
CHWAŁA 
NA ~YSOKOŚCI 

Książka. do nabożeństwa. 
Opatrzyl . naukami i oprllcowaI. 

. . . 
ks. Ad. Pl. ·k. h. K. Wił. 

W.YDANIE lYINIEJSZE 
.. , 

popraWlone 1 pomnozone. 

'WILNO 
N a kła d' e m i d r U k i e fil 

Józefa Zawatlzkieg'o. 

1899. 



~~~-",,~./"-/~~'.....r-/"'.~/'./'\ 

A03BOJlCHO ~eH3ypoIO Ba pUIaBa 27 ÓKTH6pH. 189 K r. 
~~~~-.....r'V'~,~""-""~~~~~~'V 

• 

• 

IMPRIMATUR 

Datum Vilnae 1898 al). Juni 27 diet 

t Stel)hanus 
Episcopus Vilnensis 111;1' • 

O,lLOEPEHO. 

r. BI1J1LHa 1898 r. lIOHH 27 ,lI,HH. 

B'if/teUCKiu EnUCKOn'b 3B~ !)OBlr'I'L . 

• 

BlIJIbHa. TUR. I. 3aB,a~3Knro. SaM. Dep. c06. lJ;).1 



NAUKA O MODLITW'IE . . 

r 
I. (}o jest modlitwa: 1\1odlić się, jest to 

myślić pobożnie o Panu Bogu, wielbić Go, 
dziękować Mu za dobrodziejstwa, błagać 
o od puszczenie grzechów i o wszystko, 
czego nam potrzeba dla duszy i dla ciała. 
l\lodlitwa jest to rozmowa z Ojcem nie
bieskim, kt6ry nas kocha najczulej, i któ
ry chce i może dać nam, o co Go prosi
my. On Sam, będąc w nas obecny, mówi 
do nas przez święte myśli i natchnienia" 
a my przez oddawanie l\/Iu czci i pokorne 
prośby odpowiadamy na głos Jego.. 

Przez' modlitwę' powinniśmy naprzód 
czcić i uwielbiać Boga, to jest wyznawać 
Jego \vielkość najwyższą, i upakarzać się 
przed Nim; bo On jest Stwórcą naszym, a 
my stworzenia Jego; wszystko od Niego 
mamy, a sami z siebie niczem jestemy.ś 
l\lodląc się potrzeba dzir;kol.cac Bogu za 
wszystko, co nam uczynit Któż wyliczy 
dobrodziejstwa Boskie? Opatrzność Bos
ka czuwa nad nami. Syn Boży, stawszy 
się czło\viekiem, tyle dla nas cierpiał, u
lnarł za nas na krzyżu, uczynił nas dzieć
mi !(ościoła prawdziwegol karmi nas 
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Ciałem i- I(rwią Swoją, daje nam łaski 
Swoje, gotuje nam niebo po śmierci. O 
jakze po'vinniśmy Mu być wdzięcznymi, a 
jak mało 1\lu dziekujemy! lVlodlitwa jest 
to pokorna prośba," Błagać trzeba najbar
dziej o rzeczy duchowe: aby nam Pan Bóg 
odpuścił grzechy, zcbyślny serdecznie za
łowali za nie i pra\vdziwie pokutowali; 
abyśmy kochali coraz \vięcej naszego Oj
ca niebieskiego, i zasłuzyli przez dobre 
uczynki \viecznie Go oglądać w niebie. 
Prosić mozna u Boga i rzeczy doczesnych: 
zdrowia, postępu \v naukach, i wszelkich 
pomyś1ności ziemskich; abyśmy to obra
cali na ch\vałę Bozą i pozy tek bliźnich. 

lVlodlić się trzeba nie tylko za siebie ale 
i za innych, jak ~as Pan Jezus nauczył, i 
jak miłość bliźniego wymaga; bo jesteśmy 
dziećmi jednego Boga, Ojca naszego. Sły
szałeś nieraz, miły bracie, ze kapłani za
lecają modlić się na inlenc.7fą 1{ ościola . J est
to bardzo wazna modlitwa, bo to znaczy 
modlić się za Ojca ś\viętego Papieza, za 
rozszerzenie \viary świętej po całym ś\vie
cje, za nawrócenie się grzeszników, i za 
zgodę i miłość między królami i naroda
D1i. l\lod1ić się tez szczególnie i często po
winieneś za swoich rodziców, opiekunó\v, 
nauczycieli, i za swoich pasterzy duchow
nych. \iVreszcie modlić się trzeba za bie
dne dusze czyścowe, aby im ulzyć. cier-
pienia i dopomódz wnijść do nje1?ą. . 
. . , 
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I(iedy się modlimy ustami, myślcic ra
zem o Bogu, modlit\va będzie ustna; ale 
jezeli bez wymawiania sł()\v, serce tylkó i 
tnyśl nasza zwrócona jest do Boga, wtedy 
modlitwa nazy\va się m.1lldną albo lvnętrzną. 
'}\'Iodlitwa czysto wnętrzna jest raczej mo-
dlit\vą Anioła nii cz,łowieka; mało jest lu
dzi zdolnych do niej. l\1odlit\va ustna bar
dzo pomaga do dobrego modlenia się: za
trzymuje uwagę twoję, podaje dobre my
śli, wzbudza. pobożne uczucia i razem na
ucza ciebie. Pamiętaj jednak, aby twoje 
serce było zawsze pełne u\vielbienia ,dzięk
czynienia i miłości ku Bogu,' kiedy t\VO
je usta mówią do Niego. Niechaj modli
t\va twoja 'wypływa 'z gorącego serca i 
\vznosi się do nieba jak wonny dym z ka,,'
dzielnicy, napełnionej żarzącymi się wę~ 
glami. . 

2. Potrzeba m,odlitw,1/. Modl1twa nie jestto 
prosta 1'ada, ale przykazanie dane nam od 
Boga. !(to się nie modli, grzeszy i do nie
ba nie pójdzie. lVlodlit\va jest ąbo\viązkiem 
naszyln, bo. dla tego żyjemy na świecie, 
abyśnly Pana Boga chwalili, jako Jego ro
zumne stworzenia, wdzięczne Stwórcy. Kto 
nie Ghce modlić się, jest niewdzięcznikienl, 
bezbożnym, podobnym do bydląt niero
zumnych; a nawet niżej staje od nich, ho 
i ź\vierzęta \vdzięczne są za dobro, które 
im czynimy. Bóg jest Ojcem naszym naj
lepszym i najbogatszym: got~w na~udzie~ 

, . . 
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liać darów Swoich, ale wymaga byśmy Go 
prosili. «Proście, a otrzymacie; kołaczcie, 
«a będzie \vam otworzono. Albowiem kto 
«prosi, bierze; a kołaczącemu będzie 0-· 
«tworzono», mówi do nas Pan Jezus. Ileż 
to łask potrzebujesz od Boga, mój bracie! 
Prosić Go musisz, aby tobie grzechy od
puścił,· aby tobie pomógł hyć cierpliwym, . 
posłusznym, dla wszystkich dobrym, skrom
nym, czystym i pracowitym; aby cię strzegł 
od wszelkich chorób i nieszczęść; prosić 
powinieneś o łaski duchowe i zdrowie dla 
drogich tobie osób. Jakże się obejdziesz 
bez modlitwy? ... Modlitwa jest prostą dro
gą, prowadzącą do nieba. Odpowiadam 
śmiało za twoJe zba\vienie, jeżeli tylko 
każdego dnia szczerze i gorąco modlić się 
będziesz. . .-

3. 1{ied.7J modlić się trzeba? Pan Jezus mó
wi: «Potrzeba zawsze modlić się i nigdy 
nie ustawać». Nie znaczy to, że musisz 
ciągle odma,viać pacierze i bez ustanku 
powtarzać jakie modlitwy; ale znaczy, ze 
przez wszystkie swoje myśli f słowa i uczyn
ki powinieneś chwalić Pana Boga, i nic 
nigdy ani myśleć, ani mó\vić, ani robić, co
by się Jemu nie podobało. Nie jesteś 0110-
wiązany ciągle myślić o Bogu, ale jesteś 
obowiązany nigdy nic nie myślić przeciw 
Bogu. Jeżeli każdą czynność S\voję ofiaru
jesz Mu, jeżeli często będziesz podnosić 
myśli swoje ku Niemu,. całe życie twoje 
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będzie modlit\vą, i wypełnisz to, co nam 
zaleca święty Paweł Apostot «Czy to ję-. . . . . . . 
Cle, czy pIJeCIe, czy co Innego czynIcIe, 

. w:;zystko .czyńcie na chwałę Bozą». 
\Vyborny sposób modlenia się zawsze 

\vedle zalecenia Pana Jezusa, jestto uzy
\vać często tnodlitw strzeli"'{ljch, to jest 
króciutkich westchnień i słów, wyrazają
cych ś\vięte uczucia uwielbienia, pokory 
albo miłości, które powtarzamy często ser
cem albo ustanli, aby się. pobudzać do 
pobozności. 1\-1odlitwy strzeliste są jak by 
małe strzałki, któremi. serce nasze ciska 
w serce Jezusowe; są to' iskierki ognia 
miłości Bozej, który ustawicznie gorzeć 
w nas po\viilicn; są to jakby małe podmu
chy, utrzymujące ten święty ogień w ser
cu naszeIn. Oto są niektóre modlitwy 
strzeliste bardzo proste, godne częstego 
uzywania: «Boze mój, bądź pochwalony!
«Panie, bądź wola Twoja!-Boze, bądź mi
«łościw mnie grzesznemu!- Boze mój, za
«łuję za grzechy dla miłości 'fwojej!- Je
«zu, zmiłuj się nade mną.-- Jezu, kocham 
« Cię!-J ezu w ranach Twoich zakryj mię!
«1\laryo,- bądź 111atką m.oją!-l\laryo, uproś 
«mi cierpliwość, pokorę, czystość!- Jezu, 
«1\1aryo ś\vięta, waln oddaję duszę' i ciało 
«moje! - Aniele-Strózu, broń mię!» Nizej 
po nauce o odpustach, pomieszczone są 
modlitewki strzeliste obdarzone odpusta
nli, które \varto umieć na palnięć i często 
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powtarzać.~ Jeżeli będziesz kochać Pan'a 
Roga, serce podyktuje tohie wiele innych 
,vestchnień pobożnych, które jak strzały 
zaostrzone trafią za\vsze do serca Jezuso
wego, i ściągną dla ciebie niezliczone ła
ski. Zalecam ci, bardzo, najmilszy ,bracie, 
abyś sobie przys\voił ten piękny zwyczaj. 
On cię bardzo uświątobliwi i da ci zami
łować modlit\vę. Nie zrobi to najmniejszej, 
'v ś\viecie przeszkody w twych zajęciach 
i zabawach; nie tmusi cię wyróżniać się 
ze\vnętrznie od innych. Uży\vaj więc czę
sto tych westchnień strzelistych: przy ka-, 
zc1cj czynności, przy każdej zaba\vie, przy 
kaidem nieszczęściu; a szczególniej pa
n1iętaj o tern w chorobie, kiedy nie bę
dzi~sz mógł odma \viać z\vyczajnych swych 
paCIerzy. 

Ale prócz modlit\v strzelistych, które są 
jakby rosą, odś\vieżającą ziemię suchą, po
\vinniśmy w pewnych chwilach, i o\vedług 
pc\vnego porządku, używać dłuższej mo
dlitwy, która jakby QCszcz obfity zwilży 
rolę serca naszego, aby na niej rosły pię
kne k\viaty cnót chrześcijańskich, i słod
kie O\VOCC dobrych uczynków. A naprzód, 
potrzeba koniecznie modlić się codziennie 
1'ono i uJieczorem. Dobre dziecko nie zapo
mina oddać dobrydzień i dobranoc s\voim 
rodzicom i starszym. Otoż i ty jesteś dzie
ckieln Bozem. Przez modlit\vę poranną 
oddajesz jakby dzieńdobry swemu Ojcu.' 
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·niebieskiemu, Najświętszej Pannie matce 
niebieskiej, Aniołowi-Stróżowi i świętym 
patronom, najlepszym twoim przyjaciołom, 
którzy cię wzywają w niebie do s\vego 
towarzystwa. Przez modlit\vę wieczorną 
toż samo, tylko zamiast dzie6dobry, odda
jesz dobranoc Kto opuszcza przez nie
dbalstwo modlitwę ranną i wieczorną, 
grzeszy i naraża się na wielkie niebezpie
czeństwo, bo bez modlit\vy nie QQdzie do
brynl i źle sko(1czy, gdyż zgubi na wieki 
duszę swoję. «Nie spodziewaj się nic do
brego od takiego chrześcijanina, który nie 
odma\via regularnie pacierzy t:ano i wie
czorem», ma\viał jeden wielki Swięty. 
Modlić się nalezy ]Jrzed jedzerdeln i po je

dzeniu, pamiętając, ze te dary mamy od 
Boga; przed nauką i po nauce, prosząc 
Pana Boga o oświecenie umysłu naszego; 
a szczególniej w kazdem niebezpieczeń
stwie i smutku uciekać się potrzeba do 
Boga. Największe niebezpieczeństwo gro
zi tobie, mój bracie, kiedy cię pokusa do 
grzechu ciągnie, kiedy cię kto' nama\via 
do złego, kiedy ci priyjdzie jaka myśl 
grzeszna. O! wtedy, jak biedny baranek 
napastowany od \vilka drapieżnego, ucie
kaj do Pana jezusa, swego najlepszego 
Pasterza, aby cię obronił. Jezus jest w ser
cu twojenl, rzuć się \v Jego objęcia, jak 
dziecko ucieka w objęcia swej matki, jeś
li chcesz ~jść zębów wilka piekielnego. A . . 
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gdybyś, nieszczęściem i uległ pokusie, i 
zrobił co złego, nie trać ufności, nie roz
paczaj, ale zaraz, nic nie zwlekając,udaj 
się na modlit\vę; przeproś Pana Jezusa, po
stanó\v poprawę,· Kto, raz zgrzeszywszy, 
zaniedbuje modlitwę, \vpada w inne grze
chy, nareszcie w zatwardziałość. Kiedy na 

,ciebie przyjdzie jakie nieszczęście i smu:.. 
tek, módl się, a Bóg cię pocieszy W szel
kie zmart\vicnia topnieją przed modlitwą, 
jak śnieg przed słońcem. Zresztą, dobrze 
jest płakać i cierpieć, kiedy jest Jezus pr zy 
na", bo On sam tyle dla nas cicrpiat i mó
wi do nas te sło\va pocieszające: «Pójdź
cie 00 mnie \vszyscy, którzy pracujecie» (to 
jest cierpicie) i «jestccie obciązeni, a ja 
was ochłodzę» ." i «znajdziecie od poczynek 
duszom waszym». Nakoniec, potrzeba mo
dlić się szczególniej w niedziele i święta, 
bo to są dni poś\vięcone Bogu, W te dni 
obowiązani jesteśmy modli·ć się w koście
le, słuchając lVlszy ś\viętej i innych nabo
zcństw kościelnych; a jezcli kiedy nie mo
zemy znajdować się na mszy, powinniśmy 
w domu poś\vięcić \vięcej czasu na mo
dlitwę, a z\vłaszcza \v porze południowej, 
kiedy się odby\va nabozet1st\vo w koście
le, łącząc się przez to duchelTI z modlący-
mi się w kościele. . 

4, Jak '111odl'h: się nalei!)? Ale nie dosyć 
modlić się, potrzeba jeszcze modlić się do
brze; a naprzód z. uwa!F! i uszano\vaniem. 
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Przed modlitwą, potrzeba sobie przypom
nieć, ze stajemy przed obecnością najwię
kszego Pana i Króla nad królami; potrze
ba uspokoić się, uciszyć swoje myśli, przy
gotować duszę; pilnować oczu swoich, aby 
się nie błąkały, lub je zamknąć, aby uni
knąć roztargnień. Na modlitwę nalezy obrać 
miejsce oc;;obne, by nam nikt nie przesz
kadzał. Módl się głośno, jeżeli przez to in
nym nie .przeszkadzasz, bo tak łatwiej u
trzymasz uwagę, niż gdybyś się modlił po 
cichu. Kiedy w czasie modlitwy przycho
dzą tobie jakie myśli obce i roztargnienia, 
odpędzaj je zaraz, jak t~ muchy naprzy
krzone; nie zwracaj na nie uwagi, i módl 
.się dalej spokojnie. Jeżeli znow\! spostrze
żesz, że twoja wyobraźnia zbłąkała się, nie 
trwóz się, ale upokorz się przed Bogiem, 
i znowu przedłużaj modlitwę swoję. Jeżeli 
tylko starać się będziesz oddalać roztar
gnienia, choćby one i często przychodziły, 
bądź spokojny, grzechu nie będzie, bo 
Pan Bóg patrzy na twoje serce i na do
brą. 'wolę, i przyjmie łaskawie' modlitwę 
twoję. Ale jeżeli, nie odpędzając postron
nych myśli, jesteśmy dobrowolnie roztar
gnieni, wtenczas grzeszymy, i modlit\va na
sza nie jest dobra. Nie miej zwyczajlJ po
wtarzać modlitwy,. którą z mimowolnem 
roztargnieniem odprawiłeś; 'ale, jak wspo
mniałem, uniż się przed Bogiem, i módl 
si~ dalej. Gdyby, na nieszcz~ście, roztarg-
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nienie tr\vało przez cały czas modlit\vy, jak 
to się zdarza· często roztrzepańcom, prze
proś pokornie Pana Boga, nim wstaniesz 
od modlit\vy. l\10dlić się nalezy, o ile mo
zna, klęcząc; a niekiedy i na twarz upa
dając, kiedy jesteśmy na osobności, aby 
tą błagalną posta\vą pobudzić się do po
kory i uznania swej nędzy przed Majesta
tem Boskim. Nalezy jednak mieć na uwa
dze i zdrowie swoje, a za wsze pamiętać 
ze Bóg domaga się od nas głównie serca 
naszego. # . 

l\1odlić się trzeba po tlll'ześcijańslCl~, to jest 
łączyć s\voje modły z modłami i zasługa
mi Chrystusa Pana; dla tego modlitwy ma
ją zwykłe zakończenie: j)l'zez Pana nasze
go Jezusa Clu,/ts'tus(/.. Jezus jest przez łaskę 
w t\vem sercu; módl się więc razem z N,im . 
i przez Niego. A. gdybyś, broń Boże, po
czuwał się do jakiego \vielkiego grzechu, 
przed modlitwą załuj serdecznie za to, po
stal1Ów \vyspo\viadać się; i poprawić się; 
i błagaj Pana ]ezusa~ aby ci przywrócił 
S\v.oję miłość i przyjaźń. l\lodląc się \v ko
ściele, łącz się z ]ezusen1 obecnym w Naj
świętszylll Sakramencie, a tak modlit
wa twoja będzie ś\vięta i godna Bóga. 

l\1ódl się do Boga z uf/lościa, bo On jest 
Ojcem naszym, kocha nas, wie czego nam 
trzeba, i gotÓ\V dać \vszystko, co dla nas 
jest zbawiennem. Módl się gorąco, to jest 
gorliwie, z pobożnością, z miłością, a nie 
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bzięble, i jakby dla zwyczaju tylko. 'Gorą .. 
cość na modlit\vie nie zależy na tern, aby 
doznawać rozczulenia i pociech na modli
t\vie Dobra to rzecz i przyjemna dozna
\vać słodkości; ale choćby tego nie było, 
choćbyśn1Y doznawali oschłości, jeśli tylko 
będziemy pra\vdziwie kochać Boga: i sta
rać się :tYlu przypodobać, modlitwa nasza 
będzie l\lu przyjemną. Niechaj modlitwa 
twoja będzie 1)J·oDta. Nie trzeba tu pięknych 
słów, wielkich myśli. ale tr~eba serca po
kornego. Ojvze nast jest najlepsza modlit
wa, ci jakie prosta! l\lódl się z pO/('OJ1ą, wy
zna\vaj swoję niegodność przed Bogiem; 
unizaj się przed Jego 1\1ajestatcm jak nę
dzny robaczek; jak ubogi żebrak sta\vaj 
przed pałacem !(róla. niebieskiego, a bę-
dziesz wysłuchany. . 

V\T reszcie, módl się z 'w/Iirwalością, to jest 
módl się ciągle, i nie ustawaj, choćbyś nie 
\vidział skutku próśb swoich. Nie zawsze 
nas Bóg wysłuchuje od razu, bo chce do
ś\viadczyć wierności naszej, albo chce nam' 
dać coś lepszego niż to o co Go prosimy. 
W rzeczach ducho\vych zawsze. mozemy 
być pewni wysłuchania, czy pier\vcj czy 
później: ale prosząc o rzeczy doczesne, 
ziemskie, trzeba dodawać w duchu: «jeże
li to zgadza się z 'rw9ją \volą, Boze!» Nie 
upadaj więc na duchu, kiedy nie otrzymu ... 
jesz zara~ skutku próśb s\voich; nie lnów: 
«Napróżno modl~ si~, Bóg mnie nie wy-
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słuchuje». To nie są myśli chrześcijańskie, 
ale chytrości złego ducha, który cię chce 
zniechęcić do modlitwy; i tak od\vieść od 
służby Bożej, i zgubić na wieki. Bądź cier
pliwy, wytrwały i mężny w modlitwie aż' 
do śmierci; a ujrzysz jej skutek, jeśli nie 
tu, to w wieczności. 

Jeszcze ci kilka słów wspomnę o modli
twie wspólnej. Bardzo jest dobrze modlić 
się razem z .rodziną swoją w domu, z ka
płanem i ,viernymi Vi kościele. To pod
trzymuje ducha religii i pobożności,' daje 
dobry przykład i zachętę innym; dla tego 
Pan Jezus mówi: «Gdzie' dwaj albo trzej 
zgromadzeni są w imię Moje, tam i Ja je-o 
stem pośród nich».' .. 

Módl się więc, najmilszy bracie, często, 
uważnie, gorąco, wytrwale. Modlitwa cie
bie uś\vięci, ściągnie błogosławieństwo Bo
skie na całe twe życie, i zbawi duszę twoj~ . 

.. 



CZĘŚĆ PIER WSZA 

N A B O ŻEŃ S T W O .0 G Ó L N E~ 

.Mo(llitwy ł)Oral)n~ i wieczorne. Msza ś., 
Sl)owiedź i KOlłlunia. 

Naulca, jak przepędzić dzień po *chI'ZeŚCl)'ańsku. 

I. Uświęcenie cf..ynności codzienn.1/c11. Dobre 
przepędzenie dnia jest rzeczą tak wazną, 
że od tego zależy uświątobliwienie życia 
naszego i zbawienie duszy. Całe zycie na
sze składa się ~ dni pojedyńczych, jak 
tkanina z nitek. Równe i piękne nitki czy
nią piękne płótno; tak i zycie cnotliwe, po
żyteczne dla nas i dla bliźnich, s~łada się 
z owych drobnych czynności i obo\viązków 
codziennych, wypełnionych dobrze. Pamię
tać dobrze powinieneś, m6j bracie, że ś\vię
tość nie na tern zależy, aby czynić tuielkie 
rzeczy; a]e n~ tern, aby wszystko, co czy
nimy, czynić dobrze. 'fo co uważamy za 
rzeczy małe, za nic prawie, naprzykład: 
ch,vilkę pocierpieć, małą przykrość znieść 
chętnie, grzeczność lub drobną przysług~ 

Chwała na wysokI ~ 2. 2 
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komu okazać, zmilczeć kiedy nas strofują 
starsi, ustąpić komu z miłości choćby w 
najmniejszej rzeczy, wstrzymać się od ja
kiejś przyjemności dla umartwienia; są to 
rzeczy niewielkie, ale jeżeli będziemy je 
czynić z chęcią przypodobania się Panu 
Bogu, staną się dobrymi uczynkami, owy
mi drogimi kamieniami, z których będzie 
utworzona korona nagrody naszej w nie
bie; bo Pan Jezus wyraźnie zapowiedział, 
że i szklanka wody podana w imię Jego 
pragnącemu nie zostanie bez zapłaty. Sta1 
raj sitf więc, abyś przez dobrą intencyą 1 
miłośc ku Bogu poświęcił i najmniejsze ,. . 
czynnoscl swoJe. 

2. Modlitwa ranna i wieczorna Każdy dzień, 
jestto pewien rodzaj maleńkiego życia, 
które się rozpoczyna przy twojem prze
budzeniu, a kończy przy zaśnięciu. Modli
twa poranna, to jakby chrzest dnia, mo
dlitwa wieczorna to jakby· ostatnie nama
szczenie dnia. Zaczynamy życie od chrztu 
świętego, który nas poświęca i czyni dzieć
mi Boga i Kościoła, a przy końcu życia 
daje. ,nam Kościół Sakrament Oleju świę
tego, który nas przygotowuje do śmierci 
szczęśliwej. Podobnym sposobem, zaczy
najmy dzień każdy od modlitwy, która po-

. święci i pobłogosławi wszystkie nasze my
śli, mowy i uczynki; i kończmy dzień mo
dlitwą, która oczyści przewinienia nasze 
w ciągu dnia popełnione, i pozwoli nam 
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spokojnie i z Bogiem udać się do spo
czynku. Dzietl, który się zaczyna bez mo
dlitwy, jest dniem pogańskim, jestto jakby 
dziecko nieochrzczone; a dzień zakończo
ny bez Boga, jest jakby śmiercią grzesz
nika, umierającego bez pokuty. Pamiętaj 
tedy, aby dnia każdego pierwszą i ostat
nią twoją myślą była myśl o Bogu. 

Obudziwszy się ze snu, wymów poboż
nie: «Jezu, 1\tiaryo, wam oddaję duszę i cia
ło moje!» albo: «Jezu, kocham Cię! Maryo, 
bądź matką moją!» Potem wstając, prze
żegnaj się uważnia, i dodaj: «W Imię Pa
na naszego Jezusa Chrystusa ukrzyżowa
nego wstaję ze snu; Ten mię niechaj prze
żegna, i Temu się ja grzeszny oddaję, aby 
mię strzegł, rządził, błogosławił, i do ży
wota wiecznego doprowadził. Amen». 

Wstawaj prędko, nie wylęgaj się długo 
w łóżku, jak robią leniwi i pieszczochy. 
Nie leń się wstawać rano, pamiętając na 
to pobożne przysłowie: Kto rano wstaje, 
temu Pan Bóg daje. Ubierając się, zacho
waj skromność; pamiętaj, że Bóg patrzy 
na ciebie, że Aniół-Stróż jest przy tobie. 
Umywając ciało, westchnij do swego Ojca 
niebieskiego, aby oczyścił rluszę twoję od 
grzechów: «Serce czyste stwórz we mnie, 
Boże! Jezu, Krwią swoją obmyj mię, a bę
dę nad śnieg wybielony1 Niechaj ubranie 
twoje będzie czyste, przyzwoite, ale bez 
próżności; pościel łóżko swoje, zrób po .. 
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rządek koło siebie. Umiej sam sobie zara
dzić i posłużyć. 

Potem uklęknąwszy ile można na osob
ności, najlepiej przed wizerunkiem Pana 
Jezusa ukrzyżowanego lub przed innym 
Obrazem, zmów uważnie i pobożnie co
dzienny pacierz, to jest: Ojc,-e na8Z, Zdro
W'lŚ l~lar,'l/a, JVierzę 1p Boga, i Chwała Ojcu 
i S.'l'lowi i Duchowi S. etc. Dobry jest zwy
czaj dodawać: Przykazania Boskie i Koś
cielne j główne prawdy wiary. Bardzo' ci 
zalecam, abyś przy pacierzu odmawiał krót
kie Akty wiary, nadziei i miłości, jakie 
masz w tej książce położone na początku, 
po Pacierzu. Naucz się ich na pamięć, i 
z wielką uwagą powtarzaj je często, a bę
dziesz dzieckiem Bożem. Prócz pacierza 
zwyczajnego, o ile tylko będziesz mógł, 
staraj się zawsze odmówić modlitwy po
ranne i wieczorne, jakie się znajdują wtej 
książce. Nie leń się, nie -żałuj CL.asu na 
modlitwę. Ileż to tego czasu marnujemy 
na próżne rozmowy, zabawy, a może i na 
gr.zeszne swawole, a dla Pana Boga żału
jemy chwilki Co się tyczy modlitw wie
czornych, nie odkładaj ich na sam koniec 
dnia, kiedy bywasz senny; ale odmów je 
wcześniej, abyś mógł zatrzymać uwagę i 

. pobożniej to uczynić. A w takim razie, przed 
samem położeniem się, zmów jaką króciut
ką modlitwę, naprzykład: OjL'ze nasz, albo 
Zdrowaś Marga, albo Pod tlooję obrtJllę. Przy. 
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pacierzach wieczornych nie zapominaj u
czynić rachunek sumienia. Nie wiele na to 
czasu potrzeba: para minut wystarczy. Po
myśl, czem obraziłeś Boga; czy byłeś le
pszym dzisiaj; jak spełniłeś swe obowiązki? 
Wzbudź żal serdeczny za swe przewinie
nia. Niech cię Bóg broni, abyś tniał kiedy 
udawać się na spoczynek w grzechu ciężkim, 
nie obżałowawszy go naprzód. Sen jest o
brazem śmierci: łóżko przypomina trumnę, 
ciemność i milczenie nocne, to jakby ca
łun żałobny. Kto idzie spać z sumieniem 
splamionem grzechem śmiertelnym, bez 
żalu serdecznego, bierze zanadrę węża ja
dowitego, kłaclnie się nad brzegiem prze
paści i może ocknąć się w piekle. 
Kładąc się spać, przeżegnaj się i dodaj: 

«Jezu, l\tlaryo, Józefie święty, Wam. pole
cam duszę i ciało moje». Powtarzam ci tu
taj to samo, co pierwiej mówiłem. Bądź 
bardzo skromny zawsze. Pamiętaj, ze cia
ło twoje jest !(ościołem Ducha świętego. 
Oddalaj od siebie wsze1kie złe myśli. Za
sypiaj z jaką pobożną myślą lub modlitwą 
na ustach, a tak poświęcisz sen swój. Pię
kny jest zwyczaj pocałować krzyżyk, me
dalik, lub szkaplerz, jaki masz na sobie; i 
trzymać ręce złożone na krzyż na piersiach. 
Spij na prawym boku, a będziesz miał sen 
spokojniejszy Gdybyś czasanli doświad
czał bezsenności, nie dozwalaj błąkać się 
samopas wyobraźni swojej .. Osobność noc-



22 

na jest dogodną porą szatanowi do kusze
nia nas Dla odpędzenia gwałtowniejszych 
pokus, pomyśl sobie: gdyby mi przyszło
teraz umrzeć, jakbym stanął przed sądem 
Boskim!... Pan Bóg patrzy na mnie! . . . 
Aniół -Stróż jest przy mnie! . . . 

3. Praca ręczna. Pracować kazał już Pan 
Bóg pierwszym ludziom za pokutę; praco
wać trzeba, bo próżnowanie jest źródłem 
występków, pracować potrzeba dla utrzy
mania życia. Praca podtrzymuje zdrowie 
ciała, daje wesołe usposobienie, czyni nam 
smaczny posiłek i sen spokojny. Próżniac
two, to brama otwarta do wszego złego. 
Jeżeli pracujący ma jednego szatana, co 
go kusi, to próżniak ma dziesięciu. Jakże 
to smutno patrzeć na młodych i zdrowych, 
co gnuśnieją, i gniją, jak woda stojąca, w 
bezczynności! Życie ich nudne, smutne; 
dochodzą często do nędzy; wyciągają -rę
kę po jałmużnę, albo się puszczają na wy
stępki, kradzieże, oszukaństwa. O jakże 
słusznie można im powtórzyć słowa Pa
~ła .świętego: «Kto nie chce robić, niech 
nIe Je». 
, Będąc zajęty jaką pracą, bądź pilny. Sta

raj się robić wszystko jak najlepiej, aby 
się podoba ć i zasłużyć nie tylko ludziom, 
lecz, najwięcej twemu Ojcu niebieskiemu, 
który na cię spogląda. W śród zajęcia swe
go często podnoś myśl swoję do Boga i 
proś Go o błogosławieństwo dla roboty 
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twojej. Niech usta twoje mówią jaką mo
dlitwę, zwłaszcza gdy jesteś sam jeden. 
Piękny jest zwyczaj śpiewać przy pracy 
jakie ś\vięte pieśni, albo inne śpiewki by
le dobre. Ostrzegam cię tutaj, abyś się 
nie uczył i nie śpiewał nigdy piosnek nie
przyzwoitych, wstyd obrażających, bo to 
grzech i zgorszenie dla innych; a gdy sły
szysz rozmowy lub pieśni nieskromne, 
brzydź się niemi w sercu; i ile można, uni
kaj złego towarzystwa. 

