudniejszem i koniecznem zadaniem wychowania jest uzgodnić
miłość rodziców z odpowiednią
powagą. Rodzice powinni kochać
swoje dzieci, ale dziecko powinno
być im bezwzględnie posłuszne!
Posłuszeństwo i uszanowanie władzy są niezbędne nie tylko w rodzinie, ale i w szerszem życiu społecznem, kulturalnem. Rozwój kultury
polega na szacunku i rozwoju pracy
minionych pokoleń. Bez szacunku
nie ma postępu. Życie rodzinne,
wymagając szacunku dla władzy,
przyczynia się do wzrostu wartości
kulturalnych. Naród, który nie
uznaje władzy, traci swoją wartość
i stacza się do rewolucji. Jasnem
jest teraz, dlaczego rewolucjoniści

z specjalnem upodobaniem starają
się o zburzenie rodziny, bo wraz
z rodziną ginie szacunek powagi
i powstaje podatny grunt pod rozruchy.
b) Jeśli rodzice chcą, żeby dzieci
szanowały ich powagę, powinni im
dać z siebie przykład! Starożytni
poganie lepiej rozumieli, aniżeli
my, potrzebę zabezpieczenia powagi wychowawców i nauczycieli.
Filip Macedoński zabronił swojemu
synowi, późniejszemu Aleksandrowi Wielkiemu, siedzieć w czasie
nauki, której udzielał mu Arystoteles. Cesarz Wielki Teodozjusz, kiedy
spostrzegł, że jego synowie, Arkadjusz i Honorjusz, siedzą w czasie
wykładów, rozkazał im zawsze stać
podczas lekcyj. A dziś? Ile niedorzeczności potrafią nagadać rodzice na nauczycieli wobec swoich
dzieci! Gdzie tu szacunek dla powagi? Dziecko przynosi złe świa-
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dectwo ze szkoły – naturalnie, że
„profesor temu winien”! Posłuchajcie co mówi o tem pewien
wytrawny pedagog:
Napomnienie szkolne zazwyczaj
matka pierwsza dostaje do rąk.
Później dziecko – wszystko jedno
dziewczynka, czy chłopiec, stara się
winę zwalić na nauczyciela.
– Ani razu nie odpowiadałem –
mówi jedno.
Drugie broni się:
– Tylko jedno zadanie miałam słabe i to wtenczas pisałam je, kiedy
poprzednio byłam chora.
Trzecie, zły stopień z religji usprawiedliwia w ten sposób:
– W dzień imienin mamusi nie byłam w kościele i dlatego ksiądz mi
dał dwóję…
Czwarte: „Zapomniałam robótkę
w domu, dlatego nauczycielka dała
mi zły stopień”.
Piąte mówi: „Oprócz żydów, wszyscy dostali napomnienie z niemieckiego…”
Szóste: „Zawsze umiałam lekcje,
ale tylko własnemi słowami”.
Siódme: „Zawsze umiałam tak, jak
jest w książce”.
Ósme: „Podpowiadałem sąsiadowi”.

Dziewiąte: „Profesor przez omyłkę
postawił mi piątkę”.
Od dziesiątego do dziewięćdziesiątego dziewiątego usprawiedliwiają
się w ten sposób:
– Profesor jest okropnie niesprawiedliwy, a na mnie specjalnie jest
cięty…
A setne przyznaje się:
– Mateczko, proszę się nie gniewać, rzeczywiście zasłużyłem, ale
przyrzekam, że wszystko naprawię
do półrocza. Proszę mnie co wieczór przepytać lekcji…
Ale wszystkie sto mówią:
– Mamusiu, proszę nic nie mówić
tatusiowi, że dostałam napomnienie – dobrze?
Pięćdziesiąt procent mamuś nie
powie tatusiom. A która powie, to
już z góry ma przygotowaną obronę dziecka i wspólnie wymyślają
nauczycielowi, nauczycielce – między sobą i w towarzystwie.
C) Obok posłuszeństwa i szacunku
dla powagi, tak samo musimy wymagać od dzieci bezwzględnej
prawdomówności. Jaka to wielka
radość dla rodziców, jeśli mogą
wierzyć każdemu słowu dziecka!
Prawdomówność jest podstawą
kształcenia charakteru, nadzwyczaj
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trudną jest praca z dziećmi, które
kłamią.
a) W związku z tem, muszę zwrócić
uwagę na dwie wady wychowawcze, które rodzice często popełniają. Dzieci często zmusza do kłamstwa nieuzasadniona surowość
rodziców. Owszem, wolno karać,
jak to przed chwilą powiedziałem,
– ale tylko za złą wolę, natomiast
nie wolno bić dzieci z powodu ich
niezgrabności, płochości, z powodu
nieroztropności dziecięcej. Zwłaszcza prawdomówności nie wolno
karać! Jeżeli dziecko szczerze przyzna się do winy, trzeba mu wytłumaczyć niewłaściwe postępowanie, ale nie wolno go za to bić.
b) Drugą wadą jest to, że rodzice
często grzeszą przeciwko prawdomówności.
Mała dziewczynka mówi do matki:
– Mamusiu, w szkole zbierają na
biedne dzieci, czy mogę coś dać?
Matka odpowiada szorstko:
– Nic nie dam, powiedz pani nauczycielce, że sami jesteśmy biedni.
Po pewnym czasie córeczka zapytuje:
– Mamusiu, w szkole nam mówili,
żebyśmy się nie zapisywały do
szkoły tańców, bo rodzice nie mają
pieniędzy na zbytki.
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Matka odpowiada:
– Powiedz pani nauczycielce, że
nas stać, żebyś mogła pójść na kurs
tańców. To nie jej sprawa!
Ta sama matka będzie się później
dziwić, że córka jej kłamie. Nic
dziwnego.
D) Muszę przypomnieć rodzicom
jeszcze inne, bardzo ważne zadanie
wychowawcze: powinni uczyć
dzieci czystości moralnej!
a) Pod tym względem dwa zadania
czekają rodziców: uświadamianie
i opieka.
W czem należy uświadamiać dzieci? Jak przyjdzie czas, trzeba ich
uświadomić: o wielkim planie Bożym, o powstawaniu jednostek
ludzkich.
Jak trzeba opiekować się dziećmi?
Trzeba uważać, żeby atmosfera
rodziny była czysta, nieskalana,
żeby dziecko nic tam takiego nie
widziało, coby obrażało jego naturalną skromność.
To ostatnie zadanie jeszcze jako
tako spełniają rodzice, ale zato
tembardziej ociągają się z pierwszym obowiązkiem. „To bardzo
trudna i delikatna sprawa – mówią
– wiem, że trzebaby coś powiedzieć, ale nie mam słów na to, nie
wiem jak zacząć”.
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Przedewszystkiem nie mogę zrozumieć, dlaczego taką trudną wydaje się ta sprawa dla rodziców,
którzy poważnie pojmują te sprawy i pamiętają, że to jest rzecz
święta i pochodzi od Boga. Rodzice
religijni z pewnością znajdą na to
odpowiednią sposobność i odpowiednie słowa.
Ale gdyby nawet rzeczywiście tak
bardzo trudnem było to zadanie, to
i wówczas nie wolno pominąć tej
sprawy, bo wiemy, jakie niebezpieczeństwa mogą powstać dla dorastających dzieci z powodu przemilczenia.
Niech nikt nie myśli, że sprawa jest
załatwiona, kiedy będzie milczał
wobec dzieci, bo nie milczy ulica,
teatr, kino, gazety, romanse, wystawy, ogłoszenia… Lecz mówią
takim stylem i z takiem nastawieniem, że z pewnością pociągną
dziecko do złego. Gdyby to ode
mnie zależało, nakazałbym wszystkim rodzicom przeczytać te ustępy
z „Wyznań” św. Augustyna, w których rzewnie opisuje swoje młodzieńcze lata, kiedy rozpaczliwie
borykał się z grzechem nieczystości. Jeszcze wtenczas nie był chrześcijaninem, ale – niestety – ilu