4. Nauka. Nauka tak jest dla nas po
trzebną jak światło dla oczu Kiedy zos
tajemy w ciemności, nic nie widzimy, nie 
wiemy dokąd iść, i łatwo możemy ude
rzyć się o co i upaść. Toż samo bywa z 
człowiekiem ciemnym, nieumiejętnym, z 
dzieckiem, które nie chce uczyć się. Pan 
Bóg dał -ci na to zdolności i pamięć, mój 
bracie, abyś je kształcił, abyś nabywał po
żytecznych wiadomości. Obowiązkiem jest 
t\voim oświecać swój umysł, ko rzystając 
pilnie z tych środków, jakie ci daje Pan 
Bóg do nauki. Staranie twych rodziców i 
nauczycieli, pożyteczne książki, dobry przy
kład pilnych towarzyszy twoich, są to dary 
Boga, z których trzeba będzie kiedyś zdać 
mu rachunek. Ucz się tedy pilnie i ochot
nie, nie dla samej tylko ciekawości lub 
popisu, ani dla zawstydzenia drugich; bo 
to byłaby próżność i pycha. Ale ucz się 
dla tego, aby się przypodobać Bogu, któ-
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ry jest najwyższą mądrością; aby udosko
nalić siebie i ułatwić drogę cnoty i zba
wienia duszy, aby spełnić swój obowiązek. 
To są pobudki najwyższe i naj szlachetniej
sze. Przykładaj się przytem do nauk i dla 
tego, abyś dał do bry przykład innym, i 
\vreszcie dla własnego swego pożytku, bo 
od tego t\voja przyszłość i los twój zale
żą. I{to wiele umie, we wszystkiem sobie 
łatwiej zaradzi 
Najpierwszą i najpotrzebniejszą dla nas 

nauką, jest nauka Religii czyli l(atechizm, 
bo ona daje nam poznać Boga i nasze ku 
Niemu obowiązki; ona uczy nas kochać 
bliźnich, przebaczać urazy, dobrze czynić 
wszystkim; ona wreszcie uczy nas zostać 
szczęśliwymi tutaj przez cnotę i dobre 
uczynki, a po śmierci przez połączenie się 
wieczne z Bogiem. I(atechizlTI uczy ;las 
naj\vyższych i naj wznioślejszych prawd spo
sobem jasnym i prostym l\1oże posłyszysz 
zartujących i wyszydzających I(atechizm. 
C~zynią tak albo nic nierozumiejący ludzie 
albo bezbożn~cy. Nie słuchaj ich, bo oni 
chcą uczynić ciebie złym i nieszczęśli\vym 
człowiekiem. Zaden naród ani pat1st\vo 
nie może być bez religii: bo bez bojaźni 
Bożej, nie może być ani sprawiedliwości, 
ani zgody, ani miłości wzajemnej, ani pra
wdz,iwej mądrości. \\' reszcie, kto jest u
gruntowany w religii, temu łatwiej przyjdą 
i inne nauki; bo taki pilniej i uwazniej 
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będzie słuchał nauczycieli, ochotniej uczył 
się, pamiętając, że lenistwo i rostrzepanie 
prowadzą do złego. 

Dla towarzyszów nauki, czy to w· szko
le czy w domu, bądź grzecznym, usłużnym. 
Jeśli \vięcej umiesz i masz lepsze zdolno
ści. chętnie pomagaj słabszym. Nie wyś-· 
miewaj drugich, nie pogardzaj nikim. Je
śli widzisz, ze inni więcej umieją od ciebie 
i więcej otrzymują poch\vał, nie smuć się 
z tego, i nie zycz im, broń Boże, złego, 
bo to jest bardzo brzydki grzech zazdro
ści. Dziękuj Bogu za te zdolności, jakie 
posiadasz; pamiętaj, ze komu więcej da
no, od tego będą więcej wymagać. Pobo
żny jest z\vyczaj, zmówić jaką modlitewkę 
przed nauką i po nauce; i zwracać, wśród 
zajęć swoich, niekiedy Inyśl swoję do Bo
ga, prosząc Go o światło i błogosławień
stwo. 

5. Zabawy. Używamy zabaw dla tego, 
aby nasz umysł i ciało odpoczęły i oży\vi
ty się po pracy. Najlepiej i najzdrowiej 
bawimy się, kiedy używamy ruchu na 
ś\vieżem powietrzu, kiedy wesołe śmie
chy i rozmowy, i niewinne żarty przepla
tają nasze zabawy. Najmilsza zabawa \vten
czas, kiedy się znajdujemy w stosownem 
towarzystwie, gdzie nie słychać słó\v i 
żartów nie przystojnych, gdzie panuje mi
łość, zgoda i uprzejmość wzajemna. Za
chowaj mój bracie, te ostrózności pr:ty 
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rozrywkach: I. Bądź wesoły i uprzejmy 
dla innych. Strzeż się tej dzikości i ponu
rości, która odtrąca innych i zachmurza 
zabawę. 2 Bądź cichy i cierpliwy. Choć
byś doznał jakiej przykrości od drugich, 
umiej to znieść spokojnie; nie gniewaj się, 
nie narzekaj; przebacz po chrześcijańsku, 
a będziesz miał ztąd zasługę, i nie zakłó-, 
cisz zabawy. Nie sprzeczaj się lada o co, 
bądź uważny, aby twe żarty nie były bo
lesne innym. 3. Bądź skl'(Jmny i grzeeZi2,1j. 
Nie mów słów grubijańskich, nieprzyzwo
itych, dwuznacznych; i strzeż się wszel
kich żartów nie pięknych, które mogą się 
nie podobać drugim; a szczególniej uni
kaj takich poufałości i zabaw, którychbyś 
się wstydził przed s tarszymi, i poważnymi 
ludźmi, i które naruszają czystość i nie
winność serca t\vojego. 4. Bądź mężn.lJ i 
g01·liw.1l gdy idzie o krzywdę czyją i obra
zę Boga. Kiedy słyszysz jakie złe i brzyd
kie słowa, lub widzisz nie przyzwoite po
stępowanie, śmiało napomnij i proś, aby 
tego zaprzestano, co obraża Boga; a w 
razie potrzeby, powiedz starszym. Nie 
śmiej się i nie ciesz się ze złego, ani po
takuj brzydkim swawolnikom, jak to czy
nią niektórzy ludzie zepsuci. Nie pozwa
laj nikogo krzywdzić, staraj się uczynić 
zgodę między powaśnionymi, ale zacho
,vaj zawsze przytem łagodność. Dobre sło
wo, przyjazna. przestroga sprowadzają 
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'zwykle pokój, jak promień słońca rozpę
dza chmury. Wreszcie S, bądź umiarkowa
n.y w zabawic. Nie dla tego żyjemy, aby 
się ciągle bawić. Ci którzy poś\vięcają ca
łe dni na rozrywki, i co chcieliby aby ca
łe ich życie było zabawą, są próżniakami 
i wpadają w sidła djabelskie. Strzeż się 
wreszcie takich gier, które prowadzą do 
marnotrawstwa i straty czasu, w których. 
zazdrość i chciwość panują, i inne brzyd
kie namiętności człowieka na jaw wycho
dzą. Kto się oddaje namiętnie grze jakiej 
niebezpiecznej, łatwo zgubić się może i 
na duszy i na ciele. Gry hazardowne do
pro\vadzają do utraty majętności, zdrowia 
i pokoju sumienia, a nieraz i do samobó j-
stwa. / 

6. POSiłfk ciała. Przyjmujemy pokarm 
dla tego aby żyć, ale nie żyjemy dla tego 
aby jeść. Zachowaj tu, mój bracie~ nastę
pujące przestrogi: I, Przed i po jedzeniu, 
miej zwyczaj zmówić pobożnie jaką krót
ką modlitewkę. Z opatrzności Boga ma
my wszystko; słusznie tedy mamy prosić 
błogosławieństwa Jego i dziękować Mu 
za dary otrzymane. Kto o tern nie pamię
ta, podobny jest źwierzętom, które, znaj
dując dla siebie pokarm z dobroci bos
kiej, nie. umieją dzięko\vać Stwórcy swe
mu. 2, Siedząc u stołu bądź przyzwoity i 
grzeczny. Nie szukaj pierwszeństwa, za
chowaj cichość szczególnie przy starszych, 
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bądź usłużny dla sąsiadów. 3, Jedząc, sta
raj się umartwić siebie w czemkolwiek. 
Nie bój się, nic tu cięzkiego nie ma. Kie
dy ci potrawy smakują, dziękuj Bogu i 
pożywaj na zdrowie, ale bez tej chciwości 
i żarłoczności, jaka cechuje niektóre zwie
rzątka .. ~ Kiedy co nie pr7:ypada ci do 
smaku, jedz mniej ale nie narzekaj bardzo. 
Nie wybieraj dla siebie najlepszych kąs
ków, ustępując chętnie innym; bierz, co 
ci z kolei wypada. Nie jedz zbyt wiele, 
do przesytu, bo to szkodzi zdrowiu i jest. 
grzechem obżarstwa; owszem, ll1iej zwy
czaj odjąć czasami od ust jaki kąsek sma
czny, z\vłaszcza w dni pos~ne, dla przy
podobania się Panu ]czuso\vi, który za 
nas był żółcią i octem, pojony. Wreszcie, 
przypomnij sobie jedząc smaczne potrawy 
o ubogich, którzy tego nie mają. Jakby to 
było pięknie, gdybyś czasami zostawił ja
ki smaczny kawałek dla biednego dziecka! 

I. MODLITWY PORANNE. 
Sta'wn~y sig pobożnie przecl BogieJn tu 

i 'lvszgdzie obecnym, i· oddajrny JJlu 
poklon. 

Niech będzie blogoslawiona' święta i 
nierozdzielna Trójca, teraz i zawsze i 
na wieki wieków. Amen. 
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Chwała Bogu Ojcu, który nas stwo
rzyl; _ chwała Bogu Synowi, który nas 
odkupił; chwala Bogu Duchowi ŚW!ę
temu, który nas poświęcil! Chwała Naj
ś\viętszej i nierozdzielnej Trójcy, któ
rej sprawy- nierozdzielne są. której pa
nowanie trwa na wieki! Tobie Panie 
Boże wszechmogący w Trójcy świętej 
jedyny, należy Samemu chwata, dzięk
czynienie, cześć i błogosławieństwo 
na wieki wieków. Amen. 

Przenajświętsza i N a jdostojniejsza 
Trójco, we trzech osobach jedyny Bo
że, wierzę mocno, że jesteś tu i wszę
dzie obecny. W najglębszem uniżeniu 
się oddaję Ci cześć i poklon jako Pa
nu i Bogu mojemu. W Tobie pokla .. 
dam nadzieję maję. Miłuję Cię nad 
wszystko, jako najwyższe i nieskoń
czone dobro mojf!. Ciebie,lI"prawdziwe 
szczęście moje, pragnę oglądać na wie
ki w niebie. 
Podzi§kujrny Bogu za wszystkie dobro

dziejstwa i ofiarujmy si§ Jemu! 
Dziękuję Tobie, o ~oże mój. za wszy

stkie laski, któremiś mię obdarzył aż 
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do tej godziny. Nieskończoneskladam 
Ci dzięki, żeś mię stworzyć raczył na 
obraz i podobieństwo Swoje, żeś mię 
odkupU Krwią Syna Twego Pana na
szego Jezusa Chrystusa, żeś mię po
wolal do wiary ś. Katolickiej; a oso
bliwie, żeś mię nocy dzisiejszej zacho· 
wal od wszelkiego przypadku i naglej 
śmierci. Której to nocy, jeżelim Cie
bie, Boga mojego, w czem obraził, nie
odwlócznie teraz przepraszam i serde
cznie żałuję. Daj, Panie, a"bym dzień 
dzisiej~zy, któregoś mi pozwoli! docze
kać, obrócił na słuzbę Twoję 'i poży
tek duszy mojej. Ofiaruję Tobie ciało 
i duszę moję, ofiaruję Ci wszystkie my
śli, slowa, uczynki i cierpienia moje. 
Pobłogosław je, Panie, ażeby posłuży
ly ku większej chwale Twojej i ku 
zbawieniu menlU. ' , 

UCzyń111-y ttnocne postanowienie pelnienia 
, cnoty" a unikania grzechu. 

O Jezu najslodszy, 'Nauczycielu i 
Przewodniku nasz, wzorze doskonało
ści, -której pragnąe i do której dążyć 
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powinienem, pragnę naśladować Cie
bie; i starać się będę ze wszystkich sil 
moich, abym się stal podobnym To
bie, abym byl tak cierpliwym, czy
stym, pokornym; tak gorliwym, miło
siernym i woli Bożej poddanym, jako 
Ty, Jezu najmilszy l Będę czuwal pil
nie nad sobą, aby się ustrzedz grze
chów wszelkich, a szczególnie tych, w 
które najczęściej wpadam, i za które 
mocno żaluję i obiecuję poprawę.-- . 

- .. - ~ 

Prośn~y Boga o laski, których potrze-
bujemy. 

Wiem dobrze, o Boże mój, że nic 
nie mogę z siebie dobrego uczynić, a 
tylko grzeszyć. Wiesz dobrze, o Panie 
mój, że potrzebuję laski Twej świętej, 
abym się ustrzegł grzechów wszelkich, 
a ćwiczył w cnotach chrześcijańskich. 
Błagam Cię więc, przez nieskończone 
zas~ugi Zbawiciela mojego, Jezusa Chry
stusa, udzielaj mi lask potrzebnych do 
zbawienia. Daj mi moc i rnęzt\vo sprze
ciwienia się wszelkiemu złemu, i uczy
nienia wszystkiego dobrego, .któreś mi 
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rozkazał; daj mi sity do cierpliwego' 
znoszenia wszelkich przykrości, jakie
mi mię dzisiaj i potem nawiedzić i do
świadczyć raczysz. Proszę Cię najpo
korniej o opiekę i błogosławieństwo 
na dzień dzisiejszy i na zawsze; mnie, 
calerTIu Kościołowi Twemu, rodzicom, 
krewnym, starszym, przyjaciołom i do
brodziejom moim; proszę o pociechę 
dla wszystkich zostających w chorobie 
i utrapieniu, a osobliwie proszę o mi
łosierdzie nad duszami w mękach czy
ścowych zatrzymanemi. 

Panie Boże \\t"szechmogący, któryś 
nam dal doczekać dnia dzisiejszego, 
raczże nas Twoją mocą zachować i 
wspomagać, abyśmy. się tego dnia do 
żadnego grzechu nie skłaniali, ale ra
czej abyśmy wszystkie myśli, rozmo
wy i uczynki nasze kierowali 'ku pel
nieniu przykazań Twoicą. i ku zgadza
niu się we wszystkiem znajświętszą 
wolą Twoją. Przez Pana naszego Je
zusa Chrystusa, Syna Twego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Du
cha świętego, Bóg po wszystkie wieki. 
Amen. 
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Polecajmy . si~ Najświ~tszej Pannie, 
.Aniolowi Stróżowi i św . . Patronowi 

naszemu. 

Przenajświętsza Panno Maryo, Matko 
Boża, Matko i Orędowniczko· moja! 
Twojej straży polecam' się, a z zupel
ną ufnością i miłością rzucam się pod 
nogi Twoje, O Matko dobroci i m,ilo
sier.dzia! przyjmij mię na lano łaska
wości Swojej. Bądź mi wspomożeniem 
w potrzebach, pocieszeniet:n w utrapie
niach. W stawiaj się za mną do Naj
świętszego 'Syna Twojego, dzisiaj i 
przez wszystkie dni życia mego, a na-

.dewszystko w godzinę śmierci mojej. 
Amen' . 

Aniele Boży, Stróżu mój! mnie'~ obie 
. z Opatrzności Boskiej zleconego, racz 
dnia dzisiejszego strzedz, lządzić, bro
nić i do . żywota wiecznego dopro\va
dzić. Amen. , 

Swięty Patronie mój, który mię imie-
niem twojem uzacniasz, a przykladem 
nauczasz, czuwaj naderrlną, broń mię i 
módl się ,za mną, ażehym zdolał jako 
Chwała na wysoko J'& 2'. 3 
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Ty slużyć Bogu na Zio.nli, . i żaslużył 
Go razem z Tobą wychwalać w nie-
bie, na wieki wieków. Amen. 

AKTY 
. wiary, na(lziei i miłości. 

Panie Boże wszechmogący, wierzę 
mocno we wszystko, ,cokolwiek świę
ty .Apostolski Rzymsko Katolicki' Ko~ 
ściól do wierzenia poda je, ponieważ 
Ty Sam, Prawdo nieomylna, to jemu 
objawileś. .. 

O Boże mój, mam nadzieję i ufam 
mocno; że przez zasługi Jezusa Chry
stusa dasz mi laskę -w tern życiu, a je
żeli przykazania Twe, wype'lnię," ch\va~ 
lę w życiu przy,szlem; ponieważ mi to 
Sam obiecałeś,' a wierny jesteś w obie-: 
tnie ach Twoich. 

O Boże mój, kocham Cię z całego 
serca, z calej duszy i ze wszystkich sil 
moich; kocham Cię .nadewszystko, bo 
jesteś nieskończ~nie dobry i nieskoń
. czenie kochania godny; a dla milości 
Twojej 'kocham bliźniego jak ,samego, 
siebie. \ ' 



Jeżeliś jeszcze nie odmówił pacierza, 
odmów tutaj: Ojcze nasz, Zdrowaś Ma
rya, i Wierzę w Boga. 

POZDROWIENIE PORANNE 
NajsłodszegQ Sorca Jezusowego. 

Wielbię Cię, wychwalam i pozdra
wiam, najslodsze Serce Jezusa. Chry
stusa, z którego jako ze źródła najob
fitszego lask, wszelkie dobro i wszelka 
slodycz splyn~la i spływa. Dzięki Ci 
składam ze wszystkich sil duszy mo
jej, żeś mnie tej nocy strzegło, odda
jąc za mnie Bogu Ojcu chwalę i dzięk
czynienie. A teraz, o slodka miłości 
moja, Jezu mój najmilszy, oddaję Ci 
nędzne i niegodne serce swoje, jako 
ofiarę poranną, i z jak największem na
bozeństwem zamykam je w najslod
szem Sercu Twojem, całkiem lVlu je 
powierzając, oraz proszę~ abyś w nie 
przelać raczył Boskie Swoje potoki, i 
toż serce zapalił świętą milością Swo
ją. Amen. 



• 
36 ' 

Pieśń Poranna. 

Kiedy ranne' wstają zorze, 
Tobie ziemia, Tobie morze, 
T obie śpiewa żywioł wszelki: 
Bądź pochwalon, Boże wielki. 

A człowiek, który bez miary 
Osypany l'wymi dary, 
Coś go stworzył i ocalił, 
O jakżeby Cię nie chwalił! 

Ledwie oczy przetrzeć zdołam, 
Wnet do mego Pana wołam, 
Do mego Pana na Niebie, 
I szukam Go koło siebie. 

. ,," 

Wielu snem śmierci upadli, 
Co się wczoraj spać pokładli; 
My się jeszcze obudzili, ' 
Byśmy Cię, Boże, chwalili. A . 

\ 

Podda.nie się Boskiej Opatrzności. 

Co lnnie dzisiaj czeka, o Boże ,mój, 
nie wiem To jedno wiem, iż mię nic 
nie spotka, czego Ty od wiekó\v nie 
przewidziałeś, nie ur ządzileś i· nie roz
kazałeś. Dosyć mi na tern, Panie mój, 
dosyć mi jest na tern. Uwielbiam wy
roki Twe przedwieczne i niezbadane; 
poddaję się im z całego serca dla mi
lości Twojej.' Chcę ~szystko czego 
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chcesz; przyjmuję wszystko, co dajesz, 
i wszystko Tobie ofiaruję· Łączę tę 
niegodną ofiarę z ofiarą Jezusa Chry
stusa, Pana i Odkupiciela mojego. Bla .. 
gam Cię Boze; w Imię Jego ,Przenaj
ś,więtsze i przez zasługi Jego nieskoń
czone, o cierpliwość i doskonalą ule
glość w tern wszystkiem, czego chcesz 
i co na nlnie dopuścisz dzisiaj. Amen. 

Niech najsprawiedliwsza, najwyższa 
i najslodsza wola Boga mojego, stanie 
się i wypełni we wszystkiem; niech bę
dzie uwielbiona i na wieki wychwalo
na. Amen. 

, MODLITWA ł . 

zawierająca na.j})rzetlllipjsze Akty Cbrze. 
ścijaiłskie. ' . 

O Boże mójl wierzę w Ciebie. ale 
przymnóz wiary mojej; mam w Tobie 
nadzieję, ale przymnóż nadziei mojej; 
milu ję Cię" ale przymnóż milości mo
jej; żałuję, żem zgrzeszyl, ale przy
mnóż żalu mego Udaję się do Ciebie 
z glęboką unizonością, jako do pier
wszego roczątku mego; pragnę Ci~ ja-



-38 

ko ostatecznego końca mego, oddaję 
Ci dzięki, jako nieustannemu dobro
dziejowi memu; \vzywam Cię, . jako 
najwyż.szego obrońcę mego; niech za 
Twoją laską poznawam nikćzemność 
zief!1~, wspaniałość nieba, krótkość ży.-. ... .. 
CIa, 1 nIeogranIczonyprzecIąg wlecz-

, . 
noscl. 

Mój Boże! racz mię kierować Twoją 
mądrością, hamować Twoją sprawiedli
wością, cieszyć Twojem milosierdziem; 
bronić Twoją pot<:żną mocą. 

Chcę calem sercem tego J czego Ty 
chcesz, ponieważ Ci się to podoba; 
chc~ jako Ty chcesz, i tyle ile Ty 
chcesz. 'Niech duchem Twoim. pobu·, 
dzony przykladaln pilności do tego, 
abym byZ posłusznym przelożonym 
moim, .wspomagał niższych, staral się 
o pożytek przyjaciól rnoich, przepu
szczał. i odda \val uslugę nieprzyjacio
lom moim. 

l\1ój Boże! ofiaruję Tobie myśli, mo~ 
wy, uczynki i przykrośc:i moje, abym 
odtąd o Tobie tylko myślał, o Tobie 
mówił, sprawował sięwedlug przyka-
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zań. Twoich i cierpiał dra Ciebie; na
pelnij .serce moje miłością ku Twojej 
dob~oci, ·wstrętem ku występkom mo
im, litością nad· bltźnim i wzgardą 
świata. 

Niech będę zawsze wiernym w do
trzymaniu tajemnicy, skromnym przed 
oczyma ludzkiemi, przykl~dnyln w przy
jacieIskiem posiedzeniu, doskonałym w 
postępkach. 

/' 

Mój Boże! spraw to, abym łączył 
,·pilność do modlitwy mojej, wstrzemię
źliwość do posilenia; ciała, usilne sta
ranie do wypelnienia obowiązków mo
ich, stateczność do mego przedsię-/ . . 
WZięCia. // 

. Uczyń mię rozsądnym. w zamiarach 4 

mężnym w niebezpieczeństwach," cier
pliwym w przeciwnościach; pokornym 
w pomyślnościach. Odejm lenistwo mo
je do przełamania natury, do przyczy
nienia· laski, do. zachowania prawa, i. 
do zaslużenia sobie' wiecznego zba-. . 
)Vlenla. , 

Niech oplakiwam przeszle winy mo
je, niech odrzucam zdarzające się po-
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kusy, niech poprawiam zle sklonności 
moje, niech się staram o cnoty prży.-
zwoite memu stanowi. . 

Niech Twoja pomoc doda mi sil do 
.zwyciężenia cielesnej rozkoszy przez 
umartwienie, łakomstwa przez jałmuż
nę, gniewu przez łagodność, oziębłości 
przez nabożeństwo. 

Abym zupeInie byl Twoim, jako mię 
chrzest do tego obowiązuje. wyrzekanl 
się szatana \ i wszystkich spraw jego, 
świata i wszystkiej pychy jego, ciala'~ 

i pożądliwości jego, ducha herezyi i 
wszystkich błędów. 

Spraw, mój Boże! abym się przygo
towal do dobrej śmierci; abym się l-ę
kal sądu Twego, abym uniknąl piekła,' 
abym otrzymal niebo. Amen. · 

LITANIA 
o Najsłodszem Imieniu Jezu~. 

S.1Jk:stus V~ Papież do p~bożne,qo odm~wiania 
tej Litanii prz!/wiązal 300 dni odpustu za 

.' . każdy 1'(1Z.. . 

Kyrie elcjson,' Chryste. elejson, . K'yrie 
elejson,. 
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Jezu usłysz nas, Jezu .wysłuchaj, nas. 
Ojcze z nieba Boże! z~iluj się nad . 

nam1. 
Synu Odkupicielu świata Boże! zmiłuj 

sie nad nami. 
~ , 

Duchu Swięty Boże! zmiłuj. się nad . 
namI. , 

Swięta Trójco jedyny Boże! zmiluj się 
nad nami. 

Jezu Synu Boga żywego, zmiłuj się 
nad nami. 

Jezu jasności Ojcowska, ,zmiłuj się 'nad . 
namI. 

Jezu śliczności światła wiecznego, 
Jezu Królu chwały~ , 
Jezu Słońce sprawiedliwości, 
Jezu Syn'u Maryi Panny, 
Jezu naj milszy, · 
Jezu przedziwny, 
Jezu Boże mocny, 
Jezu Ojcze przyszłego wieku, 
Jezu wielkiej rady Ani~le, 
Jezu najpotężniejszy, 
Jezu najcierpliwszy, 
Jezu najposluszniejszy, 
Jezu cichy i pokornego serca, 

• 
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3 _ . . 
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Jezu miłośniku Gzystości, 
Jezu miłości nasza, 
Jezu Boże pokoju, 
Jezu dawco żywota, 
Jezu przykladzie cnót,. 
Jezu dusz żarliwości, 
Jezu Boże nasz, 
Jezu ucieczko nasza, 
Jezu Ojcze ubogich, 
Jezu skarbie wiernych, 
Jezu dobry Pasterzu, 
Jezu światlości prawdżiwa, 
Jezu mądrości przedwie.czna, 
Jezu dobroci nieskończona, , 
Jezu Z ywocie i drogo nasza, 
Jezu ·wesele Aniolów, ' 
Jezu Króiu Patryarchów,. 
Jezu Mistrzu· 'Apostolów, 

• 

Jezu Doktorze Ewangelistów, 
Jezu Olęztwo Męczenników, 
Jezu światlości W yznawcó\v, 
Jezu czystości "panieńska, , 

N 
8 _ . 
.-
~ c.-... 

'::3 
~ 

8 _. 
• 

N 
8 

en _ . 
.. (b 

::3 
~ 
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::3-
PJ 

S . _ . . 
Jezu Korono wszystkich Swiętych, 
Bądź nam· milościw, odpuść nam Jezu. 
Bądź nam miłościw, wysluchaj na~ Jezu. 
Od wszelkiego zlego, wybaw nas fezu. 
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Od grzechu każdego, . 
Od sideł szatańskich, 
Od ducha nieczystego, 
Od śnlierci wiecznej, . 
Od zaniedbania natchnienia Twego, III 

Przez tajemnicę Ś. wcielenia Twego, ~ 
Przez narodzenie Twoje, 
Przez Bzieciństwo Twoje, 
Przez najświętsze życie Twoje, 
Przez prace Twoje, 
-Przez mękę i krwawy pot Twój, 

:3. 

Przez krzyż i opuszczenie Twoje, := 
Przez mdłości Twoje, . 
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw 

nas Jezu. 
Przez zmartwychwstanie Twoje) wybaw 

nas Jezu. 
Przez wniebowstąpienie T\voje, wybaw 

nas Jezu. 
Przez radości Twoje, wybaw nas Jezu. 
Przez Chwalę Twoję, wybaw nas Jezu . 
. Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
, świata, przepuść nam Jezu. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata, wysluchaj nas Jezu. 
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Baranku Bo~y, który gładzisz grzechy 
świata, zmiluj się nad nami. 

Jezu usŁysz nas, Jezu wysŁuchaj nas. 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 

elejson. 

A N TYF o N A. 

Wieża najmocniejsza Imię Pańskie: 
do niej się ucieka sprawiedliwy, i. wy
wyższony będzie; wszelki, któryby wzy
wal Imienia Pańskiego, zbawion zo
stanie. 
v. ~a Imię Jezus niech wszelkie \<ola
I no upada. 
ij .. Niebieskie, ziemskie i piekielne. 
t. Panie, wysluchaj modlitwy nasze. 
~. A wolanie nasze niech przyjdzie do 

Ciebie. 

~ódlmy się. 

Panie Jezu Chryste, któryś' rzekI: 
Proście, a weźmiecie; szukajcie a znaj
'dziecie; kołaczcie, a będzie wam otwo·· 
rzono: błagamy, daj nam proszącym 
ducha T\vej I30skiej miłości, . abyśmy 
Ciebie calem sercem, ustami i uczyn-
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'karni miłowali, i chwalić Cię nigdy nie 
przestawali. , 

Racz w lać, Panie, w serca nasze. bo
jaźń i milość wieczną Imienia Twoje
go świętego, albowienl 'nigdy z Twej 
opieki nie wypuszczasz tych, których' 
mocą milości Twojej utwierdzasz. Przez 
Pana naszego i t. d . 

. Módlmy się. 

Boże~ któryś chwalebne Imię Jezusa 
Chrystusa, Syna Twego Pana naszego) 
wiernym T\voim uczynil bardzo mile i 
wdzięczne, a duchom nieczystym stra
szne daruj to nam z laski Twojej prze
najświętszej, abyśmy wszyscy, ,którzy 
to Imię niewyslawione chwalimy, słod
kości, pocieszenia Twojego teraz. na 
ziemi, a potem radości nieskończonej 
mogli kosztować w niebie. Przez tegoż 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Du
cha świętego, Bóg przez wszystkie wie,. 
ki wieków. Amen. 

. -' ., _ .. - ------ '--- .-_ .. -
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Polecanie san~ego sieb'ie Panu Jezu-
, . 
sow~. 

O Panie Jezu Chryste, Tyś przy nas 
zawsze obecny jest, zmiluj się nad na
mi! O najlaskawszy, o najmilosierniej
szy nasz Odkupicielu! o nadziejo na
sza, zbawienie nasze jedyne', o najdo
brotliwszy Jezu! o wszystka milości 
nasza, słodkości serca naszego, żywo
ci,e duszy naszej! o najjaśniejsza świa
tlości nasza, najświętsze wesęle nasze, 
pokoju nasz najwdzięczniejszy! o bo
gactwo nasze najwyższe, dobroci na-
sza, doskonalości nasza! o raju ws~el
kich rozkoszy, Panie Boże nasz! przy
bądi nam na pomoc, prosimy odpu
szczenia wszystkich grzechów naszych, 
prosimy Duha dobrego, prosimy la
ski: , napraw, 'uzdrów, poświęć nas; 
wspomóż, broń i zbaw nas; dajże nam, 
slodki . Jezu, abyśmy, Cię ze wszystkie
go serca i ze wszystkich sil naszych 
milowali; niech Ci będzie cześć i chwa
la na wieki wieczne. Amen, 

4 
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. Polecanie si~ Najśivigtszej Pannie 
i SŚ. Pańskim. 

O Pani moja, święta Maryo, ja się 
Twojej lasce i osobliwej straży i do
broci milosierdzia Twego dziś i każde
go dnia,. i . w godzinę zejścia mego, du
szę moję i ciało moje Tobie polecam; 
wszystkie nadzieje i pociechy moje, 
wszystkie uciski· i do lęgli wości moje, 
życie i koniec życia mojego Tobie po"
ruczarn, aby przez Twoję .Najświ.ętszą 
przyczynę i przez zasługi święte Two
je, wszystkie uczynki moje byty spra
wowane i rządzone', wed1ug przenaj
świętszej Twoje~ i Syna Twego woli. 
Amen. . . . , 

Bądźcie pozdrowieni, wszyscy Swięci 
Pańscy i błogoslawieni Duchowie nie
biescy, którzy strumieniem Boskich 
rozko zy zawsze op1ywacie; raczcie się· 
modlić za mną grzesznym do Pana Bo
ga naszego, teraz i w godzinę śmierci 
n'aszej Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 

Kiedy 'rano, w południe i wieczorem dz'too-. . , 
nzą na paclerze) rnow: -
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l. Anioł Pański zwiastował Pannie 
Maryi i poczęta z Ducha ~wi~tegó. 
Zdrowaś Marya, i t. d. 

, ' 

2. Oto ja służebnica 'Pańska, niech 
mi się stanie wedlug slowa twego. 
Zdrowaś JJIarya, i t. d. 

;-) .. A Słowo stalo sie Ciałem i mie-
~ 

szkalo nliędzy nami. 'Zdrp?,(Jaś Marya, 
i t. d. · ' 

t. Módl się za nami święta Boża Ro ~ 
dzicielko! '. 

~. Abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystuso\vych ... 

,1... ',. • 

Módlmy się. 

Łaskę Twoję,' prosimy Cię Panie racz 
wlać w serca nasze, .abyśmy, którzy 
za zwiastowanierTI' anieIskiem \vcielenie 
Chrystusa Syna Twego poznali, prze~ 
mękę Jego i krzyż do chwaty zmar
twychwstania byli, dopro,vadzeni. Prz~z 
tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 

A dusze wiernych zmarłych przez 

<' 



milosierpzie Bo7.e niech 'odpoczywają 
w pokoju wiecznym. Amen.. , 

Za każde odrnówienie Anioł Pański 100 d. 
odpustu. Kto odmawia codziennie prz.ynajlnniej 
raz jeden, dostgpuje odpustu zupełnego raz na 
1niesiq,e, prz.y ~8powi.edzi i !(ontunii swiętej. , 

• łl~ .rtrODLITWY WIECZORNE . . 
Stawmy si@ przed .obecnoś~ią Boską 

i ,dzi@kujmy' Mu za wszystkie na'n~ 
dane od Niego dobrodziejst~a, a oso-
b liw1:e za dzi.~i;d s~e, ~ .. · 

Panie Boże Wszechmogący, wierzę 
mocno,. żeś jest obecny tu i na każderri 
miejscu. Klaniam ,s~ę. ':Tobie i miluję 
Cię nadewszystko~ "Wyzna,vam, żeś jest 
najwyższym' Panem i Dobrodziejem 
moim. Dziękujęć, żeś mię stworzyl, 
~eś mię odkupil. i laską chrztu św. ob
darzyl; . dziękuję, żeś mię zachowal do 
teraźpiejs'zego czasu, i od potępirnia 
wiecznego do tej godziny bronil; jako 
.też ,i za .to, żeś mię dnia dzisiejszego, 
pokarn1em tak doczesnym,.'~ jako idu ... 
chowyin, opatrzyć raczyl. 
. . Chwała na wysoko ~. 2. 4 
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Prośmy Pana Boga o poznanie. grze
chów naszych, abyśmy si~ nimi brzy-
dzili · : ' 

Panie Boże, . światłości duszy mojej, 
bez, Ciebie nic nie mogę do zbawienia 
duszy mojej slużącego uczynić; oś\vieć 

,. . ,.., ., . 
rozum mOJ l wspomoz. pamlęc mOJę, 
abym mógł poznać" w czernemdnia 
dzisiejszego Majestat Twój obrazU, i 
abym za grzechy moJe serdecznie ża-
lo\val, i prawdziwie pokutowal. ' 

, . 
Przywiedźrny sobie napan'tigć wszyst

k ie. grzechy, 7ctorycheśnty Bi@ dVPUł~cil'i 
dn.ia .. dzisiejszeglJ rnyślą, mową i uczyn· 
kiem, albo opuszczeniem, a te naj bar

t

-

dzirj, do których jesteśmy ~vi@cej sklon
nYl1ti. (Tu si~ trzeby myślą zastanOtf1;ć 
i przypomnieć sobie grzechy tego dnia 
p01Jclnione). Pobudźrny się do prau)·· 
dziu;ego iąlu za grzechy nasze, obiecu
jąC! Panu Bogu wiccej nigdy nic grze-
szyć, za pomocą łas7~i Jegoświ@tej.· 

· Panie Jezu Chryste, Zbawicielu 'm<>j~ 
. jedyne dobro moje, ,żałuję scrdceznic, 
\żem Cię~Boga mego, obraziI. Brzydzę 

• • 



51 

się wszystkimi grzechami moimi cHa 
milości 1"'wojej. Mam statec zną \volę i 
postanowiony' umysl więcej nigdy nie 
grzeszyć za pomocą laski Twojej świę
tej, o którą Cię -pokornie proszę. 

Bądźmy w taki1n sta'nic, _ w jakim 
chcp·'my być w godzin@ śmierci naszej. 

. . 
- . Wiem dobrze, o Boże mój,. iż mi 
przyjdzię kiedykolwiek ·umrzeć. a po
dobno .niezadlugo; o jak mila rzeGz 
człowiekowi natenczas będzie pamię
tać. na to, żem Tobie, póki zdrowie 
slużylo, dobrze i wiernie slużyl; póki 
tedy żyć będę) chcę Ci zawsze· wier
nie slużyć, abym szczęśliwie umarł i 
Ciebie Boga i' St\vorzyciela mojego w 
chwale .. niebieskiej na' wieki wick6w 
oglądał. Am~n. . 

Polecanie się opiece N ajświgtszej 
, Maryi Pannie. 

O Przenajświętsza Boga-Rodzicielko, 
Maryjo Panno, Opiekunko moja; biorę 
Cię za Panią, zą Matkę i Obronicielkę 
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moję. Polecam Ci 'ciało moje, duszę 
moję, i wszystko co mam, prosząc, 
abyś mię nicgodnego zer sługę przyjąć 
raczyła, i to mi sprawiła, abym wier
nym najmilszego Syna Twego sługą 
zostal. Amen.. . 

, 
LIT ANIA LORETANSKA . 

• 
do Najświęt9zej Maryi Panny. 

. . 
Kyrie .elejson, Chryste elejson, Kyrie 

elejson. . 
Chryste usłysz nas, Chryste ~ystuch~j 

nas. 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad n-ami. 
Synu Odkupicielu· świata Boże, zmUu j 

. sie nad nami. . . 
~, . 

Duchu. Swięty' Boże, . zmiłuj się nad . . . 
nam1. 

Swięta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się 
nad nami. ' 

, 
~\vięta Maryo,' m6dl się za #nami. . 
S\vięta Boża Rodzicielko, módl się za . . nam1. 

• 
\ ..... 



Swięta Panno nad, Pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko laski Bożej, , 
lVlatko najczystsza, 

. Matko najśliczniejsza, 
Matko niepokalana, 
l\fatko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
l\'Iatko, przedziwna, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Odkupiciela, 
Panno roztropna,. . 
Panno czci godna, 
Panno wslawiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Lwierciadlo sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, . , 
Przyczyno naszej radości, 
Naczynie duchowne, 
Naczynie poważne, ." 
Naczynie dziwnego nabożeństwa, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, /;, 
Wieżo ż kości slqliiowej, 

.... 
\oJ 
$lJ 

S _ . 
• 

~ 

en _. 
N 
~ 

::s 
,p.) 

S _. 
. . 
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Domie zloty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
U zdrowienie. chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko utrapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Anielska, . 
Królo\\1o Patryarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostolów,. 
Królowo lVlęczenników, 
Królowo Wyzna\vców, · 
Królowo Panieńska, , 
Królowo wszystkich Swiętych, 
Królowo niepokalanie. poczęta, 
Królowo Różańca świętego, 

_ . . 

~ 
~ . .. a . _ . .. 

Baranku Boży, który gladzisz grzechy 
świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, kt6ry gładzisz grzechy 
. świata, wysłuchaj nas Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata, zmUu j się. nad nami.. 
~hryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj 

nas. . . 
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Kyrie· eleJson, Chryste elejs<?n, .Kyrie 
elejson · 

• . A N T Y F o N A. 
. . 

, Pod Twoję obronę uciekamy się 
Swięta Boza Rodzicielko, naszemi pro
śbami nie racz gardzić w potrzebach' 
naszych, ale od wszelkich zlych przy
gód racz nas' zawsze wybawiać, Panno 
chwalebna i blogosławiona Pani nasza, 
Orędowniczko nasza, Pośredniczko na
sza, Pocieszycielko nasza) z Synem 
Twoim nas pojednaj, Synowi Twemu 
nas polecaj, Twojemu najnlilszemu Sy-
nowi na~ oddawaj. . 

t. Módl. się za nami, święta Boza Ro- . 
d4ici~lko 

~. Abyśmy się stali godnymi obietnic 
Pana Chrystusowych. 

Módlmy się. 

Wszechmogący wieczny Panie Boze 
nasz,. racz nam dać, sluzebnikom Two
im, abyśmy się zawsze i wiecznie.z du
sznego i cielesnego. ~drowia .~eseli1i, i 

. I . '.. , 
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przez • cpwalebną blog~slawionej Dzie-
wicy Maryi przyczynę, od wSL.elkich 
'smutków byli wybawieni, a do liżywa
ńia wiecznej i sZ,częśliwej radości byli 
doprowadzeni. ,Przez Chrystusa' Pana 
naszego. Amen. -

• 

1\10DLITW A.' 
• 

S-go, Bernar(]a do N. P. M. *). . 

Pomnij o najmiIosierhiejsza' Panno 
l\laryo, iż nie słyszano nigdy", aby kto
kolwiek, co się pod Twoję qbronę 
uciekał, o Twoje wstawienie SIę b la':' 
gal, i żebrał wspomożenia Twego,' od 
Ciebie zostal opuszczony. T,aką ufno-, 
ścią ożywion, o Panno 'na'd pannami i 
l\1atko, do Ciebie biegnę, przed Tobą· 
sta\vam w mej nędzy; i grzesznik' pła
czący rzucam się pod nogi Twoje. O 
lVlatko Słowa wcielon.ego! nie gardź 

~) Za odmó\yienie tej wielce 'skutecznej 
modlitwy, za kazdy raz 300 dni Odpustu. 
Kto ją odmawia codziennie, moze dostą
pić zupełnego odpustu raz w miesiąc przy 
zwyczajnych' warunkach . . 
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wolaniem mojem, ale je usłysz lask~ 
wie i wys~uchaj. Amen. 

Polecanie s'il} świgtcmu Aniołowi 
· 8t; . . , rozowt. 
. .. 

Aniele Boży, Stróżu' mój, "mnię To.:," 
bie z 'Opatrzności Boskiej" zleconego, 
racz nocy dzisiejszt;j strzedz, r~ądzić, bro
nić i do żywota wi~cznego doprowa
dzić, Amen. 

'Q.. Strzeż nas, Panie, jako źrenicę oka 
T\\Tego. 

&. Pod cieniem skrzydeł Twoich za-
chowaj nas, . 

V. Racz na~, mity" Panie, tej nocy za
cho\vać od grzechu wszelkiego. 

~ .. " Zmiluj się nad nami, Panie" zmiŁuj 
sie nad nami ~ .. 

I ... . •. t. Niech nad nami będ-zie miro.sie.rpzie 
Twoje. 

• 

R". Jakośmy mieli 'nadzieję w Tobie. 
V. Panie, ~'ysltlcha j ~oJlitwy nasze. 

Ił. A woląni~ nasze niech przyjdzie do 
Ciebie. . 
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• Módlmy się .. ... 

'Nawiedź, prosim'y Cię Panie, to mie
szkanie, a wszystkie zasadzki nieprzy
jaciól odpędź 'od niego. Aniołowie Twoi 
święci niech w niem przebywają i nas 
strzegą w' pokoju; a· plogoslawieństwo 
Twoje niech zawsze będzie z .. nami. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Ojcze n(ISZ~ Zdrowaś AJ al'ya, lVierzę w Bogrt.. 

Polecanie si~ Sercu Jezusou'emu . . 
O najslodsze Serce Jezusa, Tobie 

polecam tej nocy serce i ciato moje, 
abym w. Tobie, spokojnie spoczywal. 
A ponieważ mając już zasypiać Pana 
Boga chwalić nie mogę, racz mnie w 
tern zastąpić; a ile razy tej nocy ser
ce moje uderzy, tyle uwielbień oddaj 
za mnie Przenajświętszej Trójcy, i wszy
stkie tchnienia .moje., jakby żywe iskier- ~ 
ki mUości, racz jej za mnie ofiarować. 
Amen. • 

,.........,.......:......,...-. ............. ~"ł../''-'' 

• • . 
. Pieśń wieczorna . 

. Dzień się kończ'y, noc nastaje, 
Pieśń nasza niech nie ustaj~ 
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Czynić Bogu swe ofiary, 
Za najświętsze Jego dary. 

, Wszystkie nasze dzienne sprawy, 
• Przyjm litośnie, Boże prawy, 
· A gdy będziem zasypiali, 
Niech Cię nawet sen nasz chwali. 

Twoje oczy obrócone, 
I)ziet1 i noc patrzą w tę stronę, 
-Gdzie niedołężność człowieka, " 
Twojego ratunku czeka, 

Od\vracaj nocne przygody, 
· Od ,vszelakiej brot1 nas szkody, 

1\1iej nas zawsze w 'Twojej pieczy, 
Stróżu i Sędzio człowieczy. 

A gdy: już niebo posiędziem, 
Tobie wspólnie śpiewać będziem: 

'13oze w Trójcy niepojęty! -. 
Swięty na wiek wieków święty! Amen . . 

· Kładąc się spać D1ÓW: 

Pokój Pana naszego, Jezusa Chry
stusa, i moc przenajświętszej, męki Je
go, znamię Krzyża ~wit;tego, obrona 
Królowej niebieskiej, świętych Aniolów, 
pomoc Wybranych bożych, niech' bę
dzie ze mną, teraz i w godzinę śmierci 
mojej. Amen. 
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III. NABOZENSTWO KOSCIELNE . 
• 

MODLITWA 
wchodząc do kościoła . . 

Panie! ·w wielkości ·milosierdzia Twe-
go wnijdę do domu. Twego, oddam 
Tobie poklon w kościele Twoim świę
tym, i będę' wyzna\\l"al ś':Vięte Imię Two-
dr.-. Amen. · . . . 

·U'waga. W kruchcie przeżegnaj się ś\vię
coną wodą i ucaJuj pobożnie nogi Zbawi
ciela mówiąc: Obm.1;j mię, Panie, ](rwiq. swa .. 
ją, a będę nad snieg bi(JL.'~zy. Zaluję za grze-· 
ch.1.J rrtoje dla miłości 'll'wojej. W szedJszy do 
kościoła przyklęknij; oddając cześć Najśw . 
. Sakramentowi, i mów: lVieclt będzie poe kwa
lOlty przenflJśw. ~Sakrament, prawdziwe Ciało i ; 
K rew Pana naszego Jezusa Chr,ystusa. Amen. 
Obrawszy ·sobie miejsce, skup ducha: swe- . 
go, strzeż się niepotrzebnych rozmów i 
witania się w kościele; zachowaj skrom- . 
ność W oczach i całej postawie; módl się, . 
o ile ci zdrowie i możność pozwoli, klę
cząc. Dla obudzenia w sobie ducha wiary 
i pobożności ku Panu Jezusowi, obecne
mu w Najśw .. Sakramencie,. możesz zmó-
wić następną modlitwę. . . 

• 
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MODLITW'A 
przed Najświętszym Sakralnellte~. 

• • 
Zbawicielu mój, Chryste Je~ul wie:' 

rzę mocno, że prawdziwie i .rzeczywi-' 
ście, z Cialem~ .Duszą i Bóstwem swo .. 
jem· jesteś utajony w Najśw. Sakra
mencie. Na krzyżu' tylko Bóstwo twe, 
byto ukryte, lecz w tym Sakramencie 
ukryte są razem i Bóstwo i Czlowie-
.czeństwo Twoje: Wierzę jednak i wy~· 
znaję, że w nim· są oboje, bo Ty sam 
to powiedzialeś, o Zbawicielu mój, któ
ry jeste~ mądrością nieskończon'ą i 
prawdą nieomylną. Boże nieograniczo~ 
nego· Majestatu, którego .oblicza niego
dnymi się być sądzą sami nawet Anio
lawie, cóż mam czynić w obecności 
Twojej? Oto upadłszy na kolana przed 
nieskończonytll Majestatem Twoim, w 
tym Sakramencie ukrytym, z najglęb
szem upokorzeniem się oddaję Ci po
klon. Łączę się z A~iolamj, którzy nie
ustannie· hol9 poddal1stwa Tobie odda
ją .. Tyś Pan.i Bóg mój' Król \vszyst
kich wieków, Pan nieśmiertelny,Odku-
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piciel mój! Tobie należy ws~e_Ika cz~ś'ć 
i chwala. Tobie dziękczynienie za nie
~kcńczone dobrodziejstwo Odkupienia 
i za ustanowien,ie tego Najświętszego 

,; Sakramentu, w któryIl). pwieczni~sz pa
miątkę nie,winnej Twej męki i śmierci, 
za grzechy nasze podjętej;' i samego 
.siebie daj~sz nam tria pokarm i na za
datek życia wiecznego. :Wielbię Cię, w 

-Tobie jedynie nadzieję moję pokladam, 
· kocham .Cię nadewszystko 'z calego 

serca nl0jego, i cale to serce moje w· 
.upominek, ,Tobie oddaję .. Dla glosu 
I(rwi Twojej, wołającej' o , mi!.osierdzie, 
'odpuść grzechy moje, za ~tór~ jedy
nie dla miłości Twojej serdecznie- ża-
·luję· O Je~u, Zbawic,ielu mój najdroż
szy ! teraz ty łko oczyllla. wiary widzę 
twarz ,T\voj~ pod zasIoną, lecz' w go
d~inę śmierci i w wieczności, daj rni ją 
oglądać bez zasIony~ bo nie n10gę być 
szczęśliwym, tylko Ciebie oglądając na 
wieki Amen. . 

. , 
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MODLITWA' 
podczas Pokrol)ienia wctlą ś"'ię(~oną w Ko-

. ś(~iele w dni niedzielne. ' . 
• 
Pokropisz mię Panie hyzopem, a b~-

dę oczyszczony; omyjesz' mię, a będę 
nad śnieg wybielony. 

Zmiluj się nademną, Boże, wedlug 
)Vielkiego miłosierdzia Twego. 

Chwala Ojcu i 'Syn~wi i Duchowi . 
świętemu, jak byla na początku, i te
raz .~ zawsze, i na wieki wieków. Amen 
V. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje, ' 
11. I z~awienie Twoje' daj nam. 

lVlódlmy się. . 
. Udziel nam, prqsimy Cię, Panie, tą 
,voClą· pokropionym, czp.rstwości ciala, · 
nieskażoności duszy, pewności zba\vie
~ia, nieomylności nadziei. i wzmocnie
nia wiary. .Przez Chrystus~ Pana' na· 
szego. Amen. .ł 

• • 
Przy pOkl·O}}ieuilł wodą w czasie Wir]kanocn. 

Widzialem wodę plyn~c~' z kościoTa 
P.o prawej str.onie, Alleluja . I wsz~sc'y, 
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do których t,a 'woda: . doszła, stali się 
zbawieni; .i rzekną: Allsluja, Alleluja. 

\yyznawajcie panu, bo dobfY: bo na 
wieki rnilosierdzie J eg<;>. . • 

Chwała Ojcu... . 
V ~ Panie:, u Ciebie jest źródlo życia, 

Alleluja. 
J?,< I 'w Imieniu Twojem oglądać bę~ 

dziemy światłość, Alleluja. 

l\lódlmy się . 

. Pozwól, prosimy Cię, wszechmogą
cy Boże, abyśmy, którzy uroczystość 
Wielkanocną ob'chodzimy, niebies~iemi 
pragnieniami zapaleni; uczuli w sob.ie 

· źródło· życia, Jezusa Chrystusa Pana na-
. szego. Amen. . • 

• 

Ulvagi pobozno podczas .Pokrol.ienia. 

Przeż pokropienie' wodą święconą Kościół 
~w. chce nas przysposobić do tych świę
tyćh Tajemnic, jakie si'ę sprawują w nastę
pującej l\lszy świętej, t. j. abyśmy z czy
stelll, a przynajmniej skru"szonem. sercem 
byli na niej ·obecnymi. . 

Ta \voda, którą !(ościół przez s\vych 
Kapłanów poświęca, jest naprzód figurą . • 
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wody chrztu mojego. Przypomina więc od
nowienie obietnic, jakie uczyniłem w Sa
kramencie odrodzenia mego, i obowiązki, 
jakie \vówczas na siebie przyjąłem. Otóż i 
teraz uroczyście pona\viam \ przed Tobą, 
mój Boże, owe przyrzeczenia. 'Wyrzekam 
się na za\vsze ducha złego, i wszelkich 
spraw jego i wszelkiej pychy jego, a po
stana\viam mocno, za łaską T\voją, służyć 

. Ci wiernie aż do śmierci. Racz, Panie, po
nowić nademną swe szczególniejsze miło
sierdzie, które \VÓWCzS okazałeś nademną, 
oczyszczając duszę moję i dając mi szatę 
nie\vinności i dziedzictwa synów Twoich. 

Ta woda poświęcona jest również figurą 
I(r\vi Jezusowej. Jako niegdyś w starym 
zakonie Arcykapłan po zabiciu ofiary ma
czał rószczkę hyzopu we krwi jej i skra
piał nią lud wszystek, dla udzielenia mu 
spólnictwa zasług ofiary, tak kapłan, ma
jący sprawować tę wielką Nowego Zako
nu Ofiarę, pragnie wylać na nas przez to 
pokropienie zasługi męki i Krwi Baranka 
niewinnego, Jezusa Chrystusa. 

Z żywą przeto wiarą, Boże mój, z naj
tkliwszą ufnością przyjmuję na siebie ko
sztowną rosę tej wody. Niech mi ona nie 
będzie znakiem bezskutecznym, ale niech 
to we mnie sprawi co oznacza. A jako 
kropla rosy dobroczynnej orzeź\via zwię
dłą od upałów roślinę, -tak niechaj rosa 
tej wody ś\vięconej ożywi pobożność w 

• • 
Chwała na wysoko M 2 S 
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-duszy mojej oschłej i zwiędłej od upałów 
-grzecho,vych. 

Pamiętaj wreszcie, duszo ~oja, ze ten 
",Y znp, to J.-]'(1!}źdlo jest godłem pokuty, a 
\voda \vyobrażeniem łez, jakie masz \vyle-, 
\vać za grżechy s,voje. Po utraceniu nie
\vinności, na chrzcie ś,v. otrzymanej, nie 
masz innego sposobu odzyskania jej, nad 
łzy pokutne. Salna męka PatlSKa nieina
czej mnie uspra\viedli\vi, jak kiedy będzie 

. ~mieszana niejako ze łzami zalu mego-· 

11 ódlmy się. 
Boże! który się grzechem brzydzisz, 

a pokutą przebłagać dozwalasz, wy· 
sluchaj laska\vie prośby i modły ludu 
t\vego, a oddal od nas klęski, na któ
reśtny zasłuzyli przez grzechy nasze . 
. Zeszlij z \vysokości niebios Aniola Twe-
go aby byl stróżem i obrońcą wszyst
kich \v tej ś\viątyni zgromadzonych~ 
Który żyjesz i królujesz na \vieki wie
ków. Amen. 

Procesya. 

UUJarla. Procesye odpra,viają się na pa
miątkę tych dróg, jakie Pan Jezus odby
wał na ziemi, opo,viadając naukę swoję, 
leczac chorych na duszy i na ciele. T'en 

.. • I 
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św. pochód wiernych przypomina również, 
ze jesteśmy pielgrzymami na ziemi i zoł
nierzami Chrystusa, \vodza naszego. Dla 
tego na przód niosą krzyz, jako godło \via
ry i chorągiew, pod którą walczymy prze
ciw nieprzyjaciołom- duszy. Chorągwie i 
obrazy niesione przypominają nam Kościół 
tryumfujący w niebie, to jest ~więtych Pań
skich, którzy nas uprzedzili i z którymi 
połączyć się pragnieI1)y dla oddawania Bo
gu chwały wiecznej. Spie\vy, kadzenie, od
głos dzwonów, zapalone ś\viece, wszystko 
to przypominać nam po\vinno owe uwiel
bienia nieustanne, jakie oddawać Bogu 
powinniśmy, łącząc się z głosem AJ)iołów, 
'yyśpiewujących bez przestanku: Swięty, 
S\vięty, ~więty Pan Bóg zastępów! a ra
zem wszystko to pobudzać nas powinno 
do oddawania ci.ci Najśw. Sakramentow.i, 
kiedy jest niesiony w procesyi. 

- , 
PIESN 

\vyrażająca akt skruchy doskonałej. 

!?oże w dobroci nigdy nieprzebrany, 
Zadnym językiem niewypowiedziany, 

Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, 
Poszanowania, chwały, uczci\vości. 

Ciebie chcę, pragnę i ważę samego, 
Nad \vszystko dobro, Tyś li serca mego 

Naj\vyższe dobro, Tyś wnaj\viększej cenie 
Sam jeden umnie nad wszystko stworzenie. 



68 

Choćbyś mię n"igdy za grzechy, mój P anie, -
Nie karał, przecie załowałbym za nie; 

A załowałbym dla tego samego, 
Zem Cię obraził. Pana tak dobrego. 

Więc, o m6j Boze! i teraz załuję, _ 
Dla tego, ze Cię nad wszystko miłuję; 

J. to li siebie statecznie stanowię, 
. Ze grzechów moich więcej nie pono\vię. 
l\lam mocną wolę spowiadać się szczerze, 
I zawsze trzymać z Tobą to przymierze. 

Co gdy uczynię, spodziewam się Ciebie 
vVidzieć z radością, i zyć z Tobą w nie

bie. Amen. 
Uwagi pobożne podczas ln·oce~yi. 

O Boże! jakże piękny i świetny jest 
Kościół Twój! Straszliwy jest zaiste 
dla nieprzyjaciół zbawienia naszego, jak 
wojsko uszykowane do boju. Tak wla
śnie wyobrażam go sobie teraz, jakby 
szedldo walki. Chorągwią jego jest krzyż 
Syna t\vojego. Pod tą chorągwią Ino
zez on nie zwyciężyć? Jakież wojska 
nieprzyjaciół nie ulegną przed Nim? U
stąpcie zastępy piekielne! Ty zaś, o 
Boże, rozle\vaj ś\vięte blogoslawieństwo 
Twoje \vszędzie, gdzie się tylko sludzy 
Twoi udadz~. Pragnę, Boże mój, w 

,duchu zjednoc,zyć się z .tern świ~tem 



wojskiem dla zniewolenia milosierdzia 
Twego, aby raczylo zstąpić na mnie. 

Ta procesya wystawia mi, o Jezu, 
przedwieczne z Ojca rodzenie się i po
\vrót do Niego przez milość, którą się 
z Nim lączysz najściślej; przyjście na 
ś\viat przez św. W cielenie Twoje, i 
powrót do Nieba przez chwalebne 
Wniebowstąpienie; wreszcie przyjście 
na sąd ,straszliwy w towarzystwie Anio
łów i S,viętych, i uroczyste odejście 
po ostatnim wyroku, z Wybranymi 
Twoimi do blogoslawionego przybytku 
niebios, któryś od początku świata 
przygotował dla wiernych sług Twoich. 
Pierwsze dwie tajemnice czczę i uwiel
biam z najg?ębszą pokorą, a blagan1 li
tości Twojej, abyś mnie· w ostatniem 
przyjściu między wybranych Twoich 
policzYL raczył. Amen. 

SUPLIKACYA •. , , , 
. Swięty Boże, Swięty mocny, Swięty 

nieśmiertelny! zmiluj się . nad nami. 
8 ,oazy. 
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Od powietrza, głodu, ognia i wojny, 
wybaw nas Panie. 

Od naglej i niespodzie~anej śmierci, 
zachowaj nas Panie. 

Abyś Kościół Twój święty rządzić i 
zachować raczył, prosinly Cię Panie. 

Abyś Cesarza naszego, Mikołaja II. z 
całym jego domem i ludem podda
nym \v lasce i opiece Twojej za
chować raczył, prosimy Cię Panie. 

Abyś nas do prawdziwej pokuty przy
prowadzić raczył, prosimy Cię Panie. 

Abyś nas \v służbie Twojej świętej u
t\vierdzić raczyl, prosimy Cię Panie. 

Abyś urodzaje ziemskie dać i one w 
całości zachować raczył, prosimy 
Cie Panie. 

~ 

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, 
wysłuchaj nas Panie. 

O ]elu, Jezu, Jezu! zmiłuj się nad . 
naml. 

O Maryo, Maryo; Matko Boża! przy-
, . . 

czyn Slę za namI. , , 
Wszyscy Swięci i S więty Boże, nlódl-.. . 

Cle Slę za namI. 
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PSAL~f XLV . 

. Bóg nasz ucieczką . i mocą: pomo
cnikiem w uciskach, które nalazły nas 
bardzo. 

Przetoż się bać nie będziem, gdy. . . .. . . , 
SH~ poruszy ZlemIa, .l przenlosą Się go-
ry w serce morza. 

Szumiały i zamąciły się wody ich, 
zatrzęsly się góry przed silą Jego. 

Bystrość rzeki rozwesela miasto Bo
że: poświęcił przybytek swój Naj\vyższy. 

Bóg w pośrodku jego, nie będzie 
poruszone: . ratuje go Bóg rano na ś\vi
taniu. 

Potrwożyly się narody, i nachylily 
się królestwa: dal glos S\vój, i poruszy
la się zien1ia. 

Pan Zastępów z nami: Bóg Jakóbów 
obrollcą naszym. 

Pójdźcie, a oglądajcie ~prawy Pań
skie, jakie uczynil cuda na ziemi; od
jąwszy wojny aż .·do krajó\v ziemi. 

Skruszy luk i zdruzgocze oręże; i 
tarcze" ognienl popali. 

Uspokoj~ie się a obaczcie,. żem Ja 
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jest Bóg; będę podwyższon między na
rody, i będę podwyższon na ziemi. 

Pan Zastępów z nami, Bóg ]akóbów 
obrońcą naszym. 

Chwala Ojcu, i Synowi i Ducho\vi 
świętemu; jak byla na początku, i te
raz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

, , 
PIESN 

która, w u'ielu kościołach, zW,lJk1e SIę 
śpiewa zaraz po procesyi przed 

zacz~cieJ1~ .Jlsz.l/ S. 
Padnijmy na twarz, uderzmy czołem, 
Tu chrześcijanie zebrani społem, 
. Z pokorą szczerą, płaczem i wiarą 

Przed Zbawiciela straszną ofiarą. 
Błagamy Ciebie, Jezu nasz drogi! 
vVysłuchaj modły, udziel czas błogi; 
Błogosław nasze domóstwo 'całe 
lJrodzaj vi polu, plony niemałe. 

Daj zdrowie, miłość, pokój i zgodę, 
A duszom w czyścu wieczną ochłodę; 

Niech dobroć rr\voja wszystkich obdarza, 
Przez tę Ofiarę świętą Ołtarza. 

Padamy na twarz! Tyś miłosierny, 
Jezu najsłodszy, w Chwale niezmierny! 

Przyjm nas w opiekę. skłoń serce T'woje,· 
Przytul strapionych pod skrzydła swoje. 

O dobry Jezu! błagamy Ciebie, 
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Udziel nam łaski \v każdej potrzebie; 
Daj tu na ziemi Ciebie miłować, 
A w niebie wiecznie z 'robą królować. A. 

, 
IV. MSZA SWIĘT A. 