młodzieńców musiałoby powiedzieć o sobie to samo!
„Gdzie byłem i jak daleko błąkałem
się od rozkoszy przybytku Twego
w owym szesnastym roku życia
ciała mego – pisze – gdy ujęła nademną berło, a ja jej całe ręce oddałem, szalona żądza, dozwolona
przez bezwstydność ludzką, a zakazana przez prawa Twoje? Moi
troszczyli się tylko o to, bym się
uczył układania jak najlepszej mowy i przekonywania jej wygłoszeniem” (Wyznania, ks. II, r. 2). „Lecz
skoro w owym szesnastym roku
życia z nastaniem bezczynności,
spowodowanej koniecznością domową wolny od wszelkiej szkoły,
zacząłem mieszkać z rodzicami,
wyrosły nad moją głową chwasty
namiętności i nie było żadnej ręki,
któraby je karczowała” (Wyznania,
ks. II, r. 3).
Bracia, Siostry, Rodzice!
Nie zapominajcie, że dziecko przeżywa okres, w którym potrzebuje
powiernika, któremuby się mogło
zwierzyć ze wszystkich swoich nieokreślonych uczuć. Tym okresem
są lata dojrzewania płciowego.
O, jak szczęśliwe jest dziecko, które
może w tym czasie przyjść z peł-
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nem zaufaniem do rodziców
i opowiedzieć im swoje kłopoty!...
Jak szczęśliwi są rodzice, którzy
potrafili zjednać sobie zaufanie
dzieci, nawet w tym przełomowym
okresie życia!
b) Dobrzy rodzice czuwają, żeby ich
dzieci miały odpowiednie towarzystwo. Rodzice, czy wiecie z kim
koleguje się wasz syn, wasza córka? Dokąd chodzą? Jak się bawią?
O czem rozmawiają między sobą?
„Nie macie czasu na to, żeby ich
pilnować?” To bardzo źle! W takim
razie do was się odnoszą słowa
św. Pawła: „Jeśli kto o swoich,
zwłaszcza o domowników nie dba,
zaparł się wiary i jest gorszy niż
niewierny” (I. Tym. 5, 8).
Znowu przytaczam zdania św. Augustyna:
„W takiem zaślepieniu szedłem na
złamanie karku, że wstydziłem się
pośród rówieśników moich, iż
mniej jestem bezwstydnym, ponieważ słyszałem, jak się chełpili ze
swych występków… i aby mnie nie
ganiono, stawałem się coraz bardziej występnym, a gdy nie było
możności dorównania straconym,
udawałem, że coś popełniłem, by
mnie jako mniej winnego nie mia-
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no za podlejszego” (Wyznania,
ks. II, r. 3).
E) Już czas mnie nagli, ażeby zakończyć kazanie, a jeszcze tak dużo
mam do powiedzenia. Muszę wam
powiedzieć jeszcze jedną rzecz,
którą właściwie powinienem był
powiedzieć na początku, bo jest
podstawą wychowania i ona dodaje sił wszystkim środkom wychowawczym. Jest nią wychowanie
religijne!
Dziwna rzecz, że są rodzice, którzy
najbardziej boją się, żeby ich dziecko nie było zanadto religijne.
Pytam się takiej matki:
– Matko, czy naprawdę chcesz,
żeby twój syn był zepsutym, jak
wyrośnie?
– Broń Boże! Niech Pan Bóg broni!
Ale nie chciałabym, żeby był bigotem…
– Bigotem? Co pani myśli przez to
słowo?
– Tylko to, żeby nie był zanadto
religijny…
– Czy pani nie widzi sprzeczności,
jaka zachodzi pomiędzy temi
dwiema słowami. Rozumiałbym,
gdyby pani powiedziała: Nie chcę,
żeby mój syn był zanadto rozbestwiony, żeby nie był nadto leniwy… zanadto wielki urwis. Ale za-
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nadto religijny? Czego się pani
obawia pod tym względem?
– Tego, żeby nie był niedołęgą,
nieśmiałym, tchórzem, i żeby nie
udawał świętoszka…
– Tak? To co innego! Pani ma najzupełniejszą rację! Ale proszę mi
powiedzieć, kto twierdzi, że to jest
religijność?
Podstawą, pierwszym warunkiem
dobrego wychowania jest religijność, która wypływa z wiary
w Boga i jest naturalną atmosferą
życia rodzinnego. A więc nie religijność czysto zewnętrzna, która
zadawala się pójściem w niedzielę
do kościoła, a zdejmując świąteczny ubiór, zrzuca zarazem z siebie
przepisy wiary; więc nie religijność,
która składa się tylko z modlitwy
i postu – to też należy do prawdziwej religijności, ale nie stanowi
całokształtu życia; prawdziwa religijność polega na głębokiej miłości
Boga i uznawaniu Jego praw, któremi powinniśmy przepoić całe
nasze życie, wszystkie zamierzenia,
działania, radości i smutki.
Nie da się zaprzeczyć, że atmosfera
religijna jest najodpowiedniejszem
tłem, na którem wyrastają najpiękniejsze cnoty duszy dziecięcej.

Kiedy teraz przy końcu kazania
zastanowimy się nad mnóstwem
obowiązków, których wymaga od
rodziców dobre wychowanie, kiedy
przypominamy sobie, ile ofiar, ile
samozaparcia, cierpień i wyrzeczenia się kosztuje wychowanie z niedołężnego niemowlęcia w dorosłego młodzieńca, względnie panny,
do usług społeczeństwa i Kościoła,
jeśli zważymy to wszystko, niemożliwem jest, żeby się w nas nie obudziło uczucie wdzięczności dla
ofiarnych i bohaterskich rodziców.
Nie dziwcie się, że moje serce również roztkliwia się, mówiąc o tem;
znałem również taką matkę bohaterkę, która mając 31 lat owdowiała, pozostając z pięciorgiem małych
dzieci, z których najstarszy syn miał
9 lat, a najmniejszy 2 lata.
Wdowa ta nie załamała się w życiu!
Kto potrafiłby zliczyć to mnóstwo
trosk, trudów, ofiar i pracy, jakie
poniosła w ciągu dziesiątek lat,
zanim wychowała wszystkich pięciu synów? Ale ich wychowała!
Słowa jednego z jej synów słyszycie
już przez 16 lat z tej ambony…
Jeśli kogoś z moich słuchaczy słowa
moje choć trochę zbliżyły do Boga,
proszę go, niech okaże swoją
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wdzięczność w ten sposób, że
uklęknie ze mną razem i zmówi
jedno Zdrowaś Marjo za zmarłą
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matkę, za duszę mojej kochanej,
niezapomnianej Matki! Amen.

Ks. Dr. Tihamér Tóth, O małżeństwie chrześcijańskiem, Kraków 1936 r.,
str. 157 – 163.

N. Marya P. Wspomozeńie
Wierńych

J

uż św. papież Pius V polecił po
wielkiem zwycięstwie morskiem chrześcijan nad Turkami
w r. 1571, aby w litanii loretańskiej nazywano Matkę Najśw.
wspomożeniem wiernych.
Uroczystość zaś Matki Boskiej pod
wezwaniem „Wspomożenia wiernych” zawdzięczamy papieżowi
Piusowi VII, który w czasie swej
niewoli w Sawonie około Genui
bezustannie
wzywał
pomocy
Najśw. Panny dla uciśnionego
przez Napoleona I Kościoła. Przez
5 lat, od r. 1809 do 1814, znęcał się
Napoleon nad czcigodnym namiestnikiem Chrystusowym, którego pozbawił nawet spowiednika

i książek, nie wyjąwszy brewiarza.
24 maja 1814 powrócił papież do
Rzymu, witany radosnymi okrzykami ludu, którym wtórowali wierni na całym świecie. Przed wyjazdem z Sawony Pius VII ukoronował
uroczyście cudowny obraz Matki
Boskiej w Sawonie, a następnie
nakazał, aby na wieczną pamiątkę
powrotu swego do Wiecznego
Miasta odtąd corocznie obchodzono w Kościele święto Matki Boskiej
pod wezwaniem „Wspomożenia
wiernych”.
I dzisiaj grozi Kościołowi i narodom
chrześcijańskim niebezpieczeństwo
ze Wschodu. Anarchia bolszewizmu zagraża kochanej naszej oj-
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czyźnie i chrześcijańskiej kulturze.
Ale i Stolica św. wciąż jeszcze znajduje się w stanie poniżenia, pozbawiona należnej wolności rządzenia Kościołem św. Niech więc
wszyscy wierni zanoszą gorące
modły do Matki Boskiej pod wezwaniem „Wspomożenie wier-

nych”, ufając, że i obecnie Marya
przyjdzie na pomoc ojczyźnie
i Kościołowi św.
Jeśli tylko możesz, ofiaruj w dniu
24 maja Komunię św. na intencyę
Kościoła i ojczyzny.

Posłaniec Serca Jezusowego, maj 1919, str. 70.

Krolowańie Maryi
Kazanie wygłoszone przez Bp. D. Sanborn’a 9 maja 2021
roku w V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

W

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dziś chciałbym wam
opowiedzieć o królowaniu Najświętszej Maryi Panny. Według
katolickiej tradycji Najświętsza
Maryja Panna zawsze była czczona
jako królowa. Papież Pius XII powiedział – cytuję: „Chrześcijanie
uciekali się do Królowej Nieba od
wczesnych dni Kościoła. Do Niej

kierowali w swoich radościach
pokorne modlitwy i pobożne hymny pochwalne, a jeszcze bardziej
w swoich próbach i niebezpieczeństwach. Nigdy nie zmniejszyła się
ufność do Matki Bożego Króla Jezusa Chrystusa i nigdy nie osłabła
wiara, która nas uczy, że Dziewica
Maryja, Matka Boga jest najwyższa
w swojej trosce o świat, tak jak
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została ukoronowana
chwałą
szczęścia w niebie” – koniec cytatu.
Najświętsza Maryja Panna, Matka
Boża sprawiła, że człowiek został
wzięty do nieba. Została zatem
słusznie ukoronowana jako prawdziwa królowa i jest właściwie nazywana królową wszystkich aniołów, świętych, wszystkich stworzeń
i całego wszechświata. Cieszy się
Ona tym zaszczytem nie zasadniczo, ale poprzez uczestnictwo i nie
głównie, ale poprzez podporządkowanie się Chrystusowi. Przyjrzyjmy się każdemu z tych stwierdzeń.
Po pierwsze, jest królową w prawdziwym tego słowa znaczeniu, co
oznacza, że jest królową nie tylko
z tytułu eminencji lub zaszczytu,
dzięki czemu przewyższa wszystkie
inne stworzenia swoimi cechami
i doskonałością. Nie tylko w szerokim znaczeniu jest Ona królową,
przez którą matka lub żona króla
może być nazywana królową, ale
jest królową we właściwym i ścisłym sensie, i cieszy się królewskim
autorytetem oraz mocą, prawdziwą władzą jurysdykcji i panowaniem, któremu wszyscy muszą być
posłuszni i podporządkowani, po-
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nieważ jest w stanie narzucić swoją
dominację innym i słusznie nimi
rządzić – rządzić jak poddanymi.
Po drugie jest królową nie zasadniczo, ale przez uczestnictwo. Tylko
Bóg jest absolutnym królem oraz
panem wszystkich stworzeń i to
przez swoją istotę. Dlatego żadne
stworzenie, bez względu na to, jak
jest wywyższone, nie może być
królem i panem wszystkich rzeczy,
z wyjątkiem udziału w Bożej doskonałości.
Po trzecie, jest królową nie głównie, ale w podporządkowaniu swojemu Bożemu Synowi. Chrystus,
Syn Boży, który stał się człowiekiem, został ustanowiony przez
Boga królem całego wszechświata.
Jest to zgodnie z Jego ludzką naturą, ponieważ jako druga osoba
Błogosławionej Trójcy posiada
oczywiście królewskość, będąc
Bogiem. Jednak nawet w Jego
świętej ludzkiej naturze Bóg mu
zawierzył. To królestwo nad całym
wszechświatem. Jemu jest podporządkowana wszelka stworzona
moc wszystkich epok i w nim Oni
uczestniczą. Dlatego Najświętsza
Maryja Panna nie ma niezależnej
władzy królewskiej, ponieważ jest
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zawsze podporządkowana swojemu królowi. Odnosi się to nie tylko
do wiecznego Boga, ale także do
Jej Bożego Syna Chrystusa, ponieważ jest on człowiekiem, który ma
pierwszeństwo w rządzeniu całym
światem. Jest Ona tylko uczestnikiem tej władzy i rządu. Zatem
ważne jest, aby dokonać wszystkich właściwych rozróżnień dotyczących królewskości Najświętszej
Maryi Panny.
Pierwszym tytułem, dla którego
Maryja jest królową, jest to, że jest
Ona Matką Boga, który stał się
człowiekiem. Chrystus, tak jak powiedziałem, nawet jako człowiek,
jest królem i panem całego
wszechświata. Jest to prawdą,
ponieważ nawet jako człowiek jest
On naturalnym Synem Boga,
a zatem spadkobiercą wszechświata, tak samo, jak wszystkich rzeczy
przez Niego stworzonych. Mówimy
to codziennie we Mszy Świętej,
w ostatniej Ewangelii Mszy Świętej,
która jest Prologiem Ewangelii
św. Jana, że wszystko przez Niego
zostało stworzone, że całe stworzenie należy do Niego jako Boga,
drugiej osoby Błogosławionej Trójcy. Dlatego, że Bóg stworzył czło-