N a. u k a o M: s z y Ś w i ę t ej. 
Od samego początku świata ludzie skła

dali Bogu qJla1'Y, to jest oddzielali cząstkę 
owoców i płodów ziemi, a takie z trzód 
s\voich odłączali z\vierzęta, i poświęcali je 
Panu Bogu, a następnie te dary ziemskie 
i mięso zabitych źwierząt zwyczajnie pa
lili na ołtarzach z kamieni stawionych, a 
to dla okazania czci·i uległości Stwórcy 
swojemu, dla podzięko\vania za Jego do
brodziejst\va, dla przebłagania gnie\vu 
Jego i uproszenia łask potrzebnych. 
Chociaż Pan Bóg, jako sam w sobie 
najszczęśli\vszy, nie potrzebuje ofiar na-' 
szych, jednak ludziom potrzebne są pe
wne znaki i obrzędy, któreby im przy
pominały, że' wszystko winni Bogu, i 
zachęcały ich do spełniania Jego \voli. 
Je7.eliś się uczył mój bracie, I-listoryi 
ś\viętej, to przypomnisz sobie ofiary Abla, 
Noego, Abrahama, Jakóba; i ofiary, przy· 
kazane prawem l\Iojżesza. Nawet poganie, 
nic znając Boga pra\vdziwego, jednak lnie., 
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li swe ofiary, bo religia bez ofiary i bez 
ołtarza być nie może. Dla tego i w naszej -
św. Religii I(atolickiej jest Ofiara, która 
się poświęca Bogu, i spełnia w kościołach 
naszych, i nazy\va się ił! szą świętą Abyś 
lepiej zrozumiał co to jest l\lsza, \viedzieć 
naprzód powinieneś, że Pan jezus przy 
ostatniej wieczerzy z Apostołami, \vziął 
chleb i wino, błogosła\vił i da\val uczniom 
mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje; pijcie z tego kielicha, to jest I(re\v 
moja. 1"0 czyńcie na moją pamiątkę·" Tym 
sposobem} następcy. Apostołów biskupi i 
kapłani, spełniając rozkaz Pana jezusa, 
podczas Mszy św. ofiarują chleb (opłatek 
jest chleb pszenny) i \vino, i nad niemi, 
wymawiają te same sło\va, które Pan j e
zus wymówił przy ostatniej Wieczerzy; i 
wtedy dzieje się cud niepojęty, bo chleb 
i \vino, mocą Boską, przemieniają się \v 
Ciało i Krew Pana jezusa. . 

l\lsza św, jest również przypomnieniem 
i powtórzeniem, tylko bezkr\va\vem, męki 
i śmierci jczuso\vej na górze I(al\varyi. 
Tam krzyż był ołtarzem, i jezus, jako naj· 
wyższy I(a płan, ofiarował samego siebie 
Bogu Ojcu za grzechy całego ś\viata~ i ta 
9fiara była najmilszą Bogu Tak salllO i \v 
każdej l\lszy, Pan jezus ofiaruje sam sie
bie na ołtarzach naszych przez rttce ka
plana za grzechy ludzkie. Dla tego lVIsza 
Ś\v. jest najmilszą Bogu ofiarą od ludzi. 
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Jestto najgłębsza tajemnica wiary naszej. 
Oczy i smak omylają nas tutaj, ale wie
rzyć powinniśmy sło\vom Zbawiciela. Bóg 
jest wszechmocny; stworzył świat z nicze
go, i na ołtarzach naszych sprawuje mocą 
swoją ten cud niezgłębiony. Schylmy głowy 
nasze przed Panem Jezusem z mocną wia
rą, i podziękujmy lVIu za tak \vielkie do
brodziejstwo, jakie nam zostawił \v najśw. 
Ofierze Ciała i !(rwi swojej. 

Msza św. jestto najlepszy sposób odda
nia czci należnej Bogu, podziękowania za 
dobrodziejstwa, ubłagania za grzechy i 
uproszenia łask potrzebnych dla nas i dla 
dusz czyścowych. Jestto najś\viętsza czyn
ność, najwznioślejszy obrządek, najmilsza 
Bogu modlit\va. Któż zdoła wyliczyć skut
ki i owoce tej św. ofiary, jakie na cały 
świat spływają! Na modlitwie, my, nędzni 
grzesznicy, Boga prosimy, ale we 1\lszy 
sam Jezus ofiaruje przez ręce kapłana 
swoją mękę, krew i niezmierne zasługi 
Bogu Ojcu, i modli się za nas. Jakże to 
wielkie szczęście nasze, że mamy tę ofia
rę. Dla tego z największą ochotą i gorli
wością starać się trzeba jak najczęściej 
słuchać l\1szy świętej. Kościół obowiązuje 
nas do tego pod grzechem w niedziele i 
święta, ale dobry chrześcijanin, mając łat
wość i sposobność, po\vinien korzystać 
jak najczęściej z tej św. ofiary. Kto może, 
niechaj słucha, l\lszy codzień, \Vielką 
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krzywdę czyni duszy swojej, kto przez 
niedbalstwo i lenistwo zaniedbuje tego 
pięknego zwyczaju. 

l\1sza św.odprawuje się na olto1'l,'U, któ
ry jest najważniejszetn miejscem w kościele, 
i przypominać nam po\vinien górę !{al\va
ryi, na której Pan Jezus był ukrzyżowany, 
i lVicc-;;:eTnik, w którym Zba\viciel po ostat
niej Wieczerzy ustanowił ·Najś\v. Sakra
lnent. Na ołtarzu znajduje się wizerunek 
Pana Jezusa ukrzyżowanego, bo Msza jest 
przypomnieniem i po\vtórzeniem męki 
Pańskiej. Na ołtarzu palą się ś\viece wo
skowe na znak uszanowania i głębokiej 
wiary, jaką mieć po\vinniśmy dla tej Ta
jemnicy Naczynia do mszy, kielich i 'pa
tena muszą być przynajnlniej złocone, na 
znak miłości ku Bogu, do jakiej nas po-. 
budzać po\vinien ten dar największy Pa
na J ezusa-lVlsza św., bo jak złoto jest naj
zacniejsze ze wszystkich kruszcó\V, tak mi
łość-któlo\vą jest cnót wszystkich. 

I(apłan przy\vdziewa do mszy osobne 
szaty, z których najgłc>\vniejsze są: a/bn, 
długa biała suknia, znak niewinności i 
czystości sumienia, z jaką należy odpra
wiać ją i słuchać jej. Na wierzch alby 
kapłan kładnie ornat, oznaczający jarzmo 
słuzby bozej, które powinno nalll być mi
łą i słodką powinnością. Ornat by\va roz
maitej barwy: biała uzy\va się na, święta 
Pan~ Jezusa, Najś\v. Panny i Swiętych 
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W yznawcó\v; czel'wona na święta Ducha 
świętego, który w plomieniach ognistych 
zstąpB na Apostołów, i w ś\vięta męczen
ników, którzy przeleli kre\v dla Chrystu· 
sa; zielona, oznacza nadzieję, r używa się 
'wV niektóre dni niezajęte innemi Swiętami; 
lio/kowa, służy dla dni postu i pokuty. 
Wreszcie czarna czyli żałobna dla mszy 
szczególnych za dusze zmarłych. 

lVIsza św. może si~ podzielić na 4 częś
ci: I -sza, od początku do Ofiarowania sta
nowi P"Z.7/f/otou~al1ie do mszy. lVlodlitwy w 
tej części niejednokrotnie odmienia
ją się stosownie do ś\vięta. 2-ga część od 
Ofiarowania do Prefacyi, nazywa się Ojia-
1'owaniem, bo tutaj głó\vną rzeczą jest ofia
rowanie chleba i \v;na. 3-cia f'o.~więcenie 
czyli !(onsekracya od Prefacyi do Pater 
noster, naj\vazniejsza część, bo w niej od
bywa się cudo\vna przemiana chleba i wi
na w Ciało i !(rew Zba\viciela. I 4~ta część 
Kom.unia, do końca mszy, w której kapłan 
spożywa Ciało i !(rew Pańską i odmawia 
dziękczynne modlitwy. 

Najlepszy sposób słuchania Mszy św. jest 
lączyć się z intencyą i modlitwami kapfa
na. A ponieważ Msza jest przypomnieniem 
męki Jezuso\vej, bardzo stosownie i po
żytecznie jest rozmyślać mękę PallskCJ., słu
chając mszy ś\viętcj. Mozcmy i inne mo--
dlit\vy odlnawiać podczas mszy, naprzy
kład Różaniec; należy zawsze ,z\vracać 



uwagę na cLęści mszy, stosując się choć 
chwilo\vo do intencyi kapłana. I tak, na 
poc zątku mszy \vzbudzać żal za grzechy i 
czynić jaką" intencyą. Przy Ofiaro\vaniu, 
poświęcić Bogu serce s\voje i drogich nam 
osób. Przy podniesieniu oddać pokłon Pa
nu Jezusowi obecnemu na Ołtarzu. Przy 
!{omunii kapłańskiej wzbudzić w sercu 
uczucia wiary, pokory, ufności, miłości i 
pragnienia połączenia się z Jezusem, co 
nazy ~a się I{omunią duchową . . Niestosow
nie byłoby, znajdując się w kościele pod
czas mszy świętej, zająć się wyłącznie czy
taniem jakich modlitw, nie zwracając zu
pełnie uwagi na to, co się dzieje na Oł
tarzu. 

, Intencya llrzede JllSZą świętą. 

Panie Boże Wszechmogący, przed
wiecznego i najmilszego Syna przed
wieczny i najmilszy Ojcze! ofiarujemy 
Tobie Baranka bez zmazy, Jezusa Chry
stusa Zbawiciela naszego, który na tym 
ołtarzu milosierdzia i pojednania z Bo
giem, przypomina nam, jak niegdyś, 
wisząc w mękach na krzyżu, ofiarował 
siebie za rodzaj ludzki na górze Kal
waryi. Z tern ofiaro\vaniem łączę prze~~ 
.najś więtsze zasługi Jezusa; zaslugi blo-
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gosla\vionej a niepokalanie poczętej 
·l\Iatki Jego, zawszę Panny, l\Iaryi; za
slugi wszystkich S\vi~tych i dzisiejsze
go Patrona. A takie oddaję mnie sa
mego, wszystkie dobre sprawy, które 
czynilem . w życiu i czynić będę za la
ską Twoją, jednocząc je z zaslugami 
świętego !(ościola l"'wego, rozszerzo
nego po calym świecie, Udziel mi la
ski Twej, o Boze mój, abym się znaj
dowal jak najlepiej usposobionym do 
oddania Ci przez ręce kaplańskie tej 
Najświętszej Ofiary, na której chcę być 
z jak najgł~bszem uszanowaniem i po
winnenl nabozeńst\vem obecny._· Łącząc 
się w tern z intencyą Kościola święte
go, ofiaruję Ci tę Mszę świętą: na od
danie l\Iajestatowi Twojemu powinnego 
poklonu, i uszanowania; na podzięko
wanie Ci za wszystkie Twoje dobro
dziejstwa, mnie i calemu światu udzie
lone; na zadośćuczynienie za grzechy 
moje i wszystkich ludzi, i na uprosze .. 

. nie lask T\voich potrzebnych dla cale~ 
go Kościola Twojego, dla zbawienia 
duszy .n1ojej i szczęścia doczesnego zy-
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cia mojego, i na poratowanie dusz w 
czyścu będących. l\lam nadzieję otrzy
mać· te laski przez zasługi tegoż naj
nlilszego Syna Twego, Jezusa Zbawi
ciela naszego, który chciał być ofiaru
jącym i Ofiarą w tej Najś\viętszej Ta-. . 
jemnIcy . 

Pierwszy sposób, krótszy 
SŁUCH1NIA JlISZYŚl\'IE'rEJ • ... 

MODLJTWA 
przede llIszą. 

Boze milosierdzia i wszelkiej pocie
chy, któryś tyle rodzaj ludzki umilo
\val, . że zesłaleś Syna s\vego jednoro
dzonego, i pozwoliłeś, aby ofiara Ciala 
i Krwi Jego na Kalwaryi spelniona, od
nawianą- byla codziennie na oŁtarzach 
-naszych; spraw przez laskę swoję, aze
bym zachowal, podczas tej \vjelkiej ta
jernnicy należną uw·agę, uszanowanie i 
pobożność. Wiesz" o mój Panie, że· 
·'podczas tej ś ofiary n1am \vielkie ob 0-

w~_~zki względem Ciebie \vypelnić, za-
, '". 
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ciągni~te długi grzechowe zaspokoić, 
dzięki Ci oddać, laski wyjednać. Oto 
co mię sprowadza do stóp Twego 01-
tarza. Jestem istotą nędzną, nieudol
ną, grzeszną, lecz w tej drogiej ofierze 
znajdę wszystko, czego Ini tylko po .. 
trzeba. Składam Ci ją więc, Boże mój, 
na uwielbienie i uczczenie najwyższego 
Majestatu T\vego, na uznanie zupełnej 
wŁadzy Twej nade mną i nad wszel
kiem stworzenienl, na zadosyćuczynie
nie za grzechy Dloje, zwŁaszcza, mojej 
ozięblośc~ i niedbalstwa. Ofiaruję Ci tę 
przedziwną ofiarę na podziękowanie za 
·wszystkie dobrodziejstwa, które co
dziennie odbieranI z niewyczerpanej 
dobroci Twojej; na uproszenie łask nli 
potrzebnych, na polecenie czulej milo
ści Twojej rodziców, krewnych, przy
jaciół moich, oraz tych wszystkich ży
wych i umarłych, za których modlić 
się obowiązany jesteln. U~ycz mi, Bo-
'że, laski niezbędnej do· wykonania tak 
licznych obowiązków. Ty zaś, o Ma
ryo, ucieczko grzesznych, przyczyno 
naszej radości, dopomóż dziecięciu pra-
Chwała na "rysak .• ~0 2. . 6 



gnącemu kochaĆ Boga z catego serca. 
i Tobie się polecającemu z ufnością 
syno\vską. O l\Iatko moja, \vesprzyj 
mię, blagam Cię, przez miłość .TvJoję 
do Syna twego Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Amen. 

Kapłan· u stopni o ltarza. 
J e z u, s ~v o g r o d z i e O l i w ·n ?I Ul. 

W obliczu Twojem, o Boże! wyzna-" 
ję z pokorą i skruchą \vielkość grze
chów moich; wiem, żem Ciebie, o Do
broci nieskończona! cieżko obraził i że ... 

niegodny jestem Twojego miłosierdzia. 
moja wina, moja wina, moja bardzo 
wielka wina. (11u si§ uderz trzy razy 

"W piersi). Jednakże w T\vej zaufany 
litości i prawdziwym przejęty żale·m, 

błagam Cię, o najmilosierniejszy Jezu! 
podaj mi T\voję ojcowską rękę, abym 
mógl powstać ze zlych nałogów . i po
stępować drogą praw Twoich Zebrzę 
taKże z pokorą Najświętszej Maryi .. Pan
ny Boga- Rodzicy i wszystkich Swię
tych, aby się wstawili za mną grze
sznym. O Jezu! któryś dla zba\vicnia 
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g1A zeszników tak okrutną śmierć poniósl, 
zlituj się nademną nędznym i racz mnie 
doprowadzić do zywota wiecznego. O
kaz nad natni. Panie, Twe milosierdzie~ 
a daj nam zbawienie. Panie, wysłuchaj 
modlitwy nasze, a wolanie nasze niech 
do Ciebie przyjdzie! 

Na Introit i Kyrie elejson. 
Jezus pJjl1zany i stawio ny preed Allnaszeln i 

KaifasZe1Jl. 

, Ch\vala Ojcu i Synowi i Duchowi 
S\v., chwała ~ajświętszej a nierozdziel
nej Trójcy Swiętej, której sprawy są 
nierozdzielne, której panowanie i Kró
lest\vo tr\va na wieki wieków. O Pa
nie Jezu Chryste, który z nlilości ku 
nam raczyleś zstąpić na ziemię i zstę
pujesz na ten tu oltarz, abyś .Twoję 
krzyzową Ofiarę dla zba\vienia nasze
go ponowil; obudź w nas świętą ządzę 
polączenia się z 'robą. a dla nieskoń-

. czonego milosierdzia Twojego, Panie! 
zmiluj się nad nami; Chryste! zmiluj 
się nad nalni; Panie! zmiłuj się nag . 
nanl1., 
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Na G I oria. 

Ch"vata na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej \voli! Ch\va
limy Cię, Boże, błogosławimy Cię. wiel
bimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki To
bie niesiemy za wszystkie łaski i do
brodziejstwa Twoje, na uwielbienie 
chwały Twojej. Panie Boże, Królu Nie
bios, Boże Ojcze \vszechmogący, Synu 
jednorodzony, Jezu Chryste, Baranku 
Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmUu j się nad namit który siedzisz po 
prawicy Ojca, zmiJu j się nad nami! al
bowiem Tyfl sam Swięty; Tyś sam Pan 
z Duchem S. w chwale Boga Ojca. Daj 
nam wszystkim dobrą wolę, obdarz nas 
We\\Tnętrznym pokojem, który jest za
kładem Twej laski. Rządź mną, pro
wadź mnie i strzeż w TVJej ś. la~ce, 
abym Cię czci!, kochal, uwielbiał i 
w Tobie spoczął na wieki. Amen. 

Podczas Epistoły. 
Jezus przed .Pilate·m i Hel'odeln. 

Dzięki Ci niech będą, najlaskawszy 
Boże! żeś mię światłem pra\vdzi\vej ob·· 
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ja \vionej wiary ś. oświecit Przyrzekam 
peŁnić jak najściślej przykazania Two
je, któreś sam wlasnemi ust Y i przez 
Proroków Kościolowi. Twemu objawil. 
Spraw, o na jmilosicrniejszy Boże! aby 
wiara moja nie została martwą bez u
czynku, lecz ażebym po stopniach po
kory św. 7. cnoty \v cnotę postępując, 
śladem Twoim, najslodszy Je~ut wnijść 
mógł do radości wiecznych. 

Podczas Ewangelii. 
Barabasza przenoszą żydzi na(l Jezusa. 

Panie Jezu Chryste, któryś Ewange
lią św. żywym Twoim głosem opowia .. 

. dal, otwórz zmysły nasze, oczyść ser
ca, abyśmy wszystkie Twoje zbawien
ne słowa w wierze i miłości przyjąć i 
do końca żywota naszego w posŁuszeń
stwie dotrwać mogli. - Niechże te slo
wa Twoje Ś. będą pochodnią żywota, 
niech rozjaśnię bŁędne drogi przede
mną i wprowadą do ·żywota ,vieczlie
go. 0, SŁowo przenajświ~tsze, któreś się 
Ciarem stalo, dopomoż mi pokonać 
krevvkośG lllojego ciaŁa, a wszystkie si-. . . 
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ty mej duszy obróć ku pelnieniu \voli 
Twojej ś\viętej i osiągnieniu \vieczncgo 
zbawienia. Amen 

P .. d(tzas Cred(,). 
Zylzi dOlltagajf/J sifJ śmierci Jezu"a. 

Wierzę, o Panie, ale utwierdź i po
mnóż wiarę moję. Wierzę w to wszyst
ko, co powiedzieli Twoi Apostol?wie i 
w co \vierzy i naucza T\vój S\vięty' 
Katolicki, Apostolski Rzymski Kościól, 
nad którym opiekę i ducha swego do
chowasz do skończenia \vieków. Lecz 
daj mi, Boże nlój, ciąglą pamięć na to, 
że wiara bez uczynków jest mart\va; 

. że przy lasce T\vojej największem wia
ry wsparciem i zapewnieniem, jest sta
teczne pelnienie wszystkich przykazań 
E\vangelii i Kościoła. 

W rznsie ofiar o,,'unia. 
Jez 11 s ubiczowany i ukoronolcauy cier Ił iem. 

.. Pa1!ie Boże Wszechmogący,' sam je
den S\vięty, sam jeden wielki, który 
nie gardzisz ho!dem wzy\vających Cie
pie: przyjmij łaskawie pokorne ul0dty 
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kapłana i nasze, przez które ofiaruje
n1y Ci chleb i \vino, mające być prze
istoczone w Cialo i Krew Jezusa Chry
stusa Syna 1'\vego. Przyjmij tę ofiarę 
od nas, dzieci T\voich tak} jakeś ją od 
jednorodzonego Syna Twego na ostat
niej wieczerzy i na ołtarzu krzyża przy
jąć raczył. Użycz łaskawie Kościołowi 
Twemu, o co Cię blaga przez tę świę
tą Ofiarę, i spra\v, aby byra ku po
mnożeniu chwaly Twojej i zba\vieniu 
ludzkiemu. Niech sie stanie ofiara na 

~ . 
zgladzenie grzechów i niewiadomości 
naszych na otrzymanie 1ask wszelkich 
dla nas tu zebranych~ i dla wszystkich 
współbraci naszych, tak żyjących, jako 
i umarlych. Wpro\vadź, o Panie! na 
drogę pokuty tych, którzy się oddalili 
od Ciebie przez zatwardziałość w grze
chach; i umacniaj cnotliwych. aby ni
gdy nie odstępowali od Ciebie. Daj 
\vszystkiln ludziom poznać prawdę Two
ję i żyć podług przykazań Twoich. 
Przyjmij, o Pani.e, i odenlnie grzesznego 
ofiarę którą Ci czynię z \vladzy duszy" 
si~ ciala i \vszystkiego, co mam. Uczy(1 
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odn1i~nę serca mojego \v doskonalą nli
lość Ciebie, jak masz czynić mocą T\vo
ją odnlianę chleba i \vina -tego. An1en. 

,N:1 I~av J bo czyli u1l1y,yanie rąk kal)łnna .• 
Jezus oglos zony niewi1łnym przez Pilata. 

Obmyj mię, Panie, \ve k'rwi Baranka 
tego, który Dla Ci być ofiarowanym, i 
oczyść od najmniejszej skazy duszę 
moję, abym zbliżając si~ do świętych 
TajenInic ołtarza T\vego, czysty i nie
\vinny \vzniósl ręce moje do Ciebie . 

. Na Or.lte fratres i Prefac,·a. . '" 
JeZtt8 na. śmierć osqcl;ollJl. 

Zaprawdę, godnie i sprawiedli\vie 
jest, slusznie i zba\viennie, abyśmy To
bie zawsze - i wszędzie dzięki czynili, 
Panie- święty, Ojcze. wszechmogący, . 
przez Chrystusa Pana 'naszego, przez 
którego 1\;la jestato\vi T\vemu Aniolowie 
ch\valę i poklon oddają, mocarst\va drżą 
przed Obliczem Twojem, niebiosa i mo
cy niebi :!skie, blogosławieni Serafino
wie i wszyscy ~więci \v po\vszechnej 

- radości \vysla\viają Ciebie; z którymi, 



ażebyś i -naszę słabe glosy przyjąć ra
czyI, blagamy ,z pokor,ą i usza,nowa
niem, \volając: S\vięty, Swi\ty, Swięty 
Pan Bóg Zastępów! petnc są Niebiosa 
i ziemia ch\valy l'wojej. Hozanna na wy
sokościach, zbaw nas! Błogosławiony, 
który idzie \v Inlię Pańskiel Chwata , 
Bogu Ojcu i Syno\vi i Ducho\vi S., 
jak była na początku, i teraz i zawsze 
i na wieki \\'iekó\v. Amen. 

Po Prefncyi. Przef} PodHiesiellient. 

Jezus uiesie krzyż SlCÓj na gÓ1'(J ]ialwaJ'yi. 

Ciebie więc, najlaskawszy Ojcze; przez 
Jezusa Chrystusa Pana -naszego naipo
korniej błagamy i prosimy, abyś przy
jął i po błogosławił tę niepokalaną ofia
rę, 'którą Ci skladamy: naprzód za Ko
ściół Twój święty Katolicki, abyś go 
raczy! pokojem obdarzyć, strzedz, zje
dnoczyć i- rządzić na calynl okręgu 
ziemskim, razem ze sługą Twoim Pa
piczem naszym N., a także rze \vszyst
kilni prawowiernyn1i wiary _Twej wy-. 
zna\vcanu. 
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11iej \v palnięci, Panie, s!ug T\voich 
i slużebnic NN. (tv 1;'Jnieli ~() n~y.~li tych, 
których szczególnie) chcesz. l)olec ić). 
Zle\vaj pociechy i blogos!a\vieńst\va 
Twoje na moich krewnych, dobrodzie
jÓ\V, przyjaciół i nieprzyjaciół, na cho
rych, konających, na strapionych i nie
szczęśli \vych, . i na \vszystkich tu obe· 
cnych, którzy tę ofiarę Tobie, wiecz
nemu· i prawdzi\\'emu Bogu, za siebie 
i za swoich przynoszą. Nie odma"viaj 
nal11 \ve wszystkich potrzebach naszych 
"r\~/ojej pomocy i opieki, o którą bla
galny Cię przez przyczynę blogoslawi~
nejPanny i Bogarodzicy l\laryi, SS. 
Apostoló\v i l\1\,czenników i \vs.zystkich 
~więtych T\voich. 

,V czasie I~oduiesicnia. 
JCZlt8 ukl'zyżou'alł?J ,i 11ft krz!Jżu pocZ" ic'iony. 

\Vita j, witaj na jmilości\vszy Panie J e
zu Chryste, Zbawicielu ś\viata, \viecL:ne 
StO\VO Ojca Niebieskiego, Ofi~ro pra
wdziwa! \Vitaj Cialo zy\ve, Zywocie 
\viekuisty, o· Panie Jezu Chryste. racz 
być n1itościw mnie grzesznemu! Upa-
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dam na twarz 'z najglębszą pokorą, ko
ch,am Cię z całego serca lncgo; a jako 
Ty przychodzisz z miłości ku mnie, 
tak ja cały Tobie się poświęcam . 

. Za \vita j, Krwi przena jszlachctn iejszą, 
któraś z boku Pana' naszego Jezusa 
Chrystusa wyplynęła Racz nią, o Pa
nie J czul oczyścić i poświęcić duszę 
moję i racz jej strzedz do ży\vota \vie· 
cznego. Upadam z Aniolami śś., na 
,twarz sercem jednak podnoszę się do 
Ciebie, abyś mię przeżegnal i poblogo· 
slawil. 

1)0 PodJlic~icłliu. 

Jezus modli sif} za 1I1fprz?!if1ciół, li olJiccuje 1'aj 

lofrOwi. 

Już tu nie je. chleb i ,vino, .ale Cia
lo i I(re\v na jdrozsza Jezusa Chrystusa, 
które Ci ofiarujemy, Boże \V SZCChIYJO

·cny, na pamiątkę mc;ki, zlnartwychwsta-
nia i wniebo\vstąpienia Jego; przyjmij 
to Panie z rąk naszych tak \vdzięcznie!" 
jak była Ci przyjcll1ną ofiara sługi T\ve
go spra\viedli\vego Abla, Patryarchy 
Abrahan1a, i o\va, którą Ci przyniósł 
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najwyższy I<:aplan Twój lVlelchizedech. 
Niechaj te dary przez Twoich ś\\'iętych 
Anioló\v na Twoim oltarzu, przed o
czy T\vojego Boskiego Majestatu przy
niesione będą, abyśmy wszyscy, któ
rzy z tego -oŁtarza najświętsze Cialo i 
Krew Syna Twego odbieramy, niebie
skiem blogoslawieństwem i laską napel- ' 
nieni byli, przez tegoż Chrystusa Pana 
naszego. Anlen. 

Pomnij, Panie, i na tych, którzy nas 
w dobrej nadziei na tamten świat po
przedzili, a jeszcze się ich dusze spra
wiedliwości Twojej \v czyścu wyplaca
ją; osobliwie zaś proszę miłosierdzia 
'"Twojego za duszami rodziców (jeżeli 
u1narli), kre\vnych, poV\~nowatych, przy
jaciól i dobrodziejów moich, którzy mi 
co dobrego względem duszy i ciala, u
czynili. Upraszam także za duszami 
\vszystkich ludzi, tak duchownych ja
ko i świeckich, a w szczególności, któ
re niespodzianą śmiercią z cial wyszly, 
na które u żyjących pamiątki nie masz, 
które z mojej przyczyny czyścowe m~-
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ki cierpią, i za które Ty sam Boże 
wiesz i chcesz, abyśmy się lTIodlili. 

Nam także, grzesznym sługom Two- . 
im, którzy \v nieskollczonem miłosier
dziu Twojem ufność naszę pokładamy, 
udziel cząstkę tej szczęśliwości, z któ
rej się ciesz,ą Apostołowie, l\lęczennicy 
i wszyscy Swięci T\voi. Nie patrz na 
naszę niegodność, ale postępuj z nami 
podlug dobroci T\vej laski, przez Chry
stusa Pana naszego. Przez Niego, z Nim 
i w Nim, niech Ci Boze \vszt;chmogą
cy, Ojcze w jedności Ducha Swiętego, 
będzie cześć i chwała, na wi.eki wie
ków. Amen~ 

Pater noster. Kallłnn łanlie bostyą. 
Jezus um,iera 'na l'1'ZYŻU. 

O j c z e n a s z, któ ryś jest w nie
b i e s i e ·c h, na stolicy Twego Maje
statuI Wejrzyj na nas, pokorne T\ve 
dzieci, zostające jeszcze na zi~mi, na 
tym padole nędzy i praczu. Dusza na
sza z utęsknieniem wygląda Ciebie; lecz 
zanim zlączymy się z Tobą \v chwale 
Twojej, cóż bardziej może ~.as obcho": 
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dzić, jak taż cześć i chwala Imienia 
1"'wego? raprzód przeto wolamy do 
C i c b i c: S w i ę ć s i ę I III i ę T \v o j·c. 
Niech, Ojcze nasz najIllilszy, Twoja 
,wszechmocność; 11lądrość, sprawiedli
\VOŚĆ i dobroć b~dzie znana na całej 
przestrzeni ziemskiej, i szanowana i 
czczona przez sIo\va i czyny wszystkich 
braci naszych. P r z y j d ź K ról e s t wo 
'f woj e. Ty sam, Boze, bądź jedynym 
!(rólem i Panem serca naszego. "Niech 
Kościół ś\vięty, to !(rólest\vo jednoro-" 
dzonego Syna T\vego, rozszerza się po 
ca.lym świecie, izbYŚIUY wszyscy, 'vvy
znając jednę i tęż wiarę, i trwając sta
tecznie w jednej nadziei i miłości, dą
zyli do nieba, wiecznego Królestwa 
Twego. Ale wiemy to, o Panie, ze ten 
ty lko wnijdzie do królestwa niebieskie
go, kto czyni wolę Twoję; błagamy Cię 
przeto: .,h ą dź w o l a T woj a, jak o 
w n i e b i e, t a k i n a z i e m i. Dopo-" 
m6i l1alTI laską Twoją, 'izoyśnly z taką 
gotowością i, weselem, jak to czynią 
Aniolo\vie i Swięci w niebie, "byli za
wsze posłuszni przykazaniom T\voim,. 



i z pokornen1 poddaniem się znosili 
bole ciala i uciski duszy, gdy nas na
wiedzasz jakimkolwiek utrapieniem. 

L.ccz dopóki pielgrzyn1l1jemy tu \vy
sIani od Ciebie, potrzebujemy pokar
mu dla utrzynlania duszy naszej i cia
la; o ile przeto zgadza się to z wolą 
Twoją, prosirny Cię: c h ] e b a n a s z e
go powszedniego daj nan1 dzi
s i a j. A jeżeli, uży\vając darów Two
ich bez należytej wdzięczności; lub sza
fując nimi nie podług woli Twojej 0-

brażanly Ciebie i szkodzimy przez to 
w czenlkohviek bliźninl i na\vzajem od 
nich krzywd jakich doznajemy: prze
bacz nam, prosinly, i o d p u ś ć n a m 
,nasze winy, jako i my odpu-. . 
s z c z.a m y n a s z y m w 1 n o waJ c o m; 
i razem wspieraj nas 'rwą laską, iibyś-. 
my zawsze mogli się oprzeć wszystkim 
powodom i podnietom do grzechu -
n i e \v w ó d ź n a s n a p o k li S Z e n i e.' 
Ależ "fy saOl, o najlepszy nasz Ojcze, 
WIesz, co moze posługiwać i co prze
szkadzać pra\vdzi\venlli naszemu śczę
ściu: daj \vięc nanl \vszystko: co po-
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żyteczne, i \ Z b a w o d w s z e l k i e g o 
zlego. Amen. 

Wybaw nas, Panie, od wszelkich nie
szczęść: przeszłych, teraźniejszych i 
przyszłych, a. za wstawieniem się blo
goslawioneJ i chwalebnej za\vsze Pan
ny, Bogarodzicy l\laryi, Apostolów i 
\vszystkich ~więtych, racz milości\vie 
'czasy nasze obdarzyć pokojem, abyś

my wsparci pomocą Twojego milosier
dzia, i od grzechu byli zawsze wolni,. 
i od wszelkiej trwogi i zaburzenia bez
pieczni. Przez tegoż Pana naszego J e
zus a Chrystusa, Syna Twego, ·który 
z To~ą żyje i króluje w jedności Du
cha Swiętego. Amen, 

Potlczns Aguus Dei • 

. Setldlc nawraca' si~. Jezusowi bok przebijajq. 

Baranku 'Bazy, któryś przyjąl na sie
bie nieprawości nasze, zmiłuj się nad 
nami; przez toż miłosierdzie '"[woje nie
skończone, prosilny Cię pokornie z Ko
ściolem świętym, zgładź grzechy nasze, 
przynieś nalll pokój z nami samymi j 

bliźnimi naszynli; wpro\vadź \v serce 



97 

nasze głęboką pokorę) a racz od nas 
oddalić \vszelkie zemsty pragnienie. 

Ach, Panie! nie jestem godzien przy
jąć Ciebie dla grzechów moich; brzy
dzę się nimi z całego serca mojego; 
jedco stowo Twoje uleczyć może du
szę moję, nie opuszczajże jej, Panie; i 
nie dozwalaj, aby się kip.dy miała od
dalić od Ciebie. 

Podczas kOlllunil' ka},lana. 

Jezus złożony do grobu. 

Kiedy nie mogę dnia dzisiejszego 
przyjąć Cię rzeczywiście do serca nle
go, o mój najukochańszy Jezu! pozwól 
przynajmniej, abym się umysłem i u
czuciem przez wiarę" nadzieję i miłość 
złączył z Tobą. Wierzę w Ciebie, o 
Boze mój! w 'robie moję pokładam na
dzieję, Ciebie nadewszystko . miluję. 
Przyjdź, o Zba\vicielu najlaskawszy, do 
duszy mojej i uświęć ją; posiądź moje 
serce i QCzyść je, weź _ n10je ciało pod 
Twoję świętą obronę i nie odłączaj 
mię od Twojej świętej milości. . 