wieka, całe stworzenie należy do
Niego, również jako człowieka.
Matka Boża sprawiła, że człowiek
uczestniczy w godności Syna Bożego, ponieważ Jej Syn jest Bogiem.
Całe uwielbienie Matki Bożej,
wszystkie Jej przywileje, każda
cudowna rzecz, którą o Niej mówimy i cała do Niej litania pochodzi
z tej jednej prawdy, że Jej Syn jest
Bogiem. Jeśli Jej Syn jest Bogiem,
znaczy to, że Ona jest Matką Bożą.
Odbierzcie Jej tytuł Matki Bożej,
jak to robią protestanci, co jest
nawet przeciwko Pismu Świętemu,
a odbierzecie Chrystusowi tytuł
Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Bo On jest jedną osobą,
a ta osoba jest drugą osobą Trójcy
Przenajświętszej. Ona urodziła nie
tylko Jego człowieczeństwo. Urodziła dziecko, które jest jedną osobą, a ta osoba jest drugą osobą
Trójcy Świętej i dlatego jest Matką
Bożą. Wszystko, za co Jej wynagradzamy w formie pochwał, wstawiennictwo itp., wszystko, co Jej
dotyczy, wypływa z tej zasady.
Dlatego widzisz to podczas wszystkich Jej świąt. Ta sama Ewangelia –
zauważ. We wszystkie święta Matki Bożej: Zdrowaś Maryjo, łaskiś
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pełna; Pan z Tobą… Zwiastowanie
Najświętszej Maryi Panny, bo
wszystko wynika z tego, że powiedziała swoje fiat, aby zostać Matką
Bożą. W konsekwencji Jej udział
w najwyższej władzy królewskiej
Chrystusa należy do Niej nie z jakiegoś zewnętrznego tytułu, ale
z samej natury, ponieważ jest Ona
prawdziwą Matką Boga, Jezusa
Chrystusa, który rządzi niebem
i ziemią. Rządzi jednak, będąc Jemu
podporządkowaną.
Drugi tytuł królewskości Maryi
wynika z faktu, że Maryja jest małżonką wcielonego słowa. Jest więc
Jego Matką, ale także w sensie
mistycznym jest Jego małżonką.
Znaczy to, że jest Matką i Wspomożycielką Boga Odkupiciela, ponieważ nasz Błogosławiony Pan nie
przyszedł na świat tylko po to, by
być widzianym lub by po prostu
głosić naukę czy czynić cuda, ale
przyszedł przede wszystkim po to,
aby umrzeć na krzyżu za grzechy
ludzkości i uwolnić ją z mocy diabła. Jest więc także odkupicielem.
Jak powiedziałem, Chrystus jest
królem wszechświata jako naturalny Syn Boga, ale także w takim
stopniu, w jakim jest zwycięzcą nad
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mocą oraz panowaniem diabła
i przekazał tę władzę nad ludźmi
do swojej własnej mocy i królestwa. To jest doktryna Chrystusa
Króla, którą świętujemy w październiku. Nie tylko ma władzę nad
wszechświatem jako Bóg. Nie tylko
ma władzę nad wszechświatem
jako Bóg, który stał się człowiekiem, ale także ma władzę nad
całym rodzajem ludzkim, ponieważ
odkupił go od diabła swoją własną
krwią. Zapłacił cenę za nasze grzechy i uwolnił nas z mocy diabła,
przez co po śmierci oczekiwalibyśmy tylko śmierci wiecznej. Jest
więc królem nad wszystkimi aniołami także poprzez tytuł odkupiciela, tak jak jest człowiekiem, ponieważ przez swoje posłuszeństwo na
krzyżu zasłużył na postawienie
ponad wszystkie stworzenia Boże.
Jednak Błogosławiona Dziewica
Maryja ma udział w odkupieniu
i zwycięstwie Chrystusa, ponieważ
była blisko z Nim związana w Jego
upokorzeniach, trudach i cierpieniach z wyboru i woli Chrystusa. Na
przykład w czasie Jego publicznego
życia nie pozwolił Jej kiedykolwiek
skorzystać z tego, że była Matką
Bożą. Dlatego powiedział Jej
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w Kanie: „Jeszcze nie przyszła godzina moja” (J 2,4). Poszła do Niego i powiedziała: „Wina nie mają”
(J 2,3). Nie chciał, żeby ktokolwiek
wiedział, że Jej miejsce jako Matki
Bożej przysporzy Jej jakiejkolwiek
łaski. Dlatego że chciał, aby cierpiała razem z Nim.
Jego umysł był całkowicie skupiony
na cierpieniu i umieraniu. Jego
umysł był całkowicie skupiony na
ofiarowaniu się i w tym sensie, gdy
był na ziemi, wcale się nie cieszył
swoją boskością. Dlatego tylko raz
się przemienił. Zawsze nazywał
siebie Synem Człowieczym. Zawsze
miał w sobie pokorę i uważał się za
kogoś nieważnego z punktu widzenia pochodzenia, wykształcenia itp.
Chciał być nikim, aby dokonać swojej ofiary. Był ofiarą od chwili narodzin w betlejemskiej stajence.
We wszystkim, co robił, musiała
uczestniczyć Jego Matka. Widać to
w Ewangelii, w której ludzie mówią
mu: „Matka twa i bracia twoi stoją
przed domem, chcąc cię widzieć”
(Łk 8,20) i odpowiedział: „Matka
moja i bracia moi ci są, którzy słowa Bożego słuchają i czynią”
(Łk 8,21). Nie odpowiedział: „Przyprowadźcie Ją. Chcę Ją zobaczyć”.

Gdy wygłosił kazanie, a kobieta
powiedziała: „Błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, któreś
ssał” (Łk 11,27), odpowiedział:
„I owszem, błogosławieni, którzy
słuchają słowa Bożego i strzegą go”
(Łk 11,28). Znów tam była i znów
odmówił Jej zaszczytu, ponieważ
musiała cierpieć razem z Nim. Jednak w rzeczywistości złożył Jej bardzo cudowny komplement, ponieważ nikt nie słyszał słów Boga bardziej niż Błogosławiona Dziewica
Maryja, która usłyszała je z ust
Archanioła Gabriela. Nikt ich lepiej
nie słyszał i nikt ich lepiej nie zachował niż Ona, ponieważ poczęła
słowo Boże w swoim łonie. W ten
sposób złożył Jej wspaniały komplement, a Ona o tym wiedziała.
Jednak dla wszystkich innych było:
„Myślę, że On nie chce czcić swojej
Matki”. Był powód, dla którego
musiała cierpieć. Prowadził Ją
przez całą drogę na Kalwarię i kazał
Jej patrzeć, jak cierpi, co było Jej
wewnętrznym
ukrzyżowaniem,
z powodu intensywnej miłości, jaką
darzyła swojego Syna.
Ilekroć kogoś kochasz, cierpisz
razem z nim. Czujesz wewnętrzny
smutek w takim stopniu, w jakim
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kochasz tę osobę. Tak więc matka
strasznie się denerwuje, gdy jej
dziecko jest chore lub umierające.
Gdy cierpi jej dziecko, traci nad
sobą kontrolę. Kiedy pomyślisz
o intensywności miłości Najświętszej Maryi Panny do naszego Błogosławionego Pana, która była
miłością doskonałą i miłością, której, jak mówi św. Bernard: „Nie
widział Archanioł Gabriel na dziedzińcach niebios”, nie było takiej
miłości do Boga w niebie, co on
widział w Jej duszy. Miłość ta była
tak intensywna, że Jej dusza przeżywała ogromne cierpienie, widząc
Go ukrzyżowanego i umierającego
na krzyżu. Tak więc z Jego woli była
uczestnikiem odkupienia, nie tylko
obserwatorem, ale także kimś, kto
pomaga mu w odkupieniu, tak jak
przyczyniła się do Jego poczęcia,
narodzin, sprowadzając Go na
świat i wychowując. Była głęboko
zaangażowana w Jego życie. Tak
więc również Ona ma tytuł królowej, ponieważ przez to cierpienie
odkupił On cały ludzki rodzaj.
Uczestniczyła w tym cierpieniu
i dlatego też ma tytuł królowej.
Zatem dzięki temu rzeczywistemu
udziałowi w akcie odkupienia
z natury rzeczy uczestniczy więc
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w królewskiej władzy nad wszystkimi stworzeniami, którą On zdobył
na krzyżu. Tak więc, jak powiedziałem, jest to kolejny tytuł Jej królewskości.
Trzecim tytułem do Jej królewskiej
władzy jest to, że Maryja ma szczególne powinowactwo i relacje
z trzema osobami Trójcy Świętej.
Dla Ojca jest ukochaną i pierworodną córką, obdarzoną wszelkimi
łaskami i przywilejami. Dla Syna
jest Jego ukochaną Matką, ale także w sposób mistyczny Jego Oblubienicą. Dla Ducha Świętego jest
Jego wybraną Oblubienicą. Przypatrzmy się każdemu z nich.
Ojciec jest królem całego wszechświata, dlatego Jego Syn ma prawo
do dziedziczenia całego wszechświata. Wypada więc, aby Najświętsza Maryja Panna także
uczestniczyła w tym dziedziczeniu,
ponieważ z jednego i szczególnego
tytułu jest pierwszą wśród przybranych dzieci Bożych. Tylko Chrystus jako człowiek jest naturalnym
synem Boga, a my wszyscy jesteśmy przybranymi dziećmi Boga.
Najświętsza Maryja Panna jest
pierwszą z przybranych dzieci Bożych.
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Bóg – Syn jest królem. Najświętsza
Maryja Panna jest Matką Bożą,
Matką Boga – Syna. Jest z Nim
zjednoczona we wszystkim, łącznie
z Jego męką i śmiercią, jak powiedziałem, dlatego też wypada, aby
była z Nim złączona w zwycięstwie,
w Jego uwielbieniu i Jego królewskiej mocy. Tak więc Chrystus zarezerwował dla Niej uwielbienie do
wniebowzięcia i koronacji w niebie,
lecz nie mogła go przyjąć tak długo,
jak On był jeszcze ofiarą. Musiała
być z Nim ofiarą.
Najświętsza Maryja Panna jest
Oblubienicą Ducha Świętego. Jednak między małżonkami wszystko
jest wspólne, dlatego wypada, aby
Duch Święty przekazał Maryi swoją
władzę, swój rząd i panowanie nad
całym wszechświatem, ponieważ
On również jest Bogiem, szczególnie w tym, co dotyczy dóbr nadprzyrodzonych i darów uświęcających, i dlatego nazywamy Najświętszą Maryję Pannę Pośredniczką Wszelkich Łask. Dlatego często
Ją widzimy jako Matkę łask, tę
najczęściej spotykaną figurę Najświętszej Maryi Panny, ponieważ
z woli Bożej, nie przez cokolwiek
innego, lecz z woli Bożej została Jej

dana moc rozdawania wszystkich
łask Ducha Świętego. Zadaniem
i celem Ducha Świętego jest nasze
uświęcenie. Chrystus wywalczył dla
nas możliwość uświęcenia się,
umierając za nas na krzyżu, lecz
dzieło uświęcenia dokonuje się
poprzez Ducha Świętego i dlatego
Duch Święty inspiruje nas swoimi
darami do dobrych uczynków: pokuty, jeśli jesteśmy w stanie grzechu i aktów cnoty, jeśli jesteśmy
w stanie łaski. Duch Święty działa
poprzez Kościół, przez kapłanów.
Dlatego, kiedy ksiądz po wyświęceniu idzie namaścić ręce, chór
śpiewa: „Przyjdź Duchu Święty”,
ponieważ jego działanie tymi świętymi rękami dotykającymi Ciała
i Krwi Chrystusa uświęci cały Kościół. Tak więc można powiedzieć,
że Kościół działa mocą Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica była w pewnym sensie drugim wcieleniem,
ponieważ Kościół jest Mistycznym
Ciałem Chrystusa. Tak jak Duch
Święty zacienił Najświętszą Maryję
Pannę, aby doprowadzić do poczęcia Syna Bożego w Jej łonie, tak też
zstąpił i w pewien sposób zacienił
przez języki ognia apostołów, Najświętszą Maryję Pannę i uczniów,
aby poszli głosić Ewangelię oraz
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tworzyć Kościół i będzie z nimi
przez wszystkie dni. Tak więc
św. Tomasz z Akwinu mówi, że
kiedy mówimy „Wierzę w święty
Kościół katolicki”, domyślnie mówimy: „Wierzę w Ducha Świętego
asystującego świętemu Kościołowi
katolickiemu”.
Podsumujmy więc to, co powiedziałem, że są trzy tytuły królewskości Maryi. Po pierwsze, jest
Matką Boga, który stał się człowiekiem. Po drugie, jest Oblubienicą
Słowa Wcielonego, bliską Jego
pomocniczką w dziele odkupienia.
Po trzecie, ma szczególny związek
z każdą z osób Trójcy Świętej. Jej
krewnymi są trzy osoby Trójcy
Świętej. Można powiedzieć, że jest
częścią ich rodziny. W maju ukoronowaniem Jej wizerunku jest wyznanie wiary we wszystkie tytuły
Jej królewskiej władzy. Jednak co
ważniejsze,
ukoronujemy
Ją
w naszych sercach, przyrzekając
cały należny Jej szacunek jako naszej Królowej, a także miłość i zaufanie. Oczywiście koronacja, która
odbywa się w twoim sercu, jest
prawdziwą koronacją. To, co robimy tutaj przy figurze, jest symbolem tego, co musi się wydarzyć
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w waszych sercach, nie tylko dziś,
ale każdego dnia.
Królewskość jest świadectwem Jej
intymnego związku we wszystkim
z Jej Bożym Synem. Widzimy więc
w Niej moc wstawiennictwa, przydatność błagania o Jej wstawiennictwo, kiedy modlimy się do Boga.
Kiedy modlisz się do Niej lub do
jakiegokolwiek świętego, ostatecznie modlisz się do Boga. Tak więc
poprzez Najświętszą Maryję Pannę
lub poprzez świętego przedstawiasz swoją prośbę Bogu. Jest to
odpowiedź dla protestantów, że
modlimy się do świętych, jak gdyby
byli bogami. Oczywiście nie robimy
tego.
Tak więc Bóg w swoim miłosierdziu
dla naszego zbawienia dał nam nie
tylko swojego jednorodzonego
Syna, ale także Błogosławioną
Dziewicę Maryję, swoją córkę,
abyśmy mieli tak łatwą drogę do
nieba, aby grzesznik mógł przyjść
do Niej jak do Ucieczki grzeszników, bez względu na to, co uczynił
i otrzymać łaskę pokuty, przebaczenia, łaskę pójścia do spowiedzi,
aby prowadzić dobre życie, ponieważ zawsze możesz wrócić do swojej Matki. Twoja matka ma tak
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instynktowne przywiązanie do
ciebie, jako do dziecka – przy okazji
wszystkiego najlepszego z okazji
Dnia Matki 1 – matka ma tak instynktowne przywiązanie do swojego dziecka, emocje wynikające
z tego instynktownego przywiązania, przywiązania ciała do swojego
dziecka są tak silne, że nie może
i przytuli dziecko, kiedy do niej
przyjdzie, bez względu na to, co
zrobiło. To piękna rzecz, którą Bóg
stworzył w matce. Uświęcił ją
i podniósł do poziomu Bożego Macierzyństwa oraz bycia naszym
orędownikiem we wszystkich naszych potrzebach, problemach
i próbach.
Ścieżka do Boga jest tak łatwa.
Czasami zastanawiamy się, dlaczego Bóg pozwala na to, aby tak wiele dusz najwidoczniej poszło do
piekła. Uczynił tę ścieżkę tak łatwą.
Jeśli tam idą to z własnej winy nie
z winy Boga. Zrobił wszystko, co
mógł, aby przyciągnąć ludzi do
siebie. Błogosławiona Dziewica
Maryja jest tego wielką częścią.