Ch\vała na wysoko .1\'2 2. 7 
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JlOdCZclS ostntniell 11lOtUitlV. 

J~iUS z1nartu:yclul'stajc i u'stępuje du 1dcba. 

Ducho\vym pokarn1em, udzielającynl 
zy\vot, nasyceni, najpokorniej blagamy 
(=ię, o Panie, racz przez uczęstnict\vo 
T\vych Tajemnic nauczyć nas, iżbyśmy 
pogardzili \vszystkiem, co ziemskie, a 
roz[ni!owali się jedynie \v rzeczach nie
bieskich Niech T\voja ofiara, pelna Bo
skiego lek~i'stwa, i od przewrótności 
naszego serca- laska\vie nas \vyzwoli, i 
do wykonania dobrych uczynkó\v' po
budza i wzmacnia. Przez Chrystusa Pa
na naszego Amen. 

l)rzcd blogoslall'icilsttrelll kU1l1ulla. 
, 
Swięta i nierozdzielna Trójco, Ojcze, 

Sy~u i Duchu t>\vięty, we trzech Oso
bach jedyny Boże! od Ciebie poczęliś .. 
my tę świętą Ofiar,?, i \v \vyznaniu Cie
bie 'chcemy ją SkOllCZyĆ; przyjmij ją za 
najmilszy dar od nas i 'zlej na nas T\vo
je' blogoslawieńst\\·o, przez za-slugi Pa
nl naszego Jezusa Chrystusa, Amen. 
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Gdy. Kał)łnn lud ż(~gJla. 

Niech nas blogoslawi Bóg Ojciec, 
niech nas od wszego złego strzeże Je
zus Chrystus; niech nas Duch Przenaj
świętszy oświeca przez wszystkie dni 
żywota naszego, aby ta przenajświęt
sza Ofiara stala sie dla mnie zakladem 

~ 

wiekuistej szczęśliwości. Od naglej i 
niespodziewanej śmierci i ci~żkiego ko
nania zachowaj nas, Panie! 

:Modlitwa })odczns ostaf niej E\vangelii. 

O Slowo, które jesteś w Bogu i któ .. 
reś samo jest Bogiem! Przez Ciebie 
wszystko się stalo; Tyś jest· życiem, 
ś\viatlościa i zbawieniem naszem! -

J, 

Szczęśliwi ci, którzy nie słuchali cia-
la i krwi, ani pychy rozumu ludzkie
go; ale słuchali tylko głosu Boga, któ
ry jest w każdynl człowieku. Oni to 
poznali Cię, Stowo Przedwieczne! Oni 
to Cię przyj~li i stali się dziećmi Bo
żerni! Oświećże i mnie, Boże ~szech
mogący! światłem laski Ducha S., świa
tłem ś. nauki Twojej. Uczyń mię po
wolnym na glos Twój, na glos wewnę-

\ 
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trznego natchnienia, na gros Twego ś. 
Kościola. Spraw, abym slowy i uczyn
kiem wyznawal z .. tymi, którzy uwie
rzyli w Ciebie, żeś Ty jest Stowo, 
które stalo sie Ciarem i mieszkało mie- . • • 
dzy n~mi, aby nam dalo laskę i \ 'nau-
czyło wszystkich prawd Twojego ś. 
Zakonu. Amen. 

• 
Modlitwa IlO Mszy świętej. 

Dziękuję ~i najpokorniej, najlaska
\vszy Boże, żeś mi dozwolil być dzi
siaj obecnym przy tej najświętszej O
fierze. Niech Cie za to chwała Aniolo-' . , . 
wie i wszyscy Swięci w niebie. Od-
puść mi, Panie, roztargnienie i ozięb 4 

lość, w której znajdowalo się ~erce 
moje. p<?dczas tej }\fiszy świętej, kiedy 
najwięcej mitoś'cią ku Tobie gorzeć by. 
lo powinno. Odpuść mi, Boże, grzechy 
moje dla tej Ofiary Syna Twojego, 
którą za mnie uczynil, a którąm ja To
bie przez Kapłana, sługę twego, ofia
rowal~ Nie dopuszczaj, abym już kie
dy mial być tak nieszczęśliwy. iżbym 
.Ci~- obrażal i spraw to, 'abym idąc 
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drogą sprawiedliwych, Ciebie mial za; 
wsze za jedyny cel wszystkich myśli, 
słów i uczynków moich. O najslodszy 
nasz Zbawicielu! Tyś n'ajświętszemi li

sty wyrzekł, iż o cokolwiek prosić bę
dziemy Ojca niebieskiego W Imię Two
je, da nam: blagam Cię przeto, niech 
będzie przyjenlna Tobie ta Ofiara świę
ta, na większą chwalę Twoję, a mnie 
i wszystkim wiernym, żywym i umar
lym, pomocna do zba\vienia. Amen. 

Przenajświętsza Bogarodzico, Maryo 
Panno, matko i orędowniczko moja, 
któraś stojąc -pod krzyżem patrzyła na 
krwawą Ofiarę Twego 'najmilszego Sy .. 
na, uproś mi odpuszczenie roztargnień 
i niedbalstwa, jakich się dopuścilem 
przy tej niekrwawej ofierze Syna T\vo· 
jego. Zjednaj mi przyczyną swoją żal 
serdeczny za grzechy, poprawę zycia 
mego, pokorę głęboką, cierpliwość wiel
ką, czystość duszy i ciala, i lnilość do
skonalą; abynl, stawszy się podobnym 
Synowi Twojemu miłemu i Panu na" 
szemu ]ezuso\vi Chrystuso.\vi na ziemi, 

\, 
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·zasłużył Go oglądać na wieki 
bie .. Amen. 

Ojcze nasz. Zdrotcaś lYlarya . 
. 

Drugi sposób 

. 
w nle-

SłJlTCHANIA MSZY ŚWIĘTEJ 

za dusze zmarłych. 

Modlitwa przede Mszą. 
Boże wielkiego milosierdzia, ofiaruję 

Ci Krew Baranka bez zmazy za dusze, 
które ukochałeś, a które z wielkiem 
upragnieniem czekają szczęśliwej chwi- -
li oglądania Ciebie. Jakkolwiek spra
wiedliwe są kary, które na nich wy
mierzasz, blagam Cię jednak, najlaska
wszy Panie, racz dL.iś otworzyć przed 
niemi niezD1ierny skarb zasług Syna 
Twego; i spraw, aby w tej ofierze zna
leźli to wszystko, czego potrzebują dla 
zadosyćuczynienia sprawiedliwości Two
jej. Amen.-

Gtly knl)łun nlodli się 11 sto}uli oltul·za. 

Spowiadamy. się przed 'robą, Boże, 
Z naszych grzechó\v, i uznajemy, że 
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gdybyś pamiętał tylko na nieprawości 
nasze, nie mógłby się uspra\viedliwić 
przed obecnością 'r\Voją żaden człowiek. 
Biada nan1, jeśli nie okażesz nad nan1i 
Twego milosierdzia. Dla przebłagania 
Ciebie, uciekamy się za przyczyną S\vię
tych Twoich do bezkrwa\vej ofiary 'Te
go, który chciał być .za nas przybitynl 
do krzyża, i który jest pośrednikietn 
naszyn1 przed 'robą. Przebacz nam grze
chy nasze, przebacz także grzechy dusz 
zmarłych braci naszych. Okaż nad na
n1i inilosierdzie T\voje, j3kośnly polo .. 
ż/li nadzieję \v Tobie. 

I II t r o i t. 
Wieczne odpocznienie racz im dać, 

Panie, a ś\viatlość wiekuista niechaj im 
• 

świeci.~'robie przystoi pieśń, o Boże 
\v Syonie, i 'fobie oddadzą ślub w Jeru. 
zalem: wysłuchaj modlitwę moję. do 
Ciebie \vszelkie ciało przyjdzie.-Wie
czne odpocznienie racz iIn dać, Panie, 
a ś\viatlość wiekuista niechaj inl ś\vieci, 
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K Y r i e. 

Panie. zmiłuj się nad duszan1i \V czy
ścu zostającen1i, Chryste, wysłuchaj nas, 
proszących za nie, Panie, zmiluj ~ię 
nad nienli! 

K o l l e k t a • 
• 

1. Za biskupótv i kapłanów. 

Boże, "któryś między Apostoty i Ka
ptany.. sługi Twoje na godność stanu 
kapłańskiego i biskupiego powolać ra
czyI, daj im prosimy Cię. aby co prę
dzej w chwale niebieskiej wspólnie z 
Apostotami Twymi cieszyć się i chwa
lić Cię mogli. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen. 

2. W dzień pog/1zebu albo na nabożeństwie 

po unzarlym,. 

Boże, któremu wlaściwą jest rzeczą 
zawsze się litować i przebaczać, najpo
korniej blagalny Cię za duszę ~Iugi (lub 
sluzebnicy) Twojego N., któremu dziś 
zejść z tego ś\viata rozkazałeś, iżbyś 
nie podawal jej \v ręce 'nieprzyjaciół) 
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ani też zapomni?ł aż do końca; lecz 
rozkaż, aby ją Swięci Aniołowie przy
jęli, i do niebieskiej ojczyzny przepro
wadzili; a ponieważ w Tobie nadzieję 
pokładała i w Ciebie wierzyła, niech 
więc nie cierpi kar piekielnych, lecz 
wieczne wesele posiada. Przez Pana 
naszego ... 

/ 

3. Za rodziców. 

Boze, któryś narn ojca i matkę czcić 
rozkazał, prosimy Cię serdecznie, zmi
łuj się łaskawie nad duszan1i rodziców 
naszych, racz im grzechy odpuścić, a 
nam daj ich w światlości oglądać. Przez 
Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. 

4. Za, jednego z1narłego. 

Racz, rrlily Panie, nakłonić ucha Twe
go do próśb naszych, któremi miło
sierdzia Twego pokornie wzywamy, aby 
duszę sługi Twego (lub sluzebnicy 
T\vojej), któremuś (którejś) z tego 
świata zejść rozkazal, w krainie ś\viat
lości i pokoju umieścić, i do uczęst
nict\va ::nviętych Twoich przyjąć. ra-
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czyI. Przez Chrystusa Pana naszego .. 
Amen. 

5. Za braci, krewJZ.1Iclt i do! ródziejóuJ. 

Boże, dawco odpuszczenia i n1if.oś
niku ludzkiego zbawienia, prosimy l'a
skawości T\vojej, abyś naszych braci, 
kre\vnych i dobrodziejó\v, którzy z te
go świata zeszli, za przyczyną blogo
sla\vionej zawsze Panny l\1aryi i \vszy" 
stkich S\viętych 1'\voich~ do uczęst
nict\va wiecznego blogoslavvieństwa przy
puścić raczyt Który żyjesz i króluje.sz 
na wieki wiekó\v. Amen. 

6. Za w8z.ystkich wiernych z7narl!/ch . 
• 
Boże, Stwórco i Odkupicielu \vszyst-

kich ludzi, racz duszom \viernych sług 
i służebnic Twoich odpuścić wszystkie 
ich grzechy, ażeby na pokorne prośby 
nasze, zmi.lowania Twojego dostąpiły, 
którego zawsze pożądały. Który żyjesz 
i królujesz na \vieki wickó\v. Amen. 

{~zytullie z ListÓlV A l)OstoIsk~rh. 

Bracia! Oto wam tajen1nicę. po\via-
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dam wszyscy ,vpra\vdzie zmartwych-
wstaniemy, ale nie wszyscy odmienie· 
ni będziemy. Pr~dziuchno, w mgnieniu 
oka, na trąb~ ostateczną; albowiem 
zabrzmi trąba: a umarli powstaną nie
skazonymi, a my będziemy przemie· 
nieni. Boć musi skazitelne przyoblec 
nieskazitelność. A gdy to śmiertelne 
przyoblecze nieśmiertelność, tedy się 
stanie mowa, która jest napisana: po
zarta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie 
jest zwycięstwo twoje, o śmierci'( Gdzie 
jest, śmierci, oścień twój? a śmierci 
oścień jest grzech: a moc grzechu ·za
kon. Lecz dzięki Bogu, który nam dal 
zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. . 

G r a (1 u a ł. ./ 

Wieczne odpocznienie . racz im dać, 
Panie, a światlość wiekuista .niechaj im 
, . . 
SWleCl. 

W wiecznej pamięci będzie sprawie .. 
dliwy; nie będzie się bal posłuchu zle
go. Uwolnij, Panie, dusze wszystkich 
\viernych zmarłych od \vszelkich wię-
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ZÓ\V przewinienia; i racz dopomódz im 
laską Twoją, iżby zjednali Twą do
broć, uwalniającą od sądu pomsty, i 
cieszy li się światlością wiecznego. blo
gosla wieństwa. 

HYMN 
D i e s i r a e • 

• 
1)zień on, dzień Sądu Pańskiego, ' 
Swiat w proch zetrze, świadkiem tego 

Dawid z Sybillą wszystkiego. 
Jako ,vielki tam strach będzie, 

• Gdy sam Bóg na sąd zasiędzie, 
I roztrząsać \vszystko będzie. 

Trąba dziwny głos puszczając, 
Groby ziemskie przenikając, , . 

W szystkich wzbudzi pozywaJąc. 
Zdumieje się przyrodzenie. 
I śmierć, gdy wstanie stworzenie 

Na ostatnie rozsądzenie. 
I(sięgi spisane \vystawią, 
l(.tóre każdą rzecz \vyjawią, 
, Z czego na ś\viat dekret sprawią. 
Gdy tedy Sędzia zasiędzie, '~~ r' 
\V szelka skrytość ja \vna będzie, r 

!(ary żaden grzech nie .~będzie. 
C{)Ż tam pocznę, człek mizerny, 
Kto ITI 1 Patron będzie wierny, 

Guzie i S\viętych, strach niezmierny. 
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Królu Tronu straszliwego, 
Który. zba\vić chcesz każdego, 

Zbaw z łaski i mnie grzesznego. 
Wspomnij, Jezu, Panie drogi, 
Zem przyczyną Twojej drogi, 

Nie zgubże mnie w on dzień srogi. 
Szukałeś mnie spracowany, 
Odkupiłeś ukrzyżo\vany, 

Niech nie giną T\voje rany. 
Sędzio, Boży sprawiedliwy, 
Nim przyjdzie Twój sąd straszliwy, 

Bądź mi teraz miłościwy. 
Wzdycham jako obwiniony, 
Wstyd mnie za grzech popełniony, 
. Bądź mi, Boże, przeproszony. 
Tyś l\Iagdalenie odpuścił, 
Łotraś do łaski przypuścił,· 

l\Inieś nadzieję z nieba śpuścit 
Prośba' ma niegodna tego, ' 
Lecz sam z miłosierdzia s\vego 

Zbaw mnie od ognia \viecznego. 
Daj mi miejsce l owieczkami; 
Nie. odłączaj mnie z kozłami, 

Na prawicy staw z sługami. 
Pohańbi\vszy potępionych,-
\V ogień \vicczny osądzonych, 

VvT eź mnie do błogosła\vionych . 
.. Proszę duchem unizonym, 
Sercem jak popiół skruszonem, 

Bądź mi do kOl1ca patronem. 
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Opłakanyż ten dzień będzie 
I(iedy się z prochu dobędzie 
N a sąd straszny człek mizerny. 
Bądź mu, Boze miłosierny! 

I)obry Jezu a nasz Panie! 
Daj im wieczne spoczywanie. 

E w a n g e l i a. 

Ii:. N astcpujące , są stowa świętej 
Ewangelii \vedlug S. Jana. 

k9~ Chwała Tobie Panie. 
W on czas mówił Jezus rzeszom ży .. 

do\vskim: Zapra\vdę, zaprawdę po\via
danl \vam, żeć idzie godzina, i teraz 
jest, gdy ulnarli uslyszą glos Syna Bo-
zego, a którzy usłyszą, ożyją. Albo .. 
wiem jako Ojciec ma żyM.ot sam w so~ 
bie, tak dal i Synowi, aby mial żywot 
SalTI w sobie" i dal mu \vladzę sąd czy
nić, iz jest synem czlowieczym. Nie 
dziwujcie się temu, boć przychodzi go
dzina, w któr.ej wszyscy, co są w gro
bach, uslyszą glos Syna Bożego i wy
nijdą, którzy dobrze czynili, na zmar
twychwstanie zy\vota, a którzy źle czy
nili, na zm?rtwych\vstanie sądu. 
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o r f e r t o r i u In. 

Panie Jezu Chryste, Królu chwały! 
\vybaw dusze \vszystkich wiernych zmar· 
Iych od mąk piekielnych i z glębokoś
ci otchtani~ \vybaw ich z paszczęki lwa, 
niech nie pożera ich pieklo, niech nie 
upadają w cienlność, lecz niechaj Cho
rąży !(rzyza Twego, ś\vięty I\1ichał, sta
wi ich przed Tobą, umieszczając \v 
\viecznej ś\viatlości, którąś niegdyś o
biecał Abrahanlo\vi i potómstwu jego~ 

Ofiary i nlodlitwy chwaty Tobie, Pa
nie, przynosimy: Ty racz je przyjąć za 
dusze, których dziś pamiątkę sprawu
jemy: uczyń, Panie! niech oni przejdą 
od śnlierci do ży\vota, który· niegdyś 
dać obiecałeś Abrahanlowi i potom
st"NU jego. 

O najmilosierniejszy Ojcze niebieski, 
spójrzyj łaskawie na ofiarę, ,którą Ci 
\v pokorze składamy. Bądź nlilościw 
duszom, za które Dlodlić się zamierza
nly. Daj, aby dla nieskończonych za
sług Jezusa Chrystusa, przez tę blagal
ną ofiarę, dostały się do odpoczynku 
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wiecznego. Przyjmij lzy, jt;ki 
chnienia nasze, zmiłuj się nad 
nad umarlymi, · 

p r e f a c y al • 

i west-. . 
nanu l 

. Zaistę godna i sprawiedliwa jest rzecz, 
prawa i zbawienna składać Ci dzięki 
w każdym czasie i na każdem miej· 
scu, Ojcze wszechmogący, Boże wiecz
ny, przez Jezusa Chrystusa, Pana na-o 
szego, przez którego darowaleś nam 
odpuszczenie, grzechów i nadzieję bIo
gosławionego zmart\vychwstania, abyś
my obietnicą nieśmiertelności ożywie
ni i laską Twą oczyszczeni nie lękali 
się opuszczać miejsca pielgrzymowania 
'naszego; ale ,przeniesieni w kra,inę świa
tlości i pokoju, z Aniolami i Swiętymi 
Twoimi za~lużyli 'Yyśpiewy;vać Tobie 
na wieki: Swięty, S\vięty, Swięty !".Jn 
Bóg Zastępów, pelne są niebiosa l zie
mia ... chwaly Jego. 

. Kallon, l)l'ze.d Po(lniesicuieul. 
, 'Boże \vszechmogący, który. milością . 
S\voją ogarniasz wszystkie stworzenia, 

. spójrzyj okiem miłosierdzia jako Oj .. 
. t 

.i:.:." 
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ciec, na te dusze, które Cię .kochają, a 
tak bardzo cierpią na rozłączeniu się z 
rr obą. \V spomnij, Panie, iż one są dzie
lenl rak Twoich i cena śmierci i nies-. . . 

kończonych zasług Syna Twojego naj-
milszego. Niechaj krew Jego najdroż
sza będzie ochlodą i wybawieniem dla 
dusz czyścowych. Niech się za niemi 
przyczyni Pocieszycielka wszystkich,stra
pionych, Marya Panna i wszyscy Swię
ci. Ofiarujemy za nich wszystkie proś-
by Kościoła Twojego, wszystkie west
chnienia i dobre uczynki wiernych sIu g 
T\\'oich .Przypuść ich, Partie, do -chwa ... 
ly swojej, aby się nasycal-y owym' po~ 
tokiem słodyczy', którego· Ty jesteś: 
wi ecznem źródlem. .,. 

. "', " ~ 

p o d Ił i e s i e Ił i e. , . :' 

Witaj,' Cialo najś\viętsze Pana mQje_~' 
go! witaj, Ofiaro póświęcona dla zba
wienia świata! bąd2 wyzwoleniem dusz 
zmarlychl Krwi przenajdroższa Zbawi~ 
ciela mojego, która nas. obnlywasz ze 
wszelkich nieprawości, ubłagaj milosier
dzie dla dusz czyścowych. Padnij cho.ć 

Ch\\'ała r~a wysoko .M 2. 8 
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jedną kropelką w to miejsce, gdzie one 
cierpią i tęsknią. Zagaś ten ogień jaki 
ich pożera, oczyść z nich plamy, któ
re im nie dozwalają okazać się przed 
obliczem Najwyższego i otwórz im 
bramy mieszkania wiekuistej światłości 
i pokoju! 

p o l) o (1 n i e s i e n i u. 

Jezu, któryś, wstępując do nieba, wy-
łlrowadził z otchłani dusze Patryarchó\v 
i Proroków, oczekujących z utęsknie
niem przyjścia Twojego, nawiedź du· 
sze sług i służebnic Twoich w miejscu 
cierpienia zostających. Rosą laski S\VO

jej przytłum pożerający ich ogień. Ty, 
Panie, i za nich krew swoję przelałeś; 
usłysz ich jęczenia i nie dozwalaj im 
być dluzej odłączonymi od Ciebie. Bła
gamy Cię ązczególnie za te dusze, za
które odby\\1a się ta Ofiara najświętsza. 
Tyś sanl, Zbawicielu, zapewni! nas, że 

:. o cobyśmy prosili Ojca w imię Twoje, 
da nam. Oczyść teraz usta moje i po

'dnieś serce moje, abym z ufnością i 
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miłością mógł po\vtórzyć tę modlitwę, 
której nas nauczyłeś. Ojcze nasz i t. d. 

1)0 }later lloster. 
O Jezu, na którego Imię klęka wszel

kie kolano: niebieskie, ziemskie i pie
kielne. który jesteś najwyższym Sędzią 
żywych i umarłych, niech się dzisiaj 
wypelni nad niemi wybawienie Twoje 
przez wybawienie dusz za które Cię 
prosimy. . Niech się otworzą, Panie, 
przybytki Twoje dla nich, i niech im 
da ochłodę wola Twoja Spraw, aby 
nasyceni chlcbem boleści\ otrzymali 

. chleb żywy którym sam jesteś. Błaga
my Cię o przebaczenia dla dusz, któ
re nam są drogie. Odpuść im winy,. 
których my sami staliśmy się im po
wodem. 

Agnus Dei. 

Baranku Boży, któryś przez śmierć 
swoję z\vycięzyl nieprzyjaciela dusz 
naszych, zmiluj się nad nanli, i daj du
szonl zmarlych odpocznienie. 

Baran~,"u Boży, zabity i poś\vięcony 
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na zadosyćuczynienie spra\viedliwości 
Boskiej, zmiłuj się nad nami, i daj du-. 
szom zmarlych odpocznienie. 

Baranku Boży, któryś powi~dzi<il: 
Jam. jest zmartwych\vstanie i .żywot, 
kto we lVInie \vierzy chociażby umarł, 
żyć będzie, zmiluj się nad nami i daj 
duszom zmarlych wieczne odpoczni~nie. 

K o lU U II i R. 

Panie, nie jestem 'godzien, abyś wy
sluchał modlitwy moje, które Ci zano
szę za drogich, mi zn1arlych, a1e rzek
nij slowem milosierdzia Twego, 'a bę
dą wyzwolone dusze ich z miejsca u
trapienia. 

Panie, nie jestem godzien, abyś 
wszedł do przybytku serca mego grze-
. sznego~ ale je oczyść milosiernie i na
pelnij świętą milością Twoją, i rzeknij 
mi słowo zbawienia, aby Ci się podo
bala modlitwa moja za ,umarłych. 

Panie. nie jestem godzien, abyś przy
jął ofiarę serca mego, przez którą w rę
ce Twej Najś l\'1atki i Panny skradam 

: . . 
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. dziś. i ofiaruję \vszystkie me pokorne 
. uczynki i odpusty za dusze wiernych 
zmarlych, ale ją poświęć i wesprzyj 
zasługami T\vej męki, a będzie zba
wienna ofiara moja dla znlarlych. . . 

Wieczna światlość niech im świeci, , 
Panie! z Swi~tymi Twoinli na wieki, 
gdyż litościwy jesteś. Wieczne odpo
cznienie racz im dać 'Panie! a światłość . , 
wiekuista niechaj ilu świeci! Z S\vięty-
mi rrwoimi na wieki, gdy~ litościwy 
jesteś. 

OSTAT~IE llIODIJITll Y. 
I. Z(t biskupów ·i kujJłanÓw. 

Prosimy Cię, Panie, niechaj miłosier
dzia Twego welwana łaskawość poży
teczną będzie duszom sług '-fwoich, bi· 
skupów i kaptanów; aby za Twojem 
znlilowaniem dostąpili v;iecznego uczę
stnictwa z Tym, w którym nadzieję 
pokładali i w którego wierzyli. Przez 
Pana naszego i t. d. 
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2. lV dzień pogrzeba albo na nauufcńsłwie po 
umarłym. 

Daj. prosimy· Cię wszechmogący Bo
że, aby dusza sługi Twego N. (albo 
służebnicy Twojej), której- z tego świa
ta zejść rozkazałeś, przez tę ofiarę o
czyszczona i od grzechów wyzwolona 
dostąpić mogła zlllilowania razem i po
koju wiecznego. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i t d. 

3. Za 1·odzicuw. 

N iebieskiego Sakramentu uczęstni
ctwo, prosilny Cię, Panie, niechaj o
trzyma dla dusz rodziców moich pokój 
i światłość wiekuistą, i nlnie razern 
z nimi niech sie dostanie z łaskawości 

~ 

Twojej korcna chwały wiecznej, Przez 
Pana naszeg.o i t d. 

4: Zft je(Z l1 e{jo zmarłego. 

Wyz\v61, prosimy Cię, Panie, duszę 
sługi 1'\vego (albo sluzebnicy Twojej) 
od wszelkich ,vięzów grzechowych; aby 
\V chwale zn1artwychwstania między 
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~więtymi i wybranymi Twoimi nowem 
życiem odetchnęła. Przez Pana nasze
go i t. d. 

5. Za hr.-fei, krewnych i dobrodziejó11'. 

U życz, prosimy Cię, wszechmogący 
i milosierny Bo~e1. aby dusze braci, 
krewnych i dobrodziejów naszych, za 
których tę ofiarę ch\valy Majestatowi 
Twemu ofiarowaliśnlY, -mocą tej Taje
mnicy od grzechów wszelkich wyzwo
lone, otrzymały za Twojem zmiŁowa
niem blogosfawieństwo ś\viatlości wie
czne~. Przez Chrystusa Pana i t. d. 

'*- H. Z". 'lN~zy .... -tkich 1rierll ,'ljch złna1·łye·. 

Prosimy Cię Panie, niech modty na
sze błagalne pomocne będą duszom 
sług i slużebnic Twoich; abyś je od 
grzechó\v wszelkich \vyzwolil i odku
pienia Twojego uczęstnikami być do
puścił. !(tóry żyjesz i królujes~ z Bo
giem Ojcem w jedności Ducha S. przez 
wszystkie \vieki wieków. Amen. 



Ostatnia Ewangelia. 

Wierzę, iż "Odkupiciel nlój żyje, iż 
w dzień ostateczny zmartwychwstanę i 
przyobleczony w ciało moje będę o
glądał Boga i Zba\viciela" mego; oczy 
moje ujrzą Go, nadzieja' ta spoczywa 
w sercu nl0jem Podniosę oczy ku Nie
lnu; a Bóg uslys~ywołanie moje". Po
wstanę z ciemności, w której siedzia.
lem; a Pan zaprowadzi mię do przył'yt
ku światłości, gdzie ch\valę Jego oglą
dać bede. 

6 6 

p s a I m" 129.· 

Z glębokości wolalem ku Tobie: Pa-
nie! Panie! wysłuchaj glos mój • 

, " 

, . Niechaj będą uszy T\voje nak~onio-
~e na glos nl0dlit\\7y mojej. . 
. Jeżeli b\'dziesz pilnie obaczaI niepra
wości, ,Panie!Pal~ie! a któz si~ ostoi? 
. AlbowietTI u Ciebie' jest zlitowanie, i 
dla zakonu Twego czekalenl Cię, Pa-

o " 

nIe. 
Czekała dusza moja na 510\vo Jego: 

ufała dusza moja w Panu, 
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Od straży porannej aż do nocy, nie
chaj ufa Izrael w Panu. 

Bo .u P ana jest miłosierdzie, i obfit e 
II Niego odkupienie. 

A On odkupi Izraela ze wszystkich 
, , . . 

nlepra\\'OSCl Jego. 
Wieczne odpocznienie racz im dać 

Panie. 
A ś\viattość wiekuista "niechaj im 

, . . 
S\VleCl. 

s u l v e R (~ g i II u. 

Witaj, Królo\voNicba i l\1atko litości! 
\Vitaj, poc.iecho nasza w smutku i żałości! 
Witaj, słodkoścł duszy, nadziejo, żywocie! 
Witaj, ratunku pewny w największym kło-

[pocie. 
K'tobie wygnańcy Ewy, żałośni synowie, 
K'tobie wzdychając płacz'l w tarasach wię-

. [źniowie. 
Orędowniczko nasza, racz Twe litości\ve 
Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe! 
I owoc błogosławiony żywota Twojego 
Racz pokazać po zejściu z świata mizer-

. , [ncgo. 
O łaskawa, pobożna, o Swięta l\1arya, 
Niechaj będą zbawieni wszyscy grzeszni 

[i ja. 
O Jezu! niechajże Cię w niebie oglądamy, 
O lVlaryo! uproś nam, czego pożądamy. 
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Uproś nam żywot wieczny, grzechó\v od
[puszczenie; 

A przy śmierci lekki zgon; i duszne zba
" [wie nie. Amen. 

Ojcze nasz, Zdrol('a·~ ]J;[f.1 rya, 3 razy Wie
czne odpocznienie . 

. 
V. NIESZPORY. 

\ 

D'lva.qa. Jak lVIsza ś. jest rannym "hołdem, 
oddawanym publicznie Panu Bqgu, tak 
Nieszpory są hołdem wieczornym. Spiewa
nie psalmó\v i inne pienia kościelne przy
pominać nalTI powin1)y nieprzestanne ll
wielbienia Aniołów i S\vtętych, oddających 
cześ(~ Panu Zastępów: Łączymy się tedy 
z Duchami NiebieskilTIt, oddając Bogu 
chwałę. Chociaż bywanie na Nieszporach 
nie obowiązuje pod grzechem, jednak do
bry chrześcijanin nie opuszcza ich bez 
słusznej przyczyny. Kiedy się odbywają 
z \vystawieniem Najś\viętszego Sakramen
tu, moż~sz użyć na początku n1odlitw, po
łozonych _\VC \vłaściwem miejscu w tej 
kśiązcc .. 
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Motllit,,"a lU"zed zn cZęCieUl. ",. 

Otwórz, Panie, usta moje na wysta
wienie świętego Imienia Twojego, O
czyść serce moje od wszystkich prói
nych, zlych i niepotrzebnych myśli. 
Oświeć rozum mój, zapal wolę moję, 
abym godnie, uważnie i robożnie od
prawił rnodlitwy moje, i wysłuchanym 
być zasłużył prżed obliczern Twego 
Boskiego l\Iajestatu. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen. ~ , 

Panie Jezu Chryste, \v zjednoczeniu 
z tą Boską intencyą, z jaką· na zien1i 
oddawałeś chwalę Bogu, te moje mo
dlitwy odprawuję. 

Ojcze n·1St', Zdrowaś ldar,1Ja. 

V. Boże, ku wspomożeniu memu wej-. 
rZYJ· 

Ił~. Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz 
• sle 

" 
Chwala Ojcu i Synowi i t. d. 

Ant. Chwata Tobie, o Trójco, jedy
ne i równe Bóstwo. Chwała przed 
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wszystkie wieki, teraz i przez nieskoń-
czone wieki wieków. 

p s a I m 109. 
~ 

RzekI Pan Panu memu: siedź po pra· . . . 
W1Cy nlOJeJ. 

Aż· polożę nieprzyjacioly twoje pod-
o nóżkiern nóg twoich. o 

Berlo n10cy twojej \v.ypuści Pan z Sy
onu: panuj w pośród nieprzyjaciól twoich. 

Przy tobie przodkowanie w dzień 
nlożności twojej w jasnościach święto
ści: z ży\vota przed jutrzenką zrodzi
lem cie .. 

Przysiąg·l Pan, 'a nie będzie mu żal: 
Ty jesteś Kaplanem na wieki, o wedlug 
porządku Melchisedechowego. 

Pan po prawicy twojej porazil w dzień 
gnie\vu s\vego królów. o • o 

Będzie sądzi! narody, nepelni upaści: 
potlucze gZowy wielu na ziemi. 

Z strumienia na drodze pić będzie: 
a dla tego wywyższy glowę. 

Chwala Ojcu i t. d. 
Ant. Pewne są wszystkie przykaza-
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nia Jego: ut\vierdzone na wieki \viecz
ne, uczynione \v prawdzie i w pr~wości. 

p s a I m 110 

Będę wyznawał, Panie, wszystkicm 
'serce111 mojem: \v radzie spra\viedli\vych 
i w zgromadzeniu. 
, NV ielkie spra\vy Pańskie: doświadczo
ne we wszystkiem upodobaniu Jego 
, Wyznanie i wielmożność dzielo Je

go: . a sprawiedliwość Jego trwa na wie· 
ki wieków. 

Uczynił pamiątkę dziwó\v swoich, 
rnilosierny a litościwy Pan: dal pokarm 
tym, którzy się Go boją. 

Parnietać bedzie wiecznie na testa-
~ ~ 

ment swój: moc uczynków swoich o-
znajmi ludowi swemu. 

Aby im dal dziedzictwo poganów; 
uczynki rąk' Jego prawda i sąd. 
- Pewne są wszystkie przykazania Je
go, utwierdzone na wieki wieczne: u
czynione w prawdzie i VI prawości.' 

PosIał odkupienie ludowi swenlU: po
stano\vil .. na wieki testament swój. \ 
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Swięte i stateczne Imię Jego: począ-
tek lllądrości bojaźń Pańska. 

Wyrozumienie dobre wszystkim, któ
rzy je czynią: chwała Jego trwa: na 
\vieki \vieków. 

Chwata Ojcu i t d. 
Ant. W przykazaniach Jego będzie 

ste kochał wielce 
~ 

p s a l m 11l. 

Błogoslawiony mąż, który się boi 
Pana: w przykazaniach· Jego będzie się· 
kochał wielce. 
Możne na ziemi b~dzie -nasienie je

go: naród prawych będzie blogosla-. .-
wlony. 

Stawa i bogactwa w domu jego:. a 
sprawiedliwość jego trwa na \vieki \vie
ków. 

Weszla w ciemnościach ś\viatlość 
pra\vym: milości\vy, milosiern y i spra
wiedliwy 

Rozkoszny czlowiek. który się litu· 
je i pożycza, będzie miarko\val mowy 
s\ve z rozsadkiem: bo na \vieki nie be-

• 6 

dzie poruszon, 
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W wiecznej pamiątce będzie spra
wiedliwy, a nie będzie się bal posluchu 
zlego. 

Gotowe serce jego nadzLeję mieć 
W. Panu, umocnione jest serce jego, nie 
poruszy się, az wzgardzi nieprzyjacio· 
ly swymi. 

Rozproszy!, dał ubogim, sprawiedli
wość jego trwa na wiek wieku: róg 
jego \vywyzszy się \v chwale. 

Grzesznik uj rz y i będzie się gniewał, 
będzie zgrzytal z<;bami swymi, będzie 
schnął: żądza· bezbożnych z~ginie. 

Chwała Ojcu i t. d. . 
Ant. Niech bedzie lmie Pańskie bIo-.. ~ 

goslawione na wieki. 

p s a I m 112. 

Chvlalcie dzieci Pana, chwalcie ·Imię 
Pańskie. 

Niechaj będzie Imię Pańskie blogo
sławione, odtąd i aż na wieki. 

Od· wschodu slońca aż do zachodu, 
'chwalebne Imie Pańskie . .. 

. Wywyższony nad wszystkie narody 
Pan: a nad niebiosa ch\vala Jego. 
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Któż, jako Pan Bóg nasz, który mie
szka na wysokości, a na nizkie rzeczy 
patrzy na niebie i ziemi. 

Podnoszący z ziemi ,nędznego: a 
z gnoju wywyższający ubogiego. 
, Aby go posadzil z książęty, z ksią-
żęty ludu swego, ' 

Który czyni, iż nieplodna mieszka 
w domu: matka synów wesola. 

Chwala Ojcu i t. d. 
Ant. My, którzy żyjemy, blogosla

wimy Panu. 

r s a I m 116. 

Ch\valcie Pana wszyscy poganie: 
chwalcie Go wszystkie narody. 

Bo sie umocniło nad nami milosier-
~ -

dzie Jego: a "prawda:fańska trwa na 
wieki.· 

",Chwała Ojcu i t. d. 

A N T Y F o N A. 

Bracia, Chryst~s 'sam si<;poniżyl, 
stawszy się poslusznym aż ,do śmierci 
a śmierci krzyżo\vej;,' ~la czego. i 13óg 
\vy\vyższyl Go i daro\val l\lu i:11ię, któ-

, . I' 
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re jest nad wszelkie imię; aby na imię 
Jezusowe wszelkie kolano klękało:. 

H y 1\1 N. 
Jezusa słodkie \vspomnienie, 
I)aje sercu pocieszenie: 
L,cez nad n1iód i wszystko słodsza,. 
Jego obecność najdrozsza. 

Nic jest śpiewać wdzięczniejszego, 
Nic słyszeć mozna milszego, 
Nic w myśl nie \vchodzi lepszego, 
Jak Jezus, Syn Boga żywego. 

Nadziejo pokutujących, 
Jezu, ucieczko proszących, 
Jakoś dobry szukającym, 
A cóz (-'::iebie znajdującym? 

Ani język to \vymówić, 
Ni pismo może wysłowić, ~ 
Ten powie, co mógł sprobowa(~; 
Co jest Jezusa miłować, ' 

'Jezu! }(rólu dzi\vnej chwały, 
I z\vycięzco okazały, 
Słodkości niewymówiona, 
l\liłości nienasycona 

rryś mej duszy jest kochanie, 
"ryś miłości wykonanie, 
Tyś ma chwała, Tyś me mienie, 
O! Jezu, ś\viatło, zbawienie! 

Jezu serdeczna słodkości,. 
Zródło ży\ve, dusz jasności, 
Prze\vyzszasz wszystkie radości, 
Wszelkie żądze 'i lub( 't': ... - ., 
Chwała na wysoko :A~' 2 9 
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Jezusa wszyscy poznajmy, 
l\Iiłości Jego żądajmy; 
Jezusa chci\vie szukajmy, 
I szukać Go nie przestajmy. 

Jezu nad słot1ce jaśniejszy, 
I nad balsam przyjemniejszy, . 
Słodszy nad \vszystkie słodkości, 
l\Iilszy nad wszystkie miłości. 

Jezuso\va miłość słodka, 
W dzi€!czna, tr\vała, a nie krótka, 
Jest wdzięczniejsza tysiąc razy, 
Niźli język czyj wyrazi. 

Jezu, spra\vco łaskawości, . 
W szelkiej nadziejo radości,~ 
Zródlo łaski i pociechy, 
Prawdziwe serca uciechy. 

7,.ostat1, mieszkaj, Jezu, z nami, 
Swjeć nam T\vymi promieniami, 
()ddali\vszy dusz ciemności, 
Nic oddalaj T\vej słodkości. 

.. 

Daj mi kiedyś w obfitości, 
Zazyć ch\vały Twej radości; 
Który bądź błogosławiony, I 

Na wiek wieków nieskończony. AnIen. 
, . 

TV Swi~ta Najśw. Panny JJfarlli. 

H y 1\1 N. 

\iVitaj, G\viazdo morza, 
S\vięta 1\Iatko Boga, 
\V ciąż dziewictwa zorza, 
Bramo niebios błoga. 
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Z ust się Gabrycla 
Pozdro\vicnie zlc\va; 
Niech pokój udziela 
Nowa l\latka E\va. 

~Vinnym zer\vij pęta, 
SlCpylTI po\vr{)ć blaski, 
Spędź złe, Pa nno ś\vięta, 
Uproś .. \vszystkie łaski.· 

Niech Cię l\Iatką stawia 
U r[cgo przyczyna, 
Co gdy ten świat zbawia, 
Dał Ci się za Syna. 

Panno nad Pannami, 
ł ... aska \vsza nad inne, 
Zmyj grze ch, co nas plami, 
Zrób ciche nic\vinne. 

Daj nam czyste zycie, 
Spraw drogę bezpieczną; 
By \vidząc Twe I)zjecię, 
Pili radość \vtcczną, 

Ojcu i Synowi 
~iech cześć nie ustawu i 
S\viętemu r )ucho\vi 
Trójcy jedna sła\va. Amen. 

V. Niech inlię Pańskie będzie blogo-
sla\vione. 

I}-, Teraz i zawsze it1a wieki \viekó\v. 

L1 n.t Nie racz panliętać, Panie, ną' 
występki nasze, albo rodziców naszych, 
i nie racz nas karać za grzechy naszę~ 



, , 
PIESN BOGARODZICY: 

Magoui nt· fi t. 
Wielbi dusza moja Pana. I rozrado

wat się duch mój v.,r Bogu, Zba\vicielu . 
mOlm, 

Iż wejrzał na pokorę służebnicy swo· 
jej: albowiem oto. odtąd btogoslawioną 
mię zwać będą wszystkie narody.o 

Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, 
który mozny jest, i ś\vięte Imię Jegoo 

A miłosierdzie Jego od narodu do 
narodu, bojącym się Jego. , 

U czynU nlOC ramieniem s\vojem, roz
proszyl pyszne myślą serca ich. 

ZŁozyl nlocarze z stolicy, a pod-
wyzszyI pokorne. + 

Łaknące napelnil dobrami: a boga
cze z niczcm odprawi!. 

Przyjął Izraela, sługę swego, wspom
niawszy na miłosierdzie swoje. 

Jako mówił do ojców naszych, A
brahamowi i nasieniu jego na wieki. 
Chwała Ojcu i t. d. 

l\10DLITW A. 
\ Boże! któryś mitującym Ciebie nie

widome dobra przygotował; wlej w ser-
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ca nasze uczucie Twej milości; iżbyś
my Cię we wszystkierh i nad wszyst
ko milując, obietnic Twoich, które przc
vvyższa ją wszelkie żądania, dostąpili. 
Przez Pana naszego i t. d. Alnen. 

V. Blogosla\vmy. Panu. 
1;'-. Bogu dzięki. • 
t. A dusze wiernych przez milosier· 

dzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 
It·. Amen. 

/ 

ANTYFONY I ~IODLlr\VY DO N. P. ~IAItYr, 
któ,'e się śpiewają przy końcu Nieszporów. 

1. A lLM A. 
O(i ,Adwentu do Gl'oulnic. 

J\1atko Odkupiciela! 
I<tóraś się nam stała 
13ramą niebieską, 
I gwiazdą morską. 
Racz twojemi świętem i 
I)opomódz prośbami, 
I wielu waznelni 
T\vemi zasługami. 
I.udo\vi upadłemu, 
,Z grzechó\v powstającemu, 
By mógł królo\vać \viecznie 
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Z Tohą \v niebie bezpiecznie. 
Gdyś Panno usłyszała 
1\Iile pozdrowienie 
Od Gabryela Anioła, 
Z zdumieniem przyrodzenia. 
Ty któraś porodziła 
S\viętego St\vorzycie la, 
Pokornie Cię pros-imy: 
l\liej lit~ść nad grzesznymi. 

tV Adu:enci". 

f. Aniol Pański z\viastowal lVIaryi: , 
lk. I pocz\la z Ducha S\vi\tego. 

lVlódln1Y się. 

Łaskę Twoję, prosimy, Panie, racz 
\vlać w serca nasze, abyśmy którzy, 
ZJ. zwiasto\vaniem anieiskiem, wciele
nie Chrystusa Syna Twego poznali, 
przez mękę i krzyż Jego do chwaly, 
Zlnartwych\vstania byli doprowadzeni. 
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. 
AIllcn. 

Od Bożego, l .. larodtellia i dalej. 

\"1' •. Po porodzeniu, Panno, nienaruszo
na zostalaś 

'* 

~{" Boga I~odzicielko przyczyń, się za . 
namI. 
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MódlnlY ·się. 

Boże, któryś przez płodność' Panień
ską błogosławionej Maryi rodzaj ludzki 
zapłatą' wiecznego zbawienia obdarzyć 
raczył, daj, prosimy,... abyśmy doznali 
przyczyny za sobą 1"'ej, przez którąśmy 
zasłużyli otrzymać Dawcę żywota na
szego Jezusa Chrystusa. Amen. 

2. AVI~ REGINA. 

Po Gromnicach, do końca JViellc. Postu. 

Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska, 
Bądź pozdrowiona, Pani anielska; 
V/itaj, święte Pokolenie, '. 
Z którego \vyszło zbawienie. 

!\' escl się, Panno wsławiona, 
Slicznością nad wszystkie ozdobiona; 
W itaj, ozdobo jedyna, 
A za nami \vołaj do Syna. 

V. Racz mi dać, Panno Święta, abym 
Cię godnie chwalil. F 

lł~. Daj mi 010C przeciwko nieprzyja
ciołom Twoim. 

• 
11ódltny się. 

Udziel, miłosierny Boże, ulomności 
naszej wsparcia; abyśmy, którzy ś\vię-

• 
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tej Boga Rodzicielki pamiątkę czynimy, 
za Jej przyczyny pomocą, z niepra\vo
ści naszych po\vstać mogli. Przez te
goż Chrystu~a Pana naszego. Amen. 

3. REHISA COELI. 
. . , 

Od JVielk·anoc.1/ do Sobot.1J przed l'rójcą Stoięfą. 
. . . 

I(rólowo niebieska wesel się, Alleluja, 
!(tóregoś godna była nosić w zywocie, Al. 
Już zmartwych\vstał, jako był powiedział, 

[Alleluja, 
Módl się za nami do Boga. Alleluja! 

f. Ciesz się i wesel się Panno Marya, 
Alleluja. . 

Ił·; Albowiem zmart\\'ych'vvstal Pan pra-
wdziwie,. Alleluja. . 

Módl nl y się. 

Boże, któryś przez zmart\vych\vsta
nie Syna Twego, Pana naszego Jezu
sa Chrystusa świat uweselić raczyl, 
spra\v prosimy. abyśmy za przyczyną 
Jego Rodzicielki l\laryi Dzie\\Ticy. wic
cznego zy\vota radości dostąpić t110gli. 
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. 
An1cn .. 
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, • Od 7"'róicy Swiętej do Adwentu. 

Bądź pozdro\viuna, Królo\\10 Niebie
ska, l\latko n1ilosierdzia, zywocie slod
kości i nadziejo nasza, bądź pozdro
wiona! Do Ciebie wolamy wygna6cy, 
synowie E\vy. 1)0 Ciebie wzdychamy, 
stękając i placząc na tym padole pła
czu. A przetoż Ty, Orędowniczko na
sza, one rnilosierne ocz-y Twoje obróć 
na nas; a Jezusa; który jest blogosla-

. wiony owoc zy\vota Twego, po tern 
\vygnaniu racz nam pokazać, o laska
~Ta! o litościwa! o najsIodsza Panno 
~iaryo! 

Y. ~Iódl się za nan1i} ś\vięta Boża Ro
dzicielko. 

R·. Abyśmy zię stali godnynli obietnic 
Chrystusowyc;h. 

Módln1Y się. 

Wszechmogący wieczny Boże, który 
chwalebnej Dzie\vicy matki l\Iaryi cia· 
lo i duszę, aby godnem mieszkaniem 
Syna Twojego stać si<; zaslużyla, za 
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.,sprawą Ducha świętego przygotowałeś, 
daj, abyśmy której pamiątką wp.selimy 
się, za Jej łaskawą przyczyną od te
raźniejszych nieszczęść i od śmierci 
wiecznej byli wyzwoleni. Przez tegoż 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Y. Pomoc Boska niech bedzie za:" -. 
wsze z nami. 

l}-. Al1}en. 
Ojcze nasz. Zdro'/;vaś JJ;Iarya. Wie

Irz§ w Boga. 
, 

P l E ~ N. 
Dobra noc; o Jezu, o miłości moja! 
Niech wTwemręku usnę ja, lepianka T\voja; 

Niechaj mi się śni zawsze o Tobie, 
Niechaj rozmawiam z 'J.'obą dziś sobie, 

O Jezu me kochanie! ' 
Dobra noc, o Jezu, o moja miłości! 
Boże ser~a mego, niech T\vej Opatrzności 

I)zisiaj i za\vsze pewien dozna\vam, 
Tobie się wszystek cale oddawam, 

Z duszą i ciałem grzeszncm. 
Jezu, pod T\ve nogi skłaniam głn\vę moję. 

"I{acz mię wziąść \v opiekę i obronę swoję, 
Niech się zanurzam \v T\ve ś\vięte rany, 
l\lój Zbawicielu, Jezu kochany, 

Niech w nich dzisiaj zasypiam. 
Dobra noc, spraw, Jezu, dla samego siebie, 
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Byś \v mem sercu mieszkał, jako w drugiem 
[niebie, 

Tobie wszechmocny, wszech rzeczy Panie, 
Niech się ma dusza dziś niebem stanic. 

O Jezu mój i Boże! 
Dobra noc, dobra noc, o moje kochanie! 
Jezu i mój Boże, mój dziedziczny Panie, 

Przy 'fobie wszelkich słodkości zdroju, 
Niechaj zasypiam, Jezu, w pokoju, 

'f craz i na czas wszelki. 
l\Iatko Boga mego i stróżu Aniele, 

. l\licjciez o mej duszy pieczę i o ciele, 
Patronie ś\vięty imienia mego / 
Brotl mię tej nocy od wszego złego

Bądź mi strażą i obroną. 
Pote1J~ 71zożesz od1Jzówić lJlodlitwy wieczorne. 

VI. S P O W I E D~. 
I. NAUI(A 

O G lt Z E C H [T. 

I. CO jest grzech. Grzeszyć, jestto myśleć, 
mówić lub czynić co takiego, co sprzeci
\via się \voli Bozej; t. j. przykazaniom Bos.~ 
kim i kościelnym. Grzech jest chorobą du-' 
szy naszej. Jak choroby ciała, jedne są 
ciężkie, śmiertelne a drugie lekkie, prze 4 

mijające: tak samo grzech by\va .~1n1·erteL
ny t. j. ciężki i POll),)zedili, lekki. Grzech 
ślnicrtclny jest przestąpienie przykazania 



Boskiego albo kościelnego myślą, mo\vą, 
uczynkiem albo opuszczeniem, . \v rzeczy 
\vażnej, z zupełneln poznaniem i przyz\vo
lenielu. Grzech pOlc8zed"i jest przestąpie-· 
nie przykazania w rzeczy malej, albo choć
by i wielkiej, ale bez nalezytego zastano
\vienia się i niezupelnie dobro\volnie. !(to 
zaś robi cokol\viek, nie wiedząc bynaj
mniej, ze to jest złem; albo robi co złego 
mimo\voli, nie chcąc grzeszyć i nie mogąc 
sprzeci\vić się, \vtenczas nie grzeszy. 

1"'rzema stopniami dochodzi się z\vyklc 
do grzechu; poduszczeniem, upodobaniem. 
i zez\voleniem. j)orlu8zr.zr:nie czyli f>nk~llsa po-
kazuje nam złe. Jest-to myśl jaka zła" 
albo zły przykład, albo namowa. Jezeli na
tychmiast od\vracamy się od złego i ucie
kamy się do Boga o pomoc i obronę, 
choćbyśmy i długo byli kuszeni, przykro 
to nam jest i niebezpiecznie, ale bynaj
mniej nie grzeszymy przez to. To tylko 
jakby brzęczenie komara, szczekanie psa, 
od ukąszenia których bronimy się męznie. 
!( usi nas szatan, jako nieprzyjaciel duszy 
naszej; kuszą nas jego słudzy, ludzie ze
psuci i prze\vrótni; kuszą nas wreszcie \vła-

.... .sne namiętności, t. j. złe skłonności ciała. 
Pan B<'>g dopuszcza. nas kusić dla \vypro
bo\vania naszej wierności i cnoty, ale da
je nalTI laskę do z\vycięzenia złego. Poku
sy by\vają pon~tne. Zły duch stara się u
kryć przed nanli skutki grzechu: zgryzo-
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:y sumienia, karę na tamtym świecie, utra
:Q sławy i zdrowia; ale \vabi nas pozorem 
przyjemności, rozkoszy, bogact\va. I ztąd 
po\vstaje w nas ujJodobf171ie \v złem. Kiedy 
~ię staramy usilnie od\vn')cić serce od złe
:{O i wzy\vamy pomocy Bożej, to i upodo
Jania takie mimo\volnie nie będą grze· 
:hem ciężkim. Ale jeżeli serce nasze przy
nęcone pOZOrelTI dobra skłania się ku złe
nlU dobro\volnie, \vtenczas następuje zez
'colenip, które za\vsze jest grzechem By
wa tu z nalni, jak z O\vyln biednym mo
tylkiem, co leci na ogieó, myśląc, że to 
k.\viatek; i tym sposobem ginie, lub co naj
mniej opali sobie skrzydła. I(iedy czło\viek 
:zęsto grzech jaki 'popełnia, i tak się z 
nin1 oswaja, że już nie czuje wielkiego 
niepokoju i trwogi w sumieniu, stan taki 
~rzesznika nazywamy nalofllem, Jcstto stan 
)ardzo zły i niebezpieczny; jest~o jakoby 
)\va choroba, która' ciągle dręczy czło
~vieka, i nie da je się usunąć żadnenl le
karst\vem, którą nazy\vamy stalą, chroni-
~zną· A zwłaszcza nałóg grzechu śmiertel
lego jest rzeczą strasL.ną, bo z niego \vy
:lły\va nieczułość i ślepota duchowa, ta 
lajwiększa kara Boska na ziemi, którą 
jotknięty grzesznik, na oślep idzie do zgu
)y \vie~znej. To jakoby o\ve suchoty roz
~vinięte, jak by gorączka straszna, po któ
~ej śmierci spodzic\vać się można. 

2. Grzech ślnier·telf.J,'1. Obrzydź sobie, m~j 



142 

bracie, nadewszystko grzech śmiertelny. 
Patrz, jak on jest szkaradny i zgubny. 
Przez grzech śmiertelny \vyrządzamy naj
większą zniewagę Panu Bogu, naj\vyższe
mu dobru naSZC1TIU, odwracając się od 
Niego i wyżej sta\viąc sobie nędzne stwo
rzenia i \vłasną przyjemność zmysło\vą; 
utracamy łaskę poświęcającą, wszystkie 
zasługi, i stajemy się godnymi wiecznego 
potępienia. Ciało bez duszy jest tru pem 
gnijącym, i spra\vuje wstręt i obrzydzenie; 
tak dusza grzechem ciężkim dotknęła sta~ 
je sięjakby umarłą,bo jest pozbawiona miło
ści Bożej, tego pra\vdziwego życia s\vego; . 
staje się bardzo szpetną i obrzydłą \v o
czach Boga i Aniołó\v Jego. Przez grzech 
śmiertelny stajemy się nie\volnikami złego 
ducha, stajenly się podobnymi jemu ,,}(to 
czyni grzech, z djabła jest", mówi ś. Jan. 
Jak gałąź nic otrzymująca soków od pnia, 
choćby pier\viej okryta byla liśćmi i k\via
tern, usycha i na nic się nie zda jak tyl
ko na wrzucenie do ognia, tak dusza poz- . 
ba\viona miłości Bozej, tego pra\vdzi\vego 
soku swego oży\vczcgo, traci wszystkie 
zasługi i dobre uczynki, jakie nliała pier
\viej, i zasługuje na ogień piekielny. Grze
ąznik taki krzyzuje na no\vo Chrystusa 
Pana \v s\vem sercu, bo dla grzechó\v u· 
lnarł na krzyżu Zbawicie!.;.; Przez grzech 
śmiertelny utracamy pokój sumienifl i ś\vię
tą radość serca. Sumienie czyste; jest jak 
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niebo jaśniejące słońcem, a sumienie ska
lane grzechem, to jakby niebo zamroczo~ 
ne chmurami ciemnemi. Często bardzo 
różne choroby i zlnartwienia są następst
wem grzechu. Ale co gorsza, jeden grzech 
śmiertelny, z którego zaraz nie po\vstanie
my przez pokutę, cięzarem swym popy
cha do nowych grzechów. Jak w kopal
niach głębokich każdy szczebel drabiny 
oddala nas od światła słonecznego i po
grąza w przepaść ciemną; tak, grzesznik, 
idąc z grzechu \v grzech, \vpada w nałóg, 
a potem w zat\vardziałość serca i osta
teczną niepokutę. A jak zycie było złe, tak 
i śmierć grzeszn ików jest najgorsza, jak 
mó\vi Pismo ś\vięte. Ale po śnlierci dopie
ro czeka- straszna kara grzesznikó\v. Je
zus dla nich nic będzie juz łaska\vym Zba
\vicieleln, ale strasznym sędzią, gdy wyda 
ten wyrok okropny: "Idźcie ode mnie prze
klęci w ogień wieczny, który jest zgoto
\vany djabłu i aniołom jego". Złość grze
chu śmiertelnego jest nieskol1czona, bo o
braza Boga nieskot1czenie dobrego; i złość 
ta będzie trwać w ,potępionym wiecznie, 
bo na tamtym ś\viecie. nie będzie już cza
su do pokuty; dla tego i kara będzie 
tr\vać \viecznie. O straszna wieczności i 
\VleCZna rozpaczy. 
Przeraź się, mój bracie, okropnością 

grzechu śmiertelnego, i strzeż się go jak 
i\vierza. okrutnego, który cię chce poźrzeć. 
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,Oś\viadczaj się codziet1 przed Bogiem, ze 
wolisz raczej umrzeć, niż Go dobro\volnie 
tak cięzko obrażać. L,cez gdyby ci się 
zdarzyło kiedy takowe nieszczęście, Boze 
ucho\vaj cię, abyś nic wpadł \v rozpacz. 
Szatan bowiem wciąga czło\vieka \v grzech, 
ukry\vając jego skutki; a dopiero po grze
chu wtrąca go, jak Kaina, w otchłat1 roz
paczy i zwątpienia. Kiedy przypadkiem 
upadłeś w błoto, śpieszysz co najprędzej, 
aby się obmyć i włożyć czystą suknię; tak 
samo, gdy \vpadniesz, brot1 Boże, w sro
motne błoto grzechu śmiertelnego co naj
prędzej oczyść się z niego przez pokutę . 

. Jeśli nie możesz zaraz pójść do spo\vie-dzi, 
uklęknij na osobności, upokorz się przed 
Bogiem; po\viedz l\ilu, że Go kochasz i ser
decznie żałujesz za grzechy; i postanó\v 
\vyspo\viadać się jak mozna nujprędzej. 
Nie bądź znowu tak zuch\vułym jak nie
którzy, co mó\vią Raz zgrzeszyłem, mogę 
grzeszyć i więcej; wyspo\viadam się ze 
\vszystkiego i kwita! A czyż pewny jesteś 
że doczekasz spo\viedzi? A moze śmierć 
nagła spotka ciebie pier.\viej, to cóż bę
dzie? .. Nie grzesz nigdy vv nadziei łat\ve
go odpuszczenia; nie odkładaj' pokuty, nic 
u padaj na duchu, ale prędko i mężnie u~ 
ciekaj się do miłosierdzia Jezusa twojego, 
który cię obmyje krwią swoją i oblecze 
cię w czystą szatę swej miłości; przytuli 
do serca i łaskawie pocieszy. 
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3. Grzech. powszedni: Nie mysI, mój bra
cie, że grzech powszedni, dla tego że jest 
mały, może być lekceważony. Jest on ta
kże obrazą, osłabia nas i naraża na kary 
doczesne, albo tu albo w czyścu. Grzechy 
po\vszednie są to jak o\ve choroby nie
\vielkie: bole gło\vy lub zębów, małe go
rączki. Nie odbierają nam one życia, ale 
są bardzo przykre i osłabia ją nas. Cirzech 
po\vszedni jest \viększcm złem dla nas od 
\vszystkich nieszczęść i od satnej śmierci, 
bo przezeń obrażamy Boga i zasmucalny 
serce Jezusa, który cierpiał i za te grze
chy. 
Są grzechy powszednie bardzo małe, 

które ledwie są grzechami, ale są \vięk
sze, które popełniają si<t . z \viększą złoś
cią. Naprzykład, wielka jest różnica mię
dzy lekką niecierpli\vością lub chwilowem 
nieposłuszellstwem, a złością większą, po
łączoną z krzykiem i płaczem lub nie po
słuszet1stwcm u pOrnelTI. Najgorsze i naj
szkodli\vsze grzechy powszednie są te, 
które popełnianlY rozmyślnie, z zastano
wieniem się. Z na\vyknicnia do takich 
grzech{)\v \vpadamy w oziębłość, \v obo
jętność do rzeczy ducho\vych, t. j. w stan 
bardzo niebezpieczzy, kt()ry nas osłabia 
na duchu i prowadzi do grzechu śmiertel
nego. Jesteśmy sła bi, i łat\vo wpadamy w 
grzechy powszednie, ale strzeż się, moje 
dziecko, owych g,rzechó\v roz.myślnych, z 

Chwała na W): sok . .hl: 2 10 / 
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pewną złością i uporem popełnianych. A 
nadewszystko, czuwaj nad sobą, aby nie· 
zaciągnąć żadnego nalogu, jak .naprzykład, 
'nałogu kłamst\va, złośliwości, obmowy i 
t. p., pamiętając, ze każde złe nawyknie
nie trudno się daje wykorzenić. Mając 
wiele wad, nie będziesz się podobał Jezu
sowi, kt{)ry chce lnice ciebie gorącym, a 
nie ozięblyln, bo oziębłość jest jak letnia 
\voda \vzi<jta do ust, która spra\vuje obrzy
dzenie i nazad się \vyrzuca Nie \vyma\viaj 
się, że t\voje grzechy i \vady są n1ałe, bo 
one obrażają Boga, sl-kod'Ją duszy, a za
niedbane łat\vo doprowadzą i do ciężkich 
\vin, tak jak mała gorączką, przy naraża-
,ni u się i niezacho\vaniu, może przejść \v 
cię'żką i śmiertelną. 

Staraj się oczyszczać z grzechó\v. po
\vszednich. Nie miej nigdy \v nich upodo
bania, i żałuj prawdziwie i serdecznie za 
n ie; bo bez żalu ·Bóg, który jest san1ą 
ś\viętością, nie może nam odpuścić naj
mniejszego grzechu. Najprostszem lek ar
st\vem na grzechy po\vszednic, jest uczy
nić akt miłości Boga: "Boze, kochaln Cię 
z całego serca"!, Jeżeli to mó\visz szczc-

. rze, możesz dostąpić odpuszczenia \vszyst-
kich grzechó\v po\vszednich. ' 

4. ÓU('"}"/onet,[allfi • A by nam ułatwić' p6-
zby\vanie się tej kurza \vy codziennej, J(o
ściót podaje pewne środki z\vane j,';flt:J",'-· 

1/iellta/ia, t. j. jakby przydatki jakie do Sa-. 
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kramentów, mające szczególną moc gła
dzenia grzechó\v powszednich przez po
budzanie nas do skruchy. Trzeba ich tyl
ko pobożnie uzy\vać ,Sześć jest takich 
sposobó\v: I. ,l/orll,twa, t. j. modlit\vy, od
bywane \v kościele, a z\vłaszcza konsekro~ 
wanym, naprzykład: słuchanie pobozne 
mszy ś. i nieszporów; jako, też odmó\vic
nie pobozne Ojcze nasz... 2. POk~1'o,.lienj e, 
kiedy kapłan kropi lud święconą wodą, 
albo mieszkanie, pokarmy, pola i t. d. 
3. jJoi//WtJI/7P, t. j pobożne używanie świę
conego chleba, oWOCÓ\V i t, d. 4. ,s,JU
u:ieri Ź 1'0 w8zeeh /I(}, czyli C~()}~tilp'(J,. (Ja grze sz
ny spowiadam się ... ) pobożnie Odll1ówiona', 
zwłaszcza na początku l\1szy. 5. ']Jawanie, 
t. j. jałmużna i inne tniłosierne uczynki z 
dobrą intencyą wykony\vane. 6. Bl0.flosla-
1oi"'28tIl)0, czyli przeżegnanie, jakie ka plan 
daje nam przy kotlcU l\lszy i \v innych ra
zach~ a zwłaszcza NajświętszYln Sakra
mentem. 