1

W USA Dzień Matki jest obchodzony
w drugą niedzielę maja.

Wreszcie Najświętsza Maryja Panna jest szczególną patronką i wzorem dla wszystkich matek w tym
szczególnym dniu, które sprawują
prawdziwą władzę nad swoimi
domami i dziećmi, ale która jest
współuczestnictwem we władzy
męża i jest jej podporządkowana,
tak jak Najświętsza Maryja Panna
ma tylko udział we władzy Chrystusa i jest jej podporządkowana. Tak
więc matka i żona ma władzę tylko
poprzez uczestnictwo i podporządkowanie. Jeśli ten porządek będzie
w domu przestrzegany, zostanie
osiągnięty spokój, ponieważ spokój
jest efektem porządku. Dzieci będą
normalne, zdrowe psychicznie
i duchowo, nauczą się przestrzegać
wszystkich praw Bożych oraz ludzkich. Tylko jeśli przestrzegamy
prawa Bożego i Bożego porządku,
możemy oczekiwać błogosławieństwa Bożego dla naszych przedsięwzięć. Nie możemy iść i prosić
o błogosławieństwo z jakąkolwiek
szczerością, jeśli nie jesteśmy wewnętrznie w porządku.
Prawo Boże i Boży porządek muszą
być przestrzegane nawet w sprawach naturalnych. Inżynierowie
muszą przestrzegać wszystkich
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Bożych nakazów i praw w odniesieniu do konstrukcji i naprężeń
oraz wszystkiego, co dotyczy budowy budynku lub budowy mostu.
Ci, którzy projektują samoloty,
muszą zrozumieć, jak wszystko
działa w Bożym porządku, w przeciwnym razie samolot się rozbije.
W przeciwnym razie budynek lub
most się zawali, ponieważ istnieje
porządek natury. Istnieją prawa i te
prawa muszą być przestrzegane,
inaczej nastąpi chaos.
Jednak najważniejszym miejscem,
w którym należy zachować porządek, jest dom, ponieważ wszystkie
te rzeczy, o których przed chwilą
wspomniałem, pewnego dnia się
zawalą, odejdą. Wszystkie te stworzone rzeczy zginą, ale ty masz
w swoim domu dzieci, które będą
żyć wiecznie. Będą żyć wiecznie,
nigdy nie przestaną istnieć, a ty
masz najwyższą podporządkowaną
swojemu mężowi, ale de facto,
najwyższą władzę nad ich wiecznym zbawieniem, w tym sensie,
aby je uformować. Wszystko, co
robisz, wszystko, co mówisz, twój
przykład, wszystko to przyczynia
się do ich formacji. Przypominam
o tym księżom, że seminarium,
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które formuje nie tylko słowami,
ale każdym ich czynem, jest formacją tych młodych mężczyzn. Zawsze
muszą być dobrym przykładem, we
wszystkim, w każdym drobiazgu.
Podejmą wszystko, co robimy
i naśladują. Tak samo jest w domu.
Jesteś w pozycji formatora
i w pewnym sensie bardziej niż
domownik, ponieważ zwykle nie
ma go w domu. Jesteś jedyną, która przez cały dzień formuje i jest to
znacznie ważniejsze od wszystkich
innych rzeczy, ponieważ wszystko,
co byś na świecie zrobiła, co jest
dziś tak bardzo dla kobiet reklamowane, zostanie zniszczone,
z czasem zginie. Wszystko odchodzi, ale twoje dzieci nigdy nie odejdą. Będą żyć wiecznie, w niebie lub
w piekle. Będą żyć wiecznie, a to,
dokąd pójdą, zależy w dużej mierze
od tego, co mówisz i robisz, lub
czego nie mówisz i czego nie robisz. Wszystko zależy od ciebie jako
matki – pamiętaj o tym. Jest powód, dla którego Bóg obdarzył
Najświętszą Maryję Pannę tak
wielką miłością do Boga, aby mogła
być matką Boga.
Tak więc matki są prawdziwymi
królowymi w swoich domach, ale
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z natury i z Bożego planu podlegają
władzy mężów. Jest to nikczemna,
zła i zgubna doktryna, która zawładnęła dzisiejszymi kobietami,
mianowicie feminizm, rozumiany
w tym sensie, że mąż i żona są
równorzędni pod względem władzy
w domu. Jest nikczemny, zły
i zgubny. Spowodował tak wiele
problemów dzisiejszego społeczeństwa. Jest sprzeczny z prawem
Bożym, jest sprzeczny z porządTłumaczył: Dariusz Kot

kiem Bożym i jest przeciwko
wszystkiemu, co Bóg kocha i co
uważa za dobre, prawdziwe
i słuszne. Nie dajcie się zarazić tą
niegodziwością. Żony są więc
prawdziwymi królowymi poddanymi autorytetowi swoich mężów,
tak jak Królowa Niebios podlega
Chrystusowi Królowi.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
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Kącik dla dzieci młodszych
Święty chłopiec – święty Dominik Savio.