II. NAUKA. 
O SAKRA 'iENCIl~ ,POKUTY. 

I. Potrzeba ,wlut.'l. !{to po chrzcie' ś. 
zgrzeszył, musi koniecznie pokuto\vać, je
śli chce być zba\vionytn, bo do nieba nic 
zmazanego nic wnijdzie Pokuta tak jest 
potrzebna dla tych, którzy Boga ciC?zko 
obrazili, jak chrzest dla zgładzenia winy 
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pierworodnej Pan Jezus m6wi wyraźnie 
do grzesznikó\v: .. Jeśli pokuty czynić nie 
bqdziecie,· \vszyscy poginiecie.... Ach! 
nl Ó j bracie, któż z nas nie ma grzechó\v? 
1,-tó2 jest tak spra\viedli\vym, któryby nie 
potrzebo\val przepraszać Pana Boga? I(to 
n1ó\vi, że jest bez grzechu, sam siebie 
z\vodzi i pra\vdy w nim niemasz, mówi ś. 
Jan, Apostoł miłości. Jakze wielka jest do
broć i miłosierdzie Ojca naszego niebie s
kiego, ·ze nas grzesznych oczyszcza przez 
pokutę, i przyjmuje do s\vej łaski i miło
ści! Ale cc')zto jest p(lk1fto'I(J(I(.:? Jestto przy
znać się do \viny, zało\vać szczerze i starać 
się wynagrodzić, ile mozna, Bogu za \vy
rządzoną znie\vagę przez grzech, a bliź
niemu za uczynioną krzy\vdę. Tak samo 
jak dobr·e dziecko, jezeli kiedy obrazi oj
ca lub matkę przez nieposluszellst\vO i 
u por, zaraz poznaje, ze źle zrobiło, zału
je tego i przeprasza ich pokornie. 

Pan Jezus, aby nam ułatwić pojednanie 
z Bogiem, ustanowił dla nas osobny. sa-

. krament pokut.'! albo, jak nazy\vamy pos
policie, 8pou·i(~d;. Nie ludzie, ale sam Zba
\viciel nasz Jezus Chrystus, Bóg pra\vdzi
,vy, kazał nam spo\viadać się dla oczysz
czenia się od grzechó\v, kiedy po\vicdział 
do A postołó\v i do ich .następcó\V bisku-

. p<')\V i kaplanó\v te sto\va: ... \Vcźtnijcie 
] )ucha ś\viętcgo; ktl)rych odpuścicie grze~ 
chy, są ilU odpuszczone, a których zatrzy-

, 
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macie (t. j. nie odpuścicie), są zatrzyma-
. ne". Jak lekarz po\vinien poznać chorobę, 
aby dać stosowne lekarst\vo; i sędzia po
\vinien do\viedzicć się od samego obwi
nioneg-o, albo od ś\viad1<l)w, o jego \vy.
stępku, aby mógł \vydać sprawiedli\vy 
wyrok; tak sanlO i kapłan, ustano.wiony 
od Boga sędzią naszego sUlnienia i leka
rzem duszy, nie może odpuścić nam grze
cht')\v, jezeli mu nic przyznamy się do 
nich. Niedo~yć więc jest przyznać się \v 
duchu przed Bogjcm, żeśmy zgrzeszyli, ale 
trzeba przyznać się przcd kapłanem, aby o
trzymać przebaczenie u Boga; bo tak·Pan Je
zus kazał. A kazał dla tego, aby nas nauczyć 
pokory, i abyśmy za\vsze znajdowali dla 
siebie dobrą radę. napomnienie i pocie
chę· !(to więc nie chce spo\viadać się, nic 
słucha Chrystusa, i nie chce być uleczo· 
nym na duszy. Ale niedosyć wyspowiadać 
się byle jak, ale trzeba odbyć :po\vicdź 
dobrze Do tego potrzeba: I. uczynić ra· 
chunek sumienia, 2. załować szczerze za 
grzechy, 3· mocno postano\vić popra\vę 
życia, 4. przyznać się do wszystkich grzc
chó\v kaplano\vi i 5. zadośćuczynić Bogu 
za grzechy swoje. Objaśnię -ci to po ko
lei. 

2. Rachunek .~1Jrnif'1dt1. jestto przypomnic
nie grzechó\v, którymi obraziliśnlY Boga od 
ostatniej dobrzę odbytej spowiedzi, a tq 

* • .', • 
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dla tego abyśmy wiedzieli, z czego się 
mamy spo\viadać. \V tym celu nalezy usu-
nąć się, ile mozna, na osóbne miejsce, 
gdzicby nam nikt nie przeszkadzał. Potem 
'prosić trzeba Pana Boga, aby nas oświe
cił i dał nan1 poznać grzechy, które przed 
nami ukry\va miłość własna, t j. upodo-

'banie w sobie, bo kazdy człowiek łat\viej 
widzi cudze wady niż s\voje. Kiedy do 
ciemnego pokoju \vniesiesz światło, zoba
czysz co się tam znajduje; tak samo kie
dy nas I)uch ś. oś\vieci ś\viatłem łaski 
s\vojej, L.obaczymy łatwo plamy i crudy 
duszy s\vojej. Zacznij rachunek sumienia 
od zastano\vienia się, czy odbyłeś dobrze 
przeszłe spo\vieclzi, czy nie zataiłeś cza
sem przez \vstyd lub bojaźń grzechó\v ja
kich, ,i wiele to razy bylo. Gdybyś na nie
szczęście uczynił to kiedy i jeszcze dotąd 
nic na pra\vił tego, masz \viedzieć~ ze spo-

. \vicdzi t\voje nic nic\varte, i ze nalezy 
spo\viadać się na no\vo .ze '\vszystkiego, 
bo \v takim razie grzechy nie są odpusz· 
czone. Przypomnij sobie te miejsca, na 
kt{n-ych się znajdo\vałeś, osoby, z· które
mi przesta\vateś;. u\vazaj, jak spełnjasz 

. S\vojć obo\viązki' i czyńnośri codzienne. 
l)la ułat\vienia pamięci s\vojej, przebierz 
\V lnyśli przykazania Boskie i koście lne, 
grzechy gł()\vne i cudze i t. d. ]{to spo
\viada się rzadko, a przy tern jest roztrze
pany i niedbały, ten po\vinien dłuzej czy-
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nić rachunek sumienia. Kto zaś ma zwy
czaj zba \vicnny spowiadać się często, te
mu dość jest poś\vięcić chwil kilka, jakie" 
pięć lub dziesj~ć minut na przypomnienie 
grzech(')\v. Niekt{)rzy długo się męczą nad 
rachunkiem sumienia, a mając trwożliwe 
sumienie, jeszcze się \vięcej' przez to wi-
.kłają· Pamiętaj tedy, że samo tylko przy
pomnienie grzechó\v .nie jest wszystkicm; 
nie bądź zbyt trwożlhvYlTI. !(to ma szcze
rą chęć przeproszenia Boga, ten prędko 
przypomni sobie grzechy. Zresztą~ choć
byś małych jakich, prze\vinień i "zapom
niał. nic to nie zaszkodzi, ho spowiedź 
\vtenczas złą będzie, kiedy kto nie chce 
spo\viadać się z ch;il.'ich grzechów. Nie
którzy spisują s\voje grzechy i spo\viada
ją się z kartki Bywa to pomocą przy spo
\viedziach z całego zycia ale zwyczajnie 
tego nie uży\vaj. Spo\viadamy się z \vięk
szą pokorą i . żalem, kiedy m(;,vi,Jł.1/ s\ve 
grzechy, niż kiedy je cZ.1/tnlO.11 lub wydaje
my jak lekcyę. l\Iasz niżej jeden rachunek 
sumienia dla 'spo\viadających się często, a 
drugi. dla rzadkich spo\vicdzi. 

.1. Zol za ,qrzerlt.'l. Przypomniawszy sobie 
grzechy, potrzeba mocno za nie żałować. 
Żal czyli ~krucha, jestto boleść duszy i 
smutek \vnętrzny, iż obraziliśmy Boga; i 
ra2em jestto obrzydzenie sobie tych grze
chó\v. Skrucha jest rzeczą najważniejszą i 
niezbędną do dohrej spowiedzi. W pewnych 
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razach mozemy otrzymać przebaczeni.e 
grzechów i bez spo\viedzi, ale bez zalu, ni-o 
gdy. Kto nie' załuje za s\ve grzechy, tego 
spo\viedź będzie niewazna i ś\viętokradz
ka, ten zamiast oczyszcr-enia s\vej duszy 
jeszcze ją więcej plami. Zało\vać potrzeba 
za grżechy, dla tego, ze obraziliśmy Boga, 
najlepszego ()jca naszego i I)ohrodzieja, że. 
staliśmy się przyczYt:lą 111ęki i śmierci Chry
stuso\vej. Brzydzić się trzeba grzechami, 
bo one plamią duszę naszą i czynią ją 0-

brzydli\vą \v oczach Boga, bo przez nic utra
camy niebo, a zasługujcIUY na pickło. Abyś 
łat\viej mógł serce S\vojc skruszyć, podaję 
ci tu pobudkę do zalu z pcwnego poboz
nego pisarza: ,.Pan Bóg jest tak dobry, 
"tak mnie kocha, a ja, ja Go obraziłem! On 
"mi gotuje niebo, ()n mi ot\viera serce i 
"ręce swoje ojcowskie; ()n mię chce uszczę
"śli\vić jedynie z dobroci swojej, niepo
"trzebując mnie dla szczęścia swego; a ja, 
"niewdzięczny grzesznik, jestem 1\1 u nie-. 
"posłuszny, ohrażam Go, znie\vazam maje
"stat Jego, opuszczam haniebnie Pana i 
"Boga! ... 1\Iój najłaskawszy Zbawiciel Jezus 
"płakał dla tych grzechó\v, które popełni
"łem; płakał za mnie i nademną \v ubogim 
"żłobku w Nazarecie, \v Ogrojcu oli\vnylll 
"i \v czasie naj\viększej swojej męki. 1\10-
"je to grzechy były przyczyną Jego bole
"ści, Jego upokorzeń; dla nich był On po
"liczko\vany i plwocinami okryty! dla zgła-
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,.dzenia grzechó\v moich był cierniem uko
"ronowany, ubiczowany, zdradzony, opu
"szczony od wszystkich, ukrzyżowany mię
,.dzy d\voma łotrami; dla mnie nędznego 
"grzesznika, dla mnie Pan Jezus przybity 
"został cały skrwa\\Tiony do krzyża, umarł 
,.za grzechy moje i miał serce przebite 
\vłócznią! T)la mnie zmartwychwstał i wstą
"pił do nieba, ot\vierając mi przez to bra
,.,lny swego ,błogosła\vionego H.ajuL ... A ja, 
~.za tyle nliłości Jego, odpłaciłem się 1\1u 
"nic\vdzięczności,ą, grzesząc przeciw Nie-

I ' "lnu .... 
;,Przez jeden grzech śmiertelny zasłuży

"łem na piekło, na ogieó wieczny w pie
"kle razem z szatanem: a oto jednak, naj
."dobrotli\vszy Zba\viciel mój Jezus, z nie
"skończonego miłosierdzia s\vego, wzy\va 
,.mię do siebie, i m{)wi: "Biedne dziecko, 
"żąłuj za grzechy, a Ja ci przebaczę". (SeyuT'). 

Zal taki z lniłości ku Bogu nazy\va się 
doskonal.1Juz i ma tak wielką moc, że może 
nas uspra\viedJi\vić przed Bogictn \v jednej 
ch\vili. Potrzeba lnieć zwyczaj często wzbu
dzać \v swem sercu taką skruchę, a zwła- , 
szcza kiedy wpadniemy w grzech jaki. Pa
miętaj, miły bracie, że gdybyś wpadł i w 
bardzo ciężkie grzechy, jeżeli tylko z głę
boką pokorą i ufnością i z wielką miłością 
po\viesz: "C) najsłodszy Jezu, Boże i Panie 
mój, przebacz mi; kocham Cię z całego 
serca, z całej duszy; załuj~ gorzko, żem 
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Cię obraził. O Jezu miłości moja! nie chcę 
jUl \vięcej grzeszyć". I jeżeli przyten1 masz 
mocne postano\vienie pójść do spo\viecłzi 
jak tylko mozna będzie, natychmiast odzy
skujesz łaskę i przyjaźń u Pana Boga; tak, 
ze gdyby cię i śmierć zaskoczyła pierwej 
nimbyś się mógł spowiada.ć, nie byłbyś po
tępiony na \vieki. \Vidzisz, jak Bóg jest 
dobry i miłosierny! 

4. JJf()cne 7,oslal1oll'ipnie poprnl(:.'I jest ~va
runkiem dobrego żalu, bo kto szczerze ża
łuje, nie chce już więcej. czynić tego, za, 
co żałuje. Nie znaczy to, że już ni!!''.'1 nie 
zgrzeszymy, ale że za pomocą Boską bę
dziemy \vystrzegać się nadal po\vodó\v do 
grzechu. Kiedy przypadkiem potkną\vszy 
się upadniesz, mój bracie, zaraz powsta-

, jesz z ziemi, patrzysz jaka była przyczyna 
u padku, i postanawiasz 'być ostróżniejszym ' 
nadal. Tak sarno czynić. powinieneś, kiedy 
\v grzech \vpadniesz; zaraz po\vstań przez 
skruchę doskonałą z upadku swego i po
stanó\v być u\vażniejszym. Najleps.zy znak 
mocnego postano\vienia, kto pilnie unika 

. tych okoliczności, które go do grzechu 
przywiodły. Naprzykład,jakiś zły towarzysz 
nauczył cię brzydkich słów lub zabaw; u
nikajże go nadal. A jezeli musisz być z 
nim razem, nie słuchaj go; owszem, śmia
ło skarć go i napomnij, kiedy zno\vn ze
chce co złego mówić lub czynić Ponie~ 
waz zaś, bez pomocy. Bożej nic nie zna-
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czą nasze postanowienia, proś Pana Jezu
sa o łaskę, \vzy\vaj Najśw. Panny. l\Iaryi i 
Anioła Str{>za s\vego na pomoc. l\lów czę
sto sercem i ustami: ,.Boze, przybądź tui 
na pomoc! Jezu mój! !(ocham Cię, nie chcę 
grzeszyć" . 

b. 'HT;'jZl1anie rlrZe(:lu)w. Niektórzyobawia
ją się strasznie iść do spo\viedzi; przystę
pują do kapłana z taką trwogą, jak gdy
by on był \vilkiem co chce zjeść biedne
go baranka. Sądzą, że kapłan łajać tylko 
i strofo\vać będzie suro\vo, że od pędzi od 
spowiedzi, że się nie ulituje nad nan1i. \tViel
ki to błąd i pokusa szatat1ska. IZapłan jest 
pra\vdziwie sędzią t\vojego sumienia, aie 
jest. razem najlepszym ojcem i przyjacie-
lem twoim. ()n żałuje t\vej biednej duszy, 

· i chce ją uleczyć. On' zast~puje dla ciebie 
miejsce samego Chrystusa, który łaska
\vie wzy\vał grzesznikó\v do pokuty i z 
miłością ich przyjmował; i kazał tez ka
płanom być miłosiernymi· dla nich. Nie 
patrz na osobę człowieka; ale na jego 
urząd; nic spowiadasz się człowieko\vi ale 
Bogu, który ZJla skrytości t\voje. Idź tedy 
z ufnością do kapłana, jako do lekarza 
ojca swego ducho\vncgo, który nie· chce 
cię srogo karać, ale chce uleczyć, oczyś
cić duszę twoję, chce cię uspokoić i po
cieszyć. Spo\viadaj się z wielką pokorą, 
oskarzając siebie jako wino\vajca; nie zwa
laj s\vych g~·zechów na kogo innego, nie 
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. szukaj pr()żnych \vymówek. Pamiętaj, ze 
stoisz przed Bogiem, który cię sądzić kie
dyś będzie i którego oszukać niepodobna. 
Nic taj nigdy grzechów s\voich, choćby 
one były naj\viększe i najszkaradniejsze. 
'frzeba po\viedzieć kapłano\vi \vszystkie 
winy swoje, które tylko nlogłeś przypom
nieć, bo B{>g chce tego koniecznie. Gdy-
byś, ucho\vaj Boze, zataił jaki grzech umy
ślnie na spo\viedzi, czy to przez \vstyd, 
czy przez bojaźó, spowiedź t\voja byłaby 
nic nie\varta, nictylko nie dostąpiłbyś od
puszczenia grzechów, ale odszedłbyś od 
spowiedzi jeszcze \viększym grzesznikiem; 
lepiejby już było nie spowiadać się zupeł
nie, niż odbywać spowiedź złą, świętokra
dzką. J estto chytrość sz~tana, który naln 
za\viązuje usta i chce nas zgubić. Pamię-· 
taj, mój bracie, ze ten grzech zatajony bę
dzie kiedyś ogłoszony na sądzie Boskim 
\vobec \vszystkich ludzi, czyz nie lepiej 
za\vstydzić się teraz przed jednym kapła
nem, niż być zawstydzonym publicznie, i 
gorzeć za to \v ogniu piekielnym na \vie
ki? I to powinno zachęcić ciebie do szcze
rego \vyja\vienia \vin s\voich, że kapłan 
nigdy nic może po\viedzieć tego, co sły
szał na spowieozi, choćby mu nawet śmier-' 
cią grozono. Przytem ucho kapłana przy
z\vyczajone jest do słuchania \vszelkich 
niegodzi\vości;· n-ie zadziwisz go i pie zra- . 
zjsz do siebie; owszem, za twoją otwar-
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tość i żal serdeczny jeszcze cię więcej bę
dzie kochat Ale moze mi powiesz: .. Chciał
bynl powiedzieć \vszystko, ale nie wiem, 
jak to wytłumaczyć, nic umiem sobie po
radzi(~, bo to tak te brzydkie rzeczy popeł
nilem?·~. W takim razie, po\viedz m{)j bie
dny grzeszniku, ślniało i otwarcie spo\vie
dniko\vi: ,,1\lój ojcze, zrobiłem brzydkie 
rzeczy, ale nic \viem, jak to . powiedzieć. 
'vV stydzę się, dopom{)ż mnie i zapytaj się". 
\,vtedy kapłan zapyta 'ciebie, a ty mu naj
szczerzej opo\viesz wszystko, i tym spo
SObelTI zrzucisz ciC(żar ze s\vego sumienia, 
i będziesz bardzo rad. jezelibyś na spo
wiedzi zapom.niol· powiedzieć jakie grzechy, 
dla tego ze ci to na myśl nie przyszło, 
spo\viedź twoja nie będzie przez to zła, i 
dostąpisz odpuszczenia wszystkich grze
ch{nv, nawet zapomnianych. jezeli te grze
chy opuszczone przcz zapomnienie, są cię
żkie i wazne, trzeba \vrócić do kapłana i 
powiedzieć: .. l\l<'>j ojcze,2.apomniałem je
szcze po\vicdzieć tych i tych moich win". 
Ale gdyby w tenl zachodziła trudność ja
ka na teraz, trzeba będzie koniecznie przy
znać się do tego na następującej ~powic
dzi. jeżeli zapomnisz jakich lekkich, ma
łych grzeszków, bądź spokojny i nie wra .. 
caj~ niema tak koniecznej potrzeby spo
'\viadallia się z małych grzechó\v jak z 
\vielkich. f)alej, na spo\viedzi trzeba ko-

. niccznie wyznawać hczbę' grzechó\v, t. j ... 
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jak często grzech jaki . popełniaśz, z~vła
szcza jezeli to jest wazny \vystępek. Gdy 
byś nie mógł \vyrazić nape\vno, ile razy co 
było, to powiedz mniej więcej, czy to by:' 
lo kilka lub kilkanaście razy od spo\vie
elzi: czy to popełniasz codzietl czy co ty
dzień; przyznaj się też, jak da\vno zaczą
łeś popełniać ten brzydki grzech, czy spo
\viadałcś się" jUl z tego pier\vcj, i czy by
ła z tcgo jakakol\viek popra\va po przc
szłcj spo\vicdzi. VV szystko to \viedzieć po
\vinicll spo\viednik, aby łatwiej mógł ule
czyć t\voję chorobct duchową. Potrzeba ta
koz po\viedzieć OJ..'o!icztws(,i grzechu, to 
jest takie rzeczy, ktt'>re mogą grzech z 
małego uczynić wielkim, albo zupełnie in
nym Naprzykład mó\vić złe sło\va na ró
\vncgo nie za\vsze jest \vielkim grzecheIn, 
ale po\vicdzieć to na ojca lub matkę, by
łoby cięzką \viną. W ziąść co potajemnie u 
kogo jest zwyczajlią kradzieżą, ale \vziąść 
z kościoła będzie świętokradzt\vo, i t. p. 
Jeszcze raz ci przypominam, ze to jest 
obtnviązek konieczny mó\vić liczbę i oko
liczności grzechu na spowiedzi. Nię trze
ba czekać pt'>ki kapłan o to zapyta, ale 
trzeua samemu \vyznawa(~ to, jezcli chcc; 
lny, aby spo\vie.dź była dobra. Na spowie
dzi nie trzeba mó\vić rzeczy, niepotrzeb
nych i nie nalezących do niej. Nie ttzcba· 
\vymicniać imienia 'i nazwiska oS(Jb i nliejsc. 
Strzedz się trzeba wielomówstwa, ·bo to ' 
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zajmuje· drogi czas spowiednikowi; ale 
starać się krótko i jasno, bez dwnznacz-. 
ni!{ów, bez omówień, . bez obwijania, jak 
to mó\vią, w bawełnę, wyrazić wszystko 
co maIny na duszy, słowami \vyraźnemi, 
ale przyz\voicie i z uszano\vaniem. Spo
\viadać się trzeba ani zanadto cicho ani 
zanadto głośno, ale tak aby kapłan mógł 
usłyszeć \vszystkoa Przed spo\viedzią, nie 
nalezy naciskać się bardzo, ale jeżeli cze
kać nie mozemy, poprosić księdza, aby 
nas \vyspo\viadał pierwej. Bądź wreszcie 
ostrózny, aby nie słuchać cudzej spo\vic
dzi; a kiedy co posłyszysz minlowoli, \viedz, 
ze niegodzi siQ tego rozpo\viadać i \vyś-. . , 
mIcwac. . 

Zwyczajny spos6b spowiadania się jest 
ten: Pr/Jystąpi\vszy do spowiedzi (konfesy
onału), kiedy kapłan mó\vi nad tobą mo
dlitwę, uklęknij, przezegnaj się, i zmó\v 
Spo\viedź powszechną (Ja grzesz11y spo
\viadam się i t. d. stron. 238) do tych 
słó\v '111()jo u·hz.a. Jeśli nie utniesz, albo czas 
jest kr()tki westchnij do Boga o pomoc, 
abyś się szczerze \vyspowiadał. Potem po
\viedz: "Niech będzie pochwalony Jezus 
C~hrystus", zakryj się od ludzi i zaczynaj 
spowiedź' 1\1 {>w, kiedy byłeś w spo\viedzi, 
czy wyptłniłeś pokutę i to wszystko co to
bie było· kazano. ()skarżaj się najprzód 

zgrzech{)w ciężkich, aby nie zapoDlnicć. 
Słuchaj u\vaznie, ~zego się pyta spo\vic-
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dnik i' odpowiadaj szczerze. Kiedy już 
\vszystko wypo\viesz, co miałeś na duszy, 
\vzbudź na nowo zal- za grzechy, i dodaj 
te sło\va: «\\Tięcej nie pamiętam: lałuję 
serdecznie za te i za wszystkie grzechy 
calego zycia mego; obiecuję za p01TIOCą· 
Boską poprawę, a ciebie, ojcze ducho
wny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie». Słu
chaj z uwagą, jaką ci pokutę naznacza ka
pła.n; a potem klęcząc nachyl gło\vę, i 
z wielką pokorą i skruchą kończ Spo\viedź' " 
powszechną od słt)\v 1JU!ju wina, przy czem 
bij się w piersi, albo mów: «Boze! bądź 
miłości\v mnie grzesznemu». Nie oddalaj 
,się, dopóki kapłan nie da znaku odejścia. 
I<'iedy ty tak z pokorą bijesz się w piersi, 
kapłan daje ci 1'ozflrzpszenip, to jest: mocą' 
i imieniem samego Chrystusa od puszcza 
ci grzechy, a Pan Jezus krwią S\voją naj
drozszą oczyszcza t\vą duszę 00 \vszelkiej 
zmazy, i czyni ią miłą przed obliczem S\VO
jem i całego Nieba., () jakże to wielka la
ska i szczęśliwa chwila dla ciebie~ ... 

6. Zados.'jćucz"!Jnie7lie. Na spo\viedzi otrzy
mujelny odpuszczenie \viny i kary wie-
'cznej, ale pospolicie zostaje jeszcze kara 
doczesna, którą trze ba' \vycierpieć albo tu 
na +iemi, albo \v czyścu. Otoz po spo\vie
dzi, pozostaje jeszcze wypłacać się spra
\viedliwości Boskiej przez dobre uczynki 
nasze, i to nazy\vamy zadds,1lćUCz.7/uie/lip-UI 
albo czynieniem pokut!}. Najpierwszy z tych 
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pokutnych uczynkó\v jest ten, który nam 
kapłan naznacza na spo\vicdzi, i kt6ry dla 
tego nazywamy pokutą. Tako\va pokuta 
stano\vi część sakramentu i ma moc \viel
ką zadosyćuczynienia Bogu. Grzeszy i \vła
snej duszy wyrządza krzywdę, kto ją przez 
niedbalstwo opuszcza. I)la tego, mój bra
cie, odszedłszy od kapłana, i podzięko
\vawszy Panu Bogu za odpuszczenie grze
chó\v, staraj się zaraz odprawić naznaczo
ną pokutę, abyś jej nie zapomniał potem. 
Prócz tej pokuty, ofiaruj Bogu n10dlitwy 
t\voje, umart\vienia i różne przykrości, ja
kich będziesz dozna\vać, za grzechy S\VO
je. Kiedy naprzykład doznasz krzywdy ja
kiej od kogo, albo cię spotka jakie nie
szczęście, m{)w do Boga z pokorą: «Za
słuzyłen1 na to, Boże mój, obrażając cie
bie, przyjmij to za grzechy moje; poddaję 
się woli 1\vojej!» Tym sposoben1 czynić 
będziesz godne owoce pokuty, i skarbić 
sobie będziesz skarb w niebie. 

Słó\v kilka dodam ci tu o modlitwach 
przed i po s po\viedzi, przed i po komunii. 
Są to modlitwy bardzo stosowne i pozy
teczne do przygoto\vania duszy naszej do 
sakramentó\v, ale nie obowiązują nas by
najmniej pod grzechem. Jeśli czasu brak
nie, możesz je skrócić. Kto zdolny jest do 
tego, moze z własnego serca modlić się, 
i \vzbudzać uczucia stoso\vne w duszy 
swojej. GłGwną i istotną rzeczą, jest uspo-, 

Ch\vała na wysoko ,Ą: 2. l I 
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sobienie duszy do godnego i pożyteczne
go przyjmowania sakramentów, o co naj
bardziej starać się nalezy. 

7. 'ó'jlowicdi z; cale.fjo i,lfcia, i częsta. I{iedy 
przypominalny sobie grzechy z całego zy
cia s\vego, od po\vzięcia rozumu, .j, spo
\viadan1Y się z nich, a szczególnie z cię
żkich \vin kapłano\vi, nazywa się to spo
\viedzią z całego zycia albo dożywotllią. 
Spo\vicdź taka lnoze być niezbędnie po- . 
trze bną VI takim razie, jeśli kto lniał Z\vy
czaj taić na przeszłych spowiedziach grze
chy, lub odby\vał je bez żadnego zalu i 
bez żadnej popra\vy ze s\vych brzydkich 
nałogó\v. \Vtedy spo\viedzi będą nie\vazne, 
albo przynajmniej barclzo wątpliwe; grze
chy nie będą odpuszczone, i sumienie nie 
moze być spokojne. Jedynyn1 środkien1 ra
tunku duszy \v tak opłakanym stanie su
mienia będzie, odbyć spowiedź dozywot
nią szczerze i ze skruchą, i z nalezytem 
przygoto\Vanieln. Tyln sposobem, przeszłe 
złe spowiedzi będą napra\vione i sumienie 
nabędzie \vielkiego skarbu, pokoju \vnętrz
nego. \V innych razach, spowiedź z całe
go życia 1110Że być bardzo pożyteczną, 
choć nie konieczną, np. przy obraniu sta
nu lub w \vaznych okolicznościach życia. 
Ale by\va tez, ze spo\viedź dozy\votnia nie 
L<tdzie potrzebną j pozyteczną, kiedy kto 
ma sumienie trwożliwe, i podlega skrupu
łom, t. j. lęka się i tr\voży zbytecznie, wi-
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dząc tam grzech, gdzie go rzec~ywiście 
nienla. I Ha tego, mój bracie, co SIę tyczy 
takiej spowiedzi dozy\votniej, należy uprze
dnio zaradzić się światłego i gorliwego 
spowiednika, i pójść z ufnością za jego 
zdanienl. 

Kto chce pro\vadzić życie prawdzl\vie 
chrześcijańskie i zape\vnić sobie zbawie
nie, po\vinien starać się często chodzić do 
spo\viedzi. I rzeczywiście, cóż to jest spo
\viedź? Jestto uleczenie chorób· dusznych, 
jestto. oczyszczenie duszy z plam grzecho
\vych, jestto kąpiel ducho\va. Jeżeli tak 
dbatny o zdrowie i czystość ciała, umy
wając je i pielęgnując codziennie, to dla 
czegoż mamy zaniedbywać duszę swoję, 
tę naj szlachetniejszą cząstkę istoty naszej? 
Jeżeli więc tobie miła cnota i szczęście 
t\voje, nietylko \vie('zne ale i doczesne, 
Dliej ochotę spowiadać się często. 'T'en 
z\vyczaj pobożny uczyni cię pokornym, 
czystym, cierpli\vynl; uchroni cię od wielu 
złych nałogów, które szkodzą nie tylko 
duszy, ale toczą i psują, jak robak, i zdro
\vie nasze. Jak właści\vie często chodzić 
masz do spo\viedzi, , to zależeć będzie od 
\vielu okoliczności. Swięty Franciszek Sa
lezy, wielk i nauczyciel pobozności, powia
da, że dobry chrześcijanin spo\viada się . .. .. . 
przynaJmnIeJ. raz na mIeSIąc, Dla]ąc spo-
sobność po temu. A nadewszystko, gdybyś, 
broń Boże wpadł w jaki gr~ech ciężki, ol 



164 

wtedy nie odkładaj spo\viedzi, ale śpiesz 
co najprędzej oczyścić we Krwi Chrystu
sowej sUlnienie swoje. Kto po grzechu 
śmiertelnym nie chce zaraz pokuto\vać, 
naraża zbawienie swoje. l\Ioże położyć się 
wieczorem do ł6żka, a obudzić się w pie
kle!... Ale choćbyś się i nie poczuwaJ do 
grzechu ciężkiego, zawsze spo\viedź czę
sta będzie bardzo pożyteczną; oczyści do
skonalej duszę, pomnoży w niej łaskę i 
miłość Boską i sprawi obrzydzenie i do 
mniejszych grzechów. 

Bardzo jest pozyteczną rzeczą dla duszy 
spowiadać się, o ile można, u jednego ka
płana, bo tym sposobem znając nasze su
mienie łatwiej będzie mógł poradzić i kie
rować nami. Wybierać należy spowiedni
ka światłego i pobożnego i nie opuszczać 
bez waznej przyczyny. Pamiętaj, mój bra
cie, że nas miłość własna i namiętności 
często zaślepiają, dla tego ufać sobie nie 

. możcmy, lecz potrzebujemy· w rzeczach 
zbawienia prze,vodnictwa i opieki. «!{to 
sam sobie chce być przewodnikiem, głu
piemu nauczycielo\vi oddaje się \v naukę,» 
powiada jC9cn święty. -

1. RACHUNEI{ SUl\TIENIA 
dla spolviedzi czę::sto odb.1Jwan:lJch. 

Przeciw Bng'u. 
Opuszczenie obowiązków pobożności, 

modlitwy rannej i wieczornej, - niedbałe 
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odmawianie pacierzy, - nieuszanowanie 
\v kościele,--opuszczanie Mszy w dni świę
te,-dobro\volne roztargnienie na modli
twie, -niechęć do słuchania nauk ducho
wnych, oś\viecenia się w religii-złamanie 
postu,-wyśmicwanie pobożności, -- wsty
dzenie się ćwiczeń pobożnych dla wzglę
dó\v ludzkich,-przysięganie się,-żartowa
nie z rzeczy świętych,- szemranie przcc~\v 
Bogu. Czy to w rzcczach ważnych, i jak 
często? 

Przee.iw bliźniculu. 