N

iedaleko od Turynu,
w wiosce Riva di Chieri,
żyło dwoje młodych małżonków: Karol Savio,
rzemieślnik, i Brigita Gajato, wiejska krawcowa. Byli biedni, a przecież w ich skromnym domku kryło
się bogactwo cnót i święta bojaźń
Boża.
Bóg okazał im swoją miłość i błogosławieństwo, zsyłając 2 kwietnia
1842 r. niezwykłe dziecię.
Szczęśliwi małżonkowie bez zwłoki
ochrzcili swego synka w tym samym dniu, w którym się narodził,

pragnąc, aby łaska Boża od pierwszej chwili uświęciła maleńkie serduszko. Nazwano go Dominikiem,
co z j. łac. tłumaczy się przynależny
Panu. I rzeczywiście okazało się, że
od początku należał on całkowicie
do Boga. Nie opuszczał nigdy paciorka rano i wieczorem; przed
jedzeniem czynił znak krzyża św.
przypominając innym o tym obowiązku.
Matka poświęciła go Najśw. Pannie, by pod macierzyńską opieką
Królowej nieba mały Dominik stawał się coraz lepszym.

„Dobre dziecko jest radością swoich rodziców”
Don Salve, Święty chłopiec – św. Dominik Savio, Torino, str. 3.
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Kącik dla dzieci starszych
Dzień pełen przygód.

M

ały Jędruś
gaworzy
w swej kołysce, a rosół
gotuje się na piecu.
Marianna
naprawia
skarpetki dla Janka, który w krótkim
czasie podziurawi je znowu.
Nagle słyszy jakiś hałas w przedpokoju, nadstawia uszy – za późno! Przez
otwarte drzwi wpadają Terenia,
Janek, Jurek i Hania, rzucają się jej na
szyję, krzycząc jedno przez drugie
opowiadają nowiny, których nie
można zrozumieć wśród gwaru.
– Dość już, zerwiecie mi czepek
z głowy! Przestańcie, nieznośni krzykacze, pozwólcie mi uściskać moją
Terenię, która wraca do mnie, można powiedzieć, z nieba.
I Marianna chwyta Terenię na ręce,
unosi w górę, patrzy swymi dobrymi
oczami w oczy dziecka i całuje je
w oba policzki.
– Widziałam cię z daleka, moje maleństwo, gdy byłaś w Częstochowie
i przyjmowałaś Pana Jezusa do serca
swego.

– A ja, czy myślisz, że o tobie zapomniałam? Modliłam się za ciebie,
moja dobra nianiu. Ale od tego czasu
zaszedł smutny wypadek. Zapytaj
Janka i Jurka.
Obydwaj chłopcy czekali tylko na to,
który pierwszy z nich opowie, choć
w sposób tak zagmatwany, że Marianna mało co rozumie.
– A więc! Widzisz, wróciliśmy sami
ze stacji. Tatuś, mamusia i starsi
pozostali na dworcu, bo poprzedni
pociąg przejechał dwóch ludzi, zdaje
się robotników. Leżeli na noszach,
gdy przechodziliśmy. Możliwe, że
jeden z nich wkrótce umrze, drugi
ma nogę zmiażdżoną. Tatuś pojechał
zaraz po księdza proboszcza, Staś zaś
po doktora. Mamusia z Marysią pozostały przy rannych. Tatuś ma nadzieję, że ksiądz proboszcz zdąży
jeszcze
udzielić
umierającemu
Ostatniego Namaszczenia Olejem
św.
– O czym mówicie? Nie zrozumiałam
tego – pyta Terenia. – Ostatnie Na-
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maszczenie, zapomniałam, co sprawia ten Sakrament.
Janek jest zgorszony nieświadomością Tereni, ale zbyt zakłopotany, aby
dowieść jej swej własnej umiejętności. Hania odeszła. Jurek zajął się
Jędrusiem, który z radości wyciąga
do niego rączęta. Więc poczciwa
Marianna bierze Terenię na kolana
i odpowiada jej:
– W razie choroby, Pan Bóg w dwojaki sposób przychodzi nam z pomocą: jeśli to zgadza się z Jego wolą,
przywraca nam zdrowie, jeśli chce
nas wziąć do siebie, do nieba, pomaga nam dobrze umrzeć. W tym właśnie celu udziela ksiądz Sakramentu
Ostatniego Namaszczenia.
Czyni znak krzyża na oczach, nosie,
uszach, ustach, nogach i rękach chorego i namaszcza je olejem św. poświęconym przez biskupa w Wielki
Czwartek. Sakrament ten, uważaj
dobrze, gładzi grzechy, nawet gdy go
ktoś przyjmuje w stanie nieprzytomnym i nie może się spowiadać, pod
warunkiem, że w głębi serca żałuje
za grzechy, którymi obraził Pana
Boga. Dlatego należy go udzielić
każdemu umierającemu, choćby nie
dawał znaku życia.
Zdarza się – byłam tego świadkiem –
że Ostatnie Namaszczenie Olejem
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św. uzdrawia tych, którzy je przyjmują. Częstokroć uzdrawia nie tylko
duszę, lecz i ciało. W każdym razie
po przyjęciu tego Sakramentu można
być pewnym, że się umrze, jak przystało na dobrego chrześcijanina.
Umrzeć bez Sakramentów, to
umrzeć jak zwierzę, rozumiesz?
– Powiedz mi więc, Marianno, czy
trzeba zaraz wzywać księdza proboszcza, gdy się dostanie gorączki?
Dlaczego nie udzielono mi Ostatniego Namaszczenia, gdy miałam odrę?
– Ależ, poczekaj. Pozwólże mi dokończyć. Ostatniego Namaszczenia
Olejem św. udziela się tylko ciężko
chorym, gdy są w niebezpieczeństwie utraty życia. Nie trudzi się
księdza proboszcza, gdy się ma katar; gdy jednak ktoś zachoruje poważnie, nie należy zwlekać, albowiem jest grzechem ciężkim pozbawiać chorego koniecznych łask
i pomocy, gdy ma stanąć przed sądem Bożym.
– O Marianno, oby tylko owi ranni
nie umarli przed przybyciem księdza.
Ale spójrz, bryczka już powraca.
W istocie, bryczka zatrzymała się
przed domem. Wysiada z niej tatuś,
mamusia i Marysia. Widocznie Staś
pozostał jeszcze na stacji. Janek jednym skokiem znajduje się przy ojcu:
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– Powiedz, tatusiu, czy żyją jeszcze ci
dwaj biedacy?
– Niestety! Ciężej ranny dogorywa.
Bogu dzięki, było pod ręką auto;
mogłem mu przywieźć księdza
i biedny chłopiec zaopatrzony, umiera po chrześcijańsku. Widzicie, moje
dzieci, jak zawsze należy być w pogotowiu. Wypadek… w godzinę później
śmierć. Jeszcze trzeba podziękować
Panu Bogu, jeśli się nie jest zabitym
na miejscu.
Podczas gdy tak rozmawiają, mamusia po przebytych wzruszeniach,
odpoczywa w ogrodzie na ławce.
Terania przynosi jej Jędrusia, który
na widok mamy wydaje okrzyki radości. Marianna zaś oddaje jej pocztę.
List od Jadwini! Mamusia czyta go
prędko…, następnie oddaje go tatusiowi do przeczytania.
Tatuś ma minę zadowoloną i poważną, woła dzieci do siebie.
– Rzeczywiście, moi kochani, wypadki następują szybko jedne po drugich. Po chwilach szczęśliwych
w Częstochowie, smutne zdarzenia
dzisiejszego poranku, a teraz znów
wesoła nowina. Odgadnijcie, co spotkało Jadwinię? Jurku, zgadnij! Czy
domyślasz się? No, zgadnij przecież!

– Obawiam się, że się zaręczyła. Od
początku wakacyj miała z mamusią
jakieś tajemne narady – odpowiada
Jurek bez zapału. – Gdy widziałem,
że odjeżdża sama do domu przed
podróżą do Częstochowy, pomyślałem sobie: coś w tym musi być.
– I nie omyliłeś się. Jadwinia donosi
nam o swych zaręczynach z serdecznym przyjacielem Stasia, którego
wszyscy bardzo kochacie. Jest to
wybór doskonały. Twoja starsza
siostra, taka pobożna i mądra, będzie miała w nim godnego towarzysza na nową drogę życia, który przez
swa głęboką wiarę i wielką wartość
moralną, dopomoże jej do założenia
rodziny prawdziwie chrześcijańskiej.
Terenia przerywa:
– Czy będziemy na ślubie, mamusiu?
– Zapewne, o ile tylko ciocia urządzi
go podczas wakacyj zimowych.
Terenia kręci się wokoło.
– Co za radość, jak wesoło będziemy
się bawić! Jadwinia będzie miała
długą, białą suknię. Może poniosę jej
tren.
– Wszystko to jest bardzo piękne, –
przerywa Jurek – ale nie zmienia
faktu, że Jadwinia nas opuści, a to
nie jest bynajmniej wesołe.
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– Widzicie, moje dzieci – mówi znowu tatuś bardzo poważnie – małżeństwo to wielki Sakrament. W czasie
wesela, które wedle zwyczaju urządza się po ślubie, nie należy o tym
zapominać; obowiązki zaś i ofiary,
które ten Sakrament nakłada, dowodzą, jak ważnym jest zakładanie
rodziny.

znaczonych do służenia Panu Bogu
na ziemi i miłowania Go przez całą
wieczność w niebie. Widzicie, jaka to
jest rzecz poważna, nieprawdaż?
Należy także dobrze zastanowić się
i modlić się gorąco przed obiorem
stanu. Jadwinia ma wszelkie dane, że
będzie szczęśliwa. Możemy więc
razem z nią się cieszyć.

Jeżeli młoda panna opuszcza ojca
i matkę, aby iść za mężem, to nie
w tym celu, aby stworzyć sobie życie
pełne swobody i przyjemności, ale
aby poświęcić się wypełnieniu przyjętych na siebie obowiązków. Męża
i żony, złączonych Sakramentem
małżeństwa, nic, prócz śmierci, rozłączyć nie może. Wspólnie będą
wychowywać swoje dzieci, które im
Pan Bóg da zapewne, a celem ich
będzie nie tylko wychowanie ich na
dzielnych ludzi pracy i czynu, np.
rolników, urzędników, wojskowych
itp., lecz przede wszystkim na prawdziwych chrześcijan-katolików, prze-

Ale Jurek jest nadal smutny, więc
tatuś, który zna uczucie młodszego
brata dla starszej siostry, bierze go
za ramię i mówi wesoło:
– Odwagi, chłopcze. Jadwinia nie
wyjeżdża ani do Ameryki, ani do
Chin. A następnie, widzisz, gdy się
prawdziwie kocha, nie myśli się
o sobie, ale o szczęściu tej osoby,
którą się kocha. Jadwinia jest szczęśliwa, więc i ty ciesz się z tego. Nie
mówiąc o tym, że za kilka lat będziesz bardzo dumny, gdy twoi przyszli siostrzeńcy będą cię nazywać
wujem. Tymczasem biegnij do Hani
oznajmić jej wielką nowinę.

Prawdy Boże z licznymi ilustracjami, Wyd. księży Jezuitów, Kraków 1949 r.,
str. 130 – 134.

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti

Z zycia Parafii
Porządek Mszy św.:

Kraków
1. V – II Niedziela, Św. Filipa i Jakuba – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
2. V – św. Atanazego – Msza św. o godz. 18.30
3. V – Matki Bożej Królowej Korony Polskiej
– Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
4. V – św. Józefa Patrona Kościoła, Znalezienie Krzyża Świętego
– Msza św. o godz. 7.20
5. V – św. Piusa V, pierwszy Czwartek Miesiąca – Msza św. o godz. 7.20
6. V – św. Jana przed Bramą Łacińską, Pierwszy Piątek Miesiąca
– Msza św. o godz. 18.30
7. V – św. Floriana, Pierwsza Sobota Miesiąca – Msza św. o godz. 7.40
8. V – III Niedziela, św. Stanisława BM
– Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
9. V – św. Grzegorza z Nazjanzu – Msza św. o godz. 18.30
10. V – św. Antonina – Msza św. o godz. 7.20
11. V – oktawa św. Józefa, Patrona Kościoła – Msza św. o godz. 7.20
12. V – św. Nereusza i tow. – Msza św. o godz. 7.20
13. V – św. Roberta Bellarmina, dzień fatimski – Msza św. o godz. 7.20
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14. V – wspomnienie Matki Bożej w sobotę, św. Bonifacego
– Msza św. o godz. 7.40
15. V – IV Niedziela, oktawa św. Stanisława BM
– Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
16. V – św. Andrzeja Boboli, św. Jana Nepomucena
– Msza św. o godz. 18.30
17. V – św. Paschalisa Baylon – Msza św. o godz. 7.20
18. V – św. Wenantego – Msza św. o godz. 7.20
19. V – św. Piotra Celestyna – Msza św. o godz. 7.20
20. V – św. Bernardyna – Msza św. o godz. 7.20
21. V – Wspomnienie Matki Bożej w sobotę – Msza św. o godz. 7.40
22. V – V Niedziela – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
23. V – feria, litania mniejsza – Msza św. o godz. 18.30
24. V – M. B. Wspomożycielki Wiernych, litania – Msze św. o godz. 7.20
25. V – św. Grzegorza VII, św. Urbana – Msza św. o godz. 7.20
26. V – Wniebowstąpienie Pańskie – Msza św. o godz. 18.30
27. V – św. Bedy Czcigodnego, św. Jana I – Msza św. o godz. 7.20
28. V – św. Augustyna z Kanterbery – Msza św. o godz. 7.40
29. V – Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia
– Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
30. V – w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego, św. Feliksa
– Msza św. o godz. 18.30
31. V – M. B. Królowej – Msza św. o godz. 7.20

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
Warszawa
8. V – III Niedziela, św. Stanisława BM – Msza św. o godz. 17.30
9. V – św. Grzegorza z Nazjanzu – Msza św. o godz. 7.00
29. V – Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia – Msza św. o godz. 17.30
30. V – w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego, św. Feliksa
– Msza św. o godz. 7.00

Wrocław
1. V – II Niedziela, Św. Filipa i Jakuba – Msza św. o godz. 17.00
22. V – V Niedziela – Msza św. o godz. 17.00
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