Posądzanie, - pogarda, - gniew, niena
wiść,-zazdrość,- chęć zemsty, - dawanie 
złej rady i złego przykładu,- zabawy nie
przyzwoite,-obmo\va, - donoszenie star
szym przez złość albo niesprawiedli\vie,
kłótnic,-przykre słowa, łajanie, przekli
nanie, -- oszukiwanie, ~.- nieposłuszeństwo 
rodzicom i starszylTI, harde i złośliwe od
powiadanie, nieuszano\vanie, L-łe słowa i 
myśli przeciw nim, wyśmic\vanic ich,-po
gardzanie ubogimi,-odmó\vienie pomocy 
potrzebującym, - zabieranie cudzego, krzy
\vda bliźniego. Czy w rzcczach ważnych, 
i jak często? 

Przeciw sobie samem',. 

Próżność, wynoszenie się nad innych, 
upodobanie w pocl:,vałach próżnych,-
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kłamstwo, obłuda, udawanie (czego niema 
w sercu), myśli, chęci, spójrzenia, czyta
nia, rozmowy i uczynki przeciwne skrom
ności i \vstydli\vości,-obzarstwo,-zawzię
tość w gniewie, upór, niecierpliwość, na
rzekanic,- lenistwo, strata czasu, zanied
bywanie nauki,-opuszczanie obowiązkó\v 
s\vego stanu. Czy w rzeczach \vaznych i 
jak często? 

'1Vlozc masz jaką wadę, w sobie zako
rzenioną, i czy starasz się ją przezwycię
zyć?-l\ioze .masz jakie złe przyzwyczaje
nie, albo jaki brzydki nałog? 

2. RACHUNEK SUl\lIENIA. 
na spowiedź lde czgsto odbywaną (z Segura). 

lrzg]ę_leul prze~złych Sl)Ol'riedzi. 

Czy za\vsze mówiłem wszystkie grzechy 
na spo\viedziach; czy nie zataiłem czego, 
kiedy się spo\viadałem przeszłą razą?-· Czy 
odpra\viłem nalezycie pokutę, naznaczoną 
mi na spo\viedzi? Czy usiło\vałem od tego 
czasu popra\vić się z \vad swoich i stać 
się lcpszyln? 

I 

PRZYKAZANIA BOSKIE I KOSCIELNE,' 
I. 

Czy odma\viałem pacierze każdego dnia, 
rano i \vicczorem? Ile razy opuściłem je 
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przez hiedbalst\vo? Ile razy odma wiałem 
je bez uszanowania, bez pamięci na Boga, 
byle odbyć i dla z\vyczaju tylko? lVloże nie
u\vażnie i niepobożnie czyniłem na sobie 
znak krzyza świętego -Czy nie zaniedby
\vałcm żyć dla Pana Boga i ofiarować mu 
pracę S\voję, główne czynności, smutki i 
radości swoje? (Wtenczas tylko jesteśnly 
prawdzi\vYlni chrześcijanami, kiedy zyje
my dla Jezusa Chrystusa). 

Czy kochałem z całego serca Zba\vicie
la mego Jezusa Chrystusa, w najś\viętszym 
Sakramencie Jego miłości? (~zy nie zanie
'dbywałem odda\vać Mu czci \v kościele, 
kiedy mogłetn? - Może przez obojętność 
lub przez lekkomyślność stroniJem od 
I(omunii świętej, która jest jedynem źró
dłen1 życia chrześcijańskiego i pobozno
ści?-Czy kochałem i \vzy\vałem Najś\vięt
szą Pannę jak dobry syn? 

l\1oze żartowałem sobie z Religii przez 
lekkomyślność albo przez \vzgląd ludzki?' 
-.-:\loze \vyśmie\vałem pobozno~jć \v to\va
rzyszach lepszych ode mnie? - Czy nie 
czytałem książek bezbożnych? ~ 

II. 

Czy nie mówiłem słów brzydkich i gru
bijatlskich?-Czy nie przysięgałcrn się na
daren1no?- Czy nie bluźniłem najś\viętsze
go inlienia Boskiego? 
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Czy nie \vyma\viałem bez uszano\vania . 
najś\viętszego imienia Jezus, albo imienia 
Najś\viętszej Panny lVlaryi?-Czy nie prZ)f
sięgałem albo czy nie bluźniłem w obe 
innych, dając im przez to zły przykład? 

III. 
~1:oże zajmowałem się w niedzielę i ś\vię

ta, robotami \v te dni zabronionemi?-Mo
ze w niedzielę i święta, bez \vielkiej· po
trzeby, robiłem pokupki, zwłaszcza z opu
szczeniem nabożct1stwa? 

Czy nie opuściłem z własnej winy w Nie
dziele i Święta Mszy świętej? -- l\10że się· 
spóźniłem na 1\1szę z \vłasnej winy? -1\10-
ze wyszedłem, nie \vysłuchawszy całej 
l\Iszy? - Jak znajdowałem się \v I(ościele? 
Czy nie rozmawiałem? - Czy nie śmiałem 
się?-- Wiele razy?- Czy zawsze znajdowa
łem się przy najświętszej Ofierze z tą 
czcią głęboką i uszano\vaniem, jakie mieć 
po\vinni pra wdzi\vi chrześcijanic? 

Czy znajdowałcm się poboznie na Nie
szporach kiedy fl10głem? Czy słuchałem 
z \viarą i uszanowaniem nauk kościelnych? 

IV. 

Czy szanowałem i czciłem Papieża, Bi
skupó\v, I(apłanów, którzy są ojcami du
szy mojej, i prze\vodnikalni moimi na dro
dze zba\vienia? 
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Czy modliłem się za rodzicó\v s\voich. 
żyjących i umarłych?-Może nieposłuszny 
byłem rodzicoll1?-1\loże nieposłuszny by
łem zwierzchnikom swoinl albo tym, któ
rzy są nadernną?-l\iożc ich nie szanowa
łem? -Czy nie mó\viłenl do nich po grubi
jańsku? --l\10że na nieszczęście podniosłem 
na nich rękę? . 

l\10że pogardziłeln ich przestrogami i 
wyszydzałem ich dobre rady? - Czy nic 
kłóciłem się z nimi?-Czy nie byłem upar
ty? Ile razy? 

v. 
l\foże niecierpliwiłem się, nie starając się 

poskromić siebie? -l\loże wpadałem w wiel
ki gniew, i okazywałem złość swoję gwał
to\vnemi oznakami? - l\loże się kłócił'em 
z towarzyszalni? może się z nich narąga
łem? może ich uderzyłem? może im co 
złego zrobiłeln dobrowolnie? - Może się 
chciałem zemścić?-IVloże o innych co złe
go mówiłem? - Może ze złością mówiłem 
o ich wadach, o ich śnliesznościach, o jch 
grzechach? - Może zaszkodziłem im cięzko 
na sławie? - l\loże co na nich donosiłem, 
chcąc aby ich ukarano? - Może, bez po
trzeby i dla zabawki tylko, dręczyłem źwie
rzęta? 

VI i IX. 
Czy brzydziłem się z całego serca nie

przyz\voitoś cią i tern wszystkiem, co wstyd 
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obraża? - Czy' sprzeci\viaIem się natych~ 
miast i rnężnem sercem pokusom nieczy
styln? - Czy nie zajmo\valem się dobrou'ol
nie myślami nieskromnemi? - Czy nie na
rażałem się przez nieroztropność na oko
li.czności niebezpieczne?·- Czy nie wda\va
lem się w zIe towarzyst\vo? - Może tam 
rozma\viałem o brzydkich rzec7.ach, i śmia
łem się z tego?-l\1oże na nieszczęście by
łem nieprzyz\voity i nieskromny? - Czy to 
było w rzeczy \vażnej i dobrowolnie; iwie
le razy? (W tych rz eczach, . tak samo jak 
\v innych, nigdy grzechu nie ma, skoro 
ty łka nie przyzwałan1y na nie dobrowoł-· 
nic). 
Może byłem nieprzyz\voity lub przynaj

mniej nieu\vażny i nierozsądny w patrza
niu , w czytaniu złych książek? - Może na 
nieszczęście nauczyłem innych Czego złe
go, i sam im w tern pomagałem? - lVloze 
sanl z sobą bylem niewstydli\vy i nieskronl
ny? (Chociaż przykro bardzo wyzna\va,~ 
grzechy tego rodzaju, trzeba jednak spo
wiadać się z tego śmiało, nic nie zmniej-

. szając; są to \vlaśnie najczęściej grzechy 
przeciw skromności i czystości, których 

. bojaźliwi penitenci nie śmieją mó\vić na 
spo\viedzi). • 

VII i X. 

Czy nie wziąłem czego cudzego? - Czy 
nie brałem pieniędzy u rodzicó\v albo u 
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innych osób; ile \vziąłcm? i wiele razy? 
(Oto jeszcze jeden rodzaj grzechu, który 
ludzie tają często przez zły wstyd). 

lVloże schowałem u siebie to co wziąłem 
albo znalazłem, chociaz lnogłem oddać?:
l\tJoże oszukiwałem (kręciłem) w grze? 

VIII. 
l\1oże mam' brzydki nałóg kłamać? Czy 

nie kłamałem dla rozrywki? dla uniewin
nienia się? dla zjednania pochwał? dla u
niewinnienia innych? albo może przeci w
nie, kłamałem dla tego, aby ich ukarano? 

l\loze kogo spotwarzyłem, to jest skła-
małem mówiąc co złego o innych? t 

Grzechy g'łówne. 

Czy nie starałem się przez próżność \vy
nosić się nad innych?- Czy nie pyszniłem 
się z odzienia, z dostatków s\voich, z po-

- \vodzenia, zamiast odda\vać Panu Bogu 
ch\vatę za te wszystkie dary, kh'>rymi mnie 
opatrzył? - Czy nie pogardzałem biednicj
szyn1i i mniej un1iejącymi ode mnie?-Czy 
nie byłem obraźliwyn1 i próżnym? - Czy 
nie powodowałem się względami ludzkitni, 
i czy nie opuszczałem dobrych uczynkó\v, 
bojąc się żartów jakiego złego towarzy-

. sza?-Moze przeci\vnie, chciałem pokazać 
się poboznym i cnotli\vym, nie będąc ta
kim \v sercu? 
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.. Czy byłem dobry i uprzejmy dla ubo-
I gich?-Mogąc im dać jał1nuznę, czy da,va

lem ochotnie? -- Czy nie przy\viązywalem 
się nadto do pieniędzy? 

Czy nie zazdrościłem tego, co mieli to
warzysze moi? l\10ze zazdrościłem,. kiedy 
się lepiej ubierali ode mnie, kiedy się im 
w czem powodziło, kiedy byli lepszymi 
ode mnie?-- Czy nie smuciłem się słysząc, 
że kogo ch\valą? 

l\'1oze miałem złoślhve usposobienie, nie 
starając się poprawić z tego?- Czy nie by
łem dobrowolnie swarli\vym, zrzędnym, 
ponuryIn? 

l\loże jadłem albo piłem za wiele?-Mo
że zanadto byłem zajęty jedzeniem i pi
ciem?-l\:Ioże zawiele wyda\vałem pienię
dzy na łakotki, nie pamiętając na ubogich? 
--Może łamałem posty, to jest jadłem, 
prŻ.ez obzarstwo albo przez niedbalstwo, 
pokarmy zakazane w te dni, \v które 1(0-
ściół kaze pościć, lub zachować wstrze
mięźliwość? 

l\10że byłem lenhvym? - l\10ze źle wypeł
niałen1 swoje obo,viązki, przez lenistwo i 
niedbalstwo? - l\'loże nie chciałem uczyć 
się?-lVloze zaniedbałem jaki obowiązek 
przez gnuśność, nie chcąc siebie przymu-. , 
SIC. 

l\1oże byłem samolubem i nieuczynnym 
dla spółto\varzyszó\V swoich? 



17~ 

Czy nie odda\vałem się dobrowolnie ja
kiemu złemu nałogowi przez rozpacz, nie 
spodzie\vając się, iż będę mógł poprawić 
się? (H.ozpacz i smutek są to bicze dla su-
mienia). . . 

Czy nie- trwałem· długo z \vłasnej winy 
. w stanie grzechu śmiertclnego, wystawia
jąc się niebacznie na potępienie wieczne, 
gdybym umarł w tym stanie? 

Nakoniec, czy od ostatniej spo\viedzi 
tak żyłem, jak powinien prawdzi\vy chrze
ścijanin, który ma wiarę, i kt<'>ry szanuje 
sumienie i chrzest swój? ... Dla lepszego 
zbadania sun1ienia, mozesz jeszcze prze
czytać objaśnienia przykazań Boskich i 
kościelnych, połolone na początku tej 
książki, a nadto naukę o grzechu i poku-. ,. . 
CIC, \vyzC] pomIeszczoną. 

l\;10DLITWY 

l' r z e d S.) o w i e (1 z i ą. 

O najdobrotliwszy Jezu! któryś z 
miłości ludzkiego zbawienia, Sakrament 
Pokuty dla pociechy wszystkich grze
szników raczył postanowić, iżhy mocą 
jego zostali oczyszczeni od nieprawoś
ci s\\"oich, i utraconą laskę T\voję od
zyskali. Oto ja, najnędzniejszy grzesz-
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nik, który zno\vu \vielokrotnie upadłem 
w grzech, i duszę lUOję tak nJll0giemL 
zdroznościaoli skazilem, powracam do 
Ciebie, Panie! jako synlnarnotrawny 
do Ojca miłosierdzia, do Boga wszel
kiej pociechy -z najmocniejszą nadzie
ją, że mi raczysz darować i odpuścić

grzechy moje; a z ufnością w l\vą do
broć, ośn1iclanl się przystępować do te
go Boskiego Sakramentu. Przeto ze 
\vszystkich grzechów i w szczególno
ści z każdego, jakie tylko' przy szcze
rym i ścislyrll rachunku sumienia sp a
nt'it;tać rllogę, w glębol\:iej pokorze i 
zalu oskarżę siebie samego przed Twym 
kaplanen1, zastępującynl Ciebie obec
nego, lecz niewidzialnego; żadnego zaś 
grzechu, a najbardziej śrniertelnego, 
jakby on nie byl szkaradnym j zaw
stydza jącynl, wiedząc o nim, nie zata
ję. O\ve zaś, grzechy moje, których te':' 
raz sobie przypomnieć, nie z mojej wi
ny, nie zdolarTI, ró\vnież i wszelkie mo
je grzechy po\vszednie, łączę z tą świę
tą spowiedzią, i spowiadam się z nich 
Tobie, jako najwyzszemu Kaplano\vi, 
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który przenikasz skrytości serca; ob
winiam siebie przed catynl dworelll nie
biesI-dm, iż jestenl zdrajcą i znieważy
cielern lVlajestatu rr\Vego. Raczże przy
jąć, najmilosierniejszy Jezu! jedyna na
dziejo zba\vienia nl0jego; tę spowiedź 
moję, i udziel, blagaln Cię, doskona
lej skruchy sercu nlelnu, a lez oczom 
moim, iżbym, poznawszy wielkość i 
lllnogość zbrodni moich, dzień i noc 
je oplakiwal, \vystrzegając się nadal 
wszelkiej złości i niedbalstwa. 

Panie, Ciebie żądaIn! Ciebie szukam! 
Panie, Ciebie pragnę! Racz nli okazać 
'[\ve oblicze, a zba\vion będę. Zeszli j, 
najlaskawszy Odkupicielu! zeszlij przez 
zasługi najczystsze.j, niepokalanie po
CZt;tej, za\vsze Panny" i Matki Twojej, 
l\Iaryi, i wszystkich S\viętych T\voich, 
zeszlij do mej duszy światlo i prawdę 
Twoję, któraby mi w zupełności odkryła 
wszelkie upadki i ułomności moje; na
ucz- mię i dopomóż 111i, o Panie, iżbym 

I wszystkie prze\vinienia n10je poznał, i 
\vyznal je tak, jak po\vinienem, i jak jest 
to potrzebne dla osi<lgnienia zba\vienia. 
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Który żyjesz i królujesz z Ojcem i z 

Duchem świ~tym na wieki wieków. 

Anlen. 

1\IODLITWA. 

W yznawam przeciwko mnie niepra

wość moję, wyznawam przed Tobą, 

Panie, niemoc moję. Wejrzyj więc, Pa ... 

nie na - pokorę maję, i Zllaną· Tobie 

zewsząd ułolnn
ość. Ulituj się naden1-

ną, wyrwij mię z bIota, abylu nie u

grzązl, i nie pozostal w nH~m pogrążo

ny na zawsze. 

Trapi. to mię często i za\vstydza 

przed Tobą, że jestem tak ulornny i 

tąk malo zdolny do opierania się po

kusom. Jęczę i ubolewam, żem jest je

szcze tak cielesnym i ś\viatowyrn} tak 

nieposkromionym w chęciach, tak po

dleglym żądz pokuszeniu. 1'ak nieo

strożnym w baczeniu na zmysły moje, I 

tak często próżnemi
 marzenianli za ję- I 

tym. Tak sklonnym do rzeczy ze\~nę- I 

trznych, a tak niedbalyn1 \V ćwicze- I 

niach wewnętrznych,
 tak skorym do 

śmiechu i -rozrywki, tak ciężkim do I 
I 



177 

placzu i skruchy, tak chętnym do piesz
czot i wygód ciala, tak leniwytn do u
mart\vień i nabożeństwa. l"ak ciekawym 
slyszeć nowości i osobliwości oglądać, tak 
gnuśnym. w ćwiczeniach pokory. T,ak 
c,hci\vym w nabywaniu, tak skąpym w 
dawaniu, i tak zaciętym . w zatrzymy
waniu. rrak nieu\vażnym w mowie, tak 
niewstrzemięźliwym w milczeniu. Tak 
nieulożonym w obyczajach" tak natrę
tnym W postępkach. '1"'ak nieumiarko
\vanym w jedzeniu, tak gluchynl na 
Slowo Boże. ,Tak skwapliwym do spo-' 
cżynku, tak opieszałym do pracy., Tak 
chętnie czuwającym na zabawie) tak 
ospałym na" modlitwie. Tak latwo roz
targnionym, tak rzadko wewnątrz ze
branym~ Tak porywczym do gniewu, 
tak latwo innych obrażającym. rfak 
prędkin1 w sądzeniu) tak ostrym w stro
fo\vaniu, Tak radośnym \v szczęściu, a 
tak słabym w przechvności. Tak często 
czyniącym wiele dobrych postanowień, 
a tak rzadko je uskuteczniającym! 

O wszec~mocny Panie i Boże mój! 
który' stworzyleś nlię na obraz i podo .. 
(hwała na wysok M. 2' 12 
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bieństwo' Twoje, udziel mi laski f\vo
jej, tak potrzebnej dla poprawy mojej 
i zbawienia mojego; wesprzyj mię 'mo
cą niebieską, abyn1 zwalczyl njeprawą 
naturę moję, ciągnącą mię do grzechu 
i zguby. Przez Chrystusa Pana nasze-
go. Amen. ' , 

"Tu prz,1/polnl1ij W8zllstk'ie lu;e grzech.1j. (O 
sjJosob/e ułatwiajf!cYln rraclltlnek sUJJlienia, patrz 
w//i~j na str. 281 i następ.). 

AKT SKRUCHY,' 

o Ojcze milosierdzia! który nie chcesz 
zguby grzesznika, ale raczej pragniesz, 
aby się nawrócil i żyl, wejrzyj na mnie 
laskawem okiem milosierdzia T\vego. 
Oto wszystkie występki całego 'życia 
mego skladan1 Ul przepaść nieskończo
nej milości i dobroci ,T\vojej, którerrli 
nas ukochałeś przed ,wieki. Żałuję z ca
łego serca mego, żem się . 'stal nie .. 
wdzięcznynl za niezliczone dobrodziej
stwa 'Twoje; a żaluję nie dla tego, żem 
niebo, utracił, a na piekło zasłużyl: ale 
żem Ciebie Boga Inojego, naj\vyższe 
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dobro moje, grzechami moimi obraziI. 
Brzydzę się nimi jedynie dla miłości 
Twojej, obiecując statecznie .~ięcej już 
Ciebie nie obrażać, ale raczej tysiąc
kroć umrzeć, niż jaki grzech z rozmy-
slem popełnić. .' 

Blagam Cię .przez mękę, śmierć i mi
łość Syna. T\vs>jego, Jezusa Chrystusa; 
przeż przyczynę N C}jś\viętszej ~aryi 
Panny i wszystkich Swiętych, przebacz 
mi nędznen1u, wszechmocny Panie, i 
ódpuść \v~zystkie grzechy moje, jako i 
ja odpuszczam dla miłości Twojej wszy
stkim, którzy mnie obrazili; wspomóż 
mię l~ską T\voją, abym wolę Twoję 
świętą pelni!, poprawil obyczaje, przy
kazania Twoj~ wiernie 'zachowal, po
wolaniu memu zadość czynił, \vszyst
kich grzechów. i powodów do nich pil
nie się wystrzegał;' a ćwicząc się w 
cnotach chrzeł3cijańskich, na najwyższy 
stopień miłości Twojej postąpil. Chcę 
to wszystko, zaiste, wykonać. ale bez 
,Twojej pomocy riie mogę. Ty przeto 
sam, .który dajesz chcieć, dajżc' laskę 
uczynkiclTI :wykonać~ Daj, co każesz, i 
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każ, czego 'wymagasz po mnie, abym 
świątobliwie żył na tym świecie, a w 
przysz!e,ffi życiu chwalil Ciebie ze wszy
stkimi Swiętymi Twoimi na wieki \vie .. 
ków. Amen. . 

Polecenie si§ N(tj.śu,igtsz,cj Maryi Pal'l-
nie i ~oszystk(i1n Su;igtyrn. 

Q l\'iatko milosierdzia! ucieczko grże
sznych! najświętsza Bogarodzico! przyjn1 
sprawę moję do Syna Twego, i zjed
naj mi ducha pokuty świętGj, abYln tą 
spo\vi~dzią usprawiedliwiony, mógł zna
leść laskę Jego, a na potem nigdy jej 
nie utracil, strzeżonym będąc. Twoją 
najlaskawszą opieką ". 

W stawcie się też ia mną grzesznym, 
Aniele, stróżu mój, święci Patrono\vie 
moi, S: Magdaleno i wszyscy ~więci, 
abym w źródle pokuty świ\tej przez 
tę spowiedź zostal zu pelnie oczyszcza-

. ny z grzechów. moich" któryn1i się 
brzydzę, i za które . serdecznie żałuję. 
Amen. · 

Przed same~. zaczgciern S}lo?oiea,?i. 
Bądźże już w ustach moich, i \v ser- . 
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CH mojem Panie! aby ta spo\viedź by
la szczerenl i zl1petnem' wyznaniem 
grzechów moich. Oddalaj odemnie pró
zny wstyd i bojaźń; bo wiem, o Panie! 
ze jeszcze teraz nie· do sądu sprawie: 
dliwości, ale do tronu miłosierdzia Twe
go przyst~puję. Umocnij mię w tej go
dzinie i Duchcln przedniejszym utwierdź 
mię. Boże, bądź milościw rnnie grzesz
nClnu. Jezusie) Synu Dawidów, . zmiłuj 
sic nademna. 

~ ~ 

SllO,vicdź powszechna. 

Spowiadam się Bogu \vszechmogące
mu, Blogosla\vionej Maryi zawsze Dzie
wicy, błogosławionemu lVlichalowi Ar
chaniołowi, błogosławionemu JanowJ 
Chrzcicielo\vi, świętym Apostotom: Pió-, 
trowi i Pa\vlowi, wszystkim Swiętym i 
Tobie Ojcze, benl zgrzeszyl bardzo 
myślą, mo\vą i uczynkiem/ l\1oja wina, 
moja wina, l1loja bardzo 'wielka wina. 
Przeto .blaganI Blogo~lawioną lVlaryą za
wsze Dziewicę, blogoslawion.ego l\'iicha
la Archanioła, błogosławionego Jana 
Chrzciciel~, :świ~tych Apostolów . Piotra 
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. . 
i' PawIa, wszystkich Swiętych, i ciebie 
Ojcze, abyście się modlili za mną do 
Pana Boga naszego. 

P I E ŚŃ 
l)okutującego grzesznika. 

Straszli\vego ivlajestatu Panie', 
Za me grzechy płakać łez nie stanic. 

laln stworzenie T\X1C wyrodne, ' 
S\viętych oczu T\vyc h niegodne, 
Twój Majestat nieskończony, 
Prze<) którym klękają trony, 

Obraziłem 

Nie śmiem oczu podnieść z publikanem, 
Ale spra\va z bardzo dobrym Panen1; 

Skoro w oczach łzy obaczy, 
v\Tszystko mi darowa~ raczy;. 
I . .Jecz ztąd \V sercu\vlększa rana, 
Zem tak ł~skawego Pana 
. Smiał obrazić 

Kto da oczom łez obfite rzeki? 
Tr~eba bowiem płakać całe \vieki, 

Ze \viecznego Boga mego, 
Za moment czegoś marnego, 
Ja grzesznik zapamiętały, 
Pana wiekuistej ch\vaty 

()brazitcm. 
Nędzny prochu! na coś się od\vażyt? 
Stwórcęś swego haniebnie zniewazył, 

vVięs~li <;0 jest grzęch przeklęty? 
., ,'* . 
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Słuchaj, co rzekł Paweł święty: 
Kazde przestępstwo mandatu, 
Jest znie\vagą l\1ajestatu 

Najwyzszego. 
,Rym był zep~hnion na bezdno piekielne, 
I tam gorzał za grzechy śmiertelne, 

Całą \viecznoś(~ gorząc srodze, 
Juz tej krzywdy nie nagrodzę, 
Chyba ze mi sam daruje, 
Na wieki nie pewetuje 

Tej zniewagi. 
O! nad \vieczność i ogict1 piekielny, 
Straszliwszyś mi jest grzechu śmiertelny. 

Za cię zadość nic uczynię, 
W onej straszliwej dolinie, 
Chyba dla ~r\vi Syna swego 
Odpuści dług grzechu mego 

Bóg łaskawy. 
Jakoż ufam, ze m('>j grzech wyznany 
Przez najświętsze Jezu l\voje rany" 

Zgładzisz z dobroci Twej \viecznic, 
Gdy za niego, ach serdecznie 
Płakać będę z wielkim \vstydem, 
l\lówiąc pokornie z I)a widem: 

Ach zgrzeszyłem! 
-------

Modlitwy po Sl)owiedzi. 

Dzięki Ci najwyższe skladan1, o naj
litości\vszy Jezu; żeś 'mię niegodnego 
grzesznika oGzekiwal do pokuty; i prze-
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baczenie mi grzechów moich udzielić 
raczy!. Btagam Cię, o Panie! przez za
.sługi i przyczyn<; Blogosla\vionej zaw
sze Panny, ~odzicielki Twqjej Maryi i 
wszystkich 'Swiętych; niech Ci będzie 
przyjemną i ·u Ciebie. przyjętą ta sp 0- . 

wiedź moja, a na czernkolwiek mi 
zbywało teraz, lub l-dedybądź do.' do- '. 
skonalości skruchy i zupelności spo
wiedzi, niech. \\t tern zastąpi dobroć i 
;rnilosierdzie Twoje, wedlug których. 

" racz mię zupełnie i doskonale mieć roz
.grzeszonym w niebiesiech. 

. Proszę Cię' takze, o Boze mój: przyj
mij łaskawie te· rnodlitwy i uczynki po
kutne, który mi namiestnik r[wój na
znaczyl na zgładzenie kar grzechowych, 
które jeszcz~ pozostają do. odpokuto
\vania po otrzymanem odpuszczeniu 
s~zechów.' Przyjn1 i to laskawie, cokol
wiek z rozporządzenia Twojego spot
ka mię w zyciu mojem, wszystkie mo
je utrapienia i przykrości, i cokolwiek 
dobrego wykonam. Niech mi to wszy
stko posluzy na odpuszczenie kar do
.czesnych; a co jeszcze niedostaje po-
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_ kucie i zadośćuczynieniu mojemu, racz 
to zastąpić zaslugami Syna TVJojego, 
naszego Zba\viciela Jezusa Chrystusa, 
l~tóry z Tobą zyje w jedności Ducha 
Swiętego na \vieki wieków. Anlen. 

Tu ()(1praw no znaczoną poku.tę. 

l\IODI~ITW A 
o uclu'ouieuie się grZ(~ChólV. 

Wiara i rozum nauczają mię, że ten, 
kto się zuchwale. woli Twojej, o Boże 
nasz! sprzeciwia, -najbardziej Ci się nie 
podoba. Czuj<; to, ° Boże mitosierny! 
czuję to w glębi duszy mojej, że by
lenl z liczby tych zuchwalych, którzy 
śnlieli grzechem Cię obrazić. . Ale Pa
nie, widzisz żal mój. Blagam Cię, po
śpiesz się ku ratunkowi mojemu, aże
bym Ciebie) naj\vyższe dobro, więcej 
ani myślą, ani slowy, ani uczynkami 
nie obraziI.. Zeszlij mi Duchą l'wojego 
świętego, który niech mię prowadzi po 
drodze przyk~zań Twoich, i naucza 
mię czynić 7,cl\vsze \volę T\voję Spra
wuj to \ve nlnie, abym Ciebie jednego 
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zawsze pragnąl, Ciebie szukal i znalazt
szy Ciebie statecznie milowal. 

. Poskramiaj we mnie nieczyste żądze, 
a . zapal ogień milości Twojej. Uśmie
rzaj we tnnie gwaltowne i zbyteczne 

. starania o dobra ziemskie, i nie dopu
szczaj, .abym rzeczy doczesne więcej 
cenU, niz nieśmiertelną duszę moję Od
dalodemnie pychę serca. i udziel' mi 
łaskawie ducha prawdziwej pokory. Wy
rzuć' ze mnie jad popędli\vości i gnie
wu, i uzbroj mię tarczą cierpliwości i 
łagodności. I)aj mi, najlaskawszy, Ojcze, 

. wiarę mocną, roztropną nadzieję i n1i
lość doskonalą., Odwróć odemnie pró
żność nlyśli, niestałość wolL wszelką 
chęć znieważania i krzywdzenia bliźnich, 
wszelką żemstę zbrodni i zawiści, chei· 
wości i łakomstwa, obżarstwa i opilst
wa. Proszę Cię, o najdobrotliwszy Bo
że! przez jednorodzonego Syn.a Twego, 
'wspomóż filię Twą laską, iżbynl zaw
sze byl sposobnym i ochoczym do u-
czynków miłosiernych, iżbym \vspoma
gal nieszczęśliwych} pocieszal strapio
nych, prze1?a~?al moinl nieprzyjaciolom~ 
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iżbym" nikim nie pogardzał, a wszyst
kich szanowal~ iżbym naśladował do
brych i strzegł się złych, iżbyin starał 
się o cnoty, a wykorzeniał występki; 
połóż straż 'ustom moim, aby nigdy, nie 
wyrzekły nic złośliwego, nic kłamliwe
go. Spraw to, o Panie, abym nie byZ 
z liczby tych, którzy do czasu są wier
nymi, a w 'chwili próby i pokus od
stępują od Ciebie; bc!dź nadzieją moją 
"lv dniu utrapien'ia, i zba\vieniem w cza
sie ucisku i niedoli. Otom} Panie, oświe-" 
cenie moje i zbawienie moje, oświad
czyI, czego przede\vszystkiem potrzebu
ję, i czego siC; lękam: zmiłuj się ńade
mną, Boże, i wysłuchaj prośbę moję,' 
przez Syna Twego, a Zbawiciela na
szego, który jest błogoslawiony na wie
ki. Amen. 

Do N;tjświętszej Maryi P~nny. 

Dobrodziejko i Obronicielko rodu 
ludzkiego, jedyna po Bogu pociecho mo
ja, Matko n1ilosierdzia, obróć oczy l'wo
je milo~ierne na mnie grzesznego i nę
dznego; zgrzeszyleln p~zeciwko SynQ-
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wi Twojemu i Bogu' n1ojem"u; dokądż~ 
pójdę. albo do kogo ucieknę opusz
czony?Ty Panno z opieki 1"'wojej nie 
wypuszczaj mię. Uproś mi, rrlilości"",'~ 
ł)anno, grzechów odpuszczenie u naj· 
milszego Syna 1"'\vego Jezusa Chrystu
sa. Amen, 

lVIODIJTWA 
P a }) i e ż u U r b a Ił a. 

Przed oczy Twoje,'Panie,,_ winy nasze, 
skladamy" a karanie,_ które za nie po-. , 
nos 1m, przyro\vnywamy. 

Jeżeli u\VaZanly złości któreśmy popel
nili; tnnięj daleko cierpimy; niżeliś-, 
n1y zasluży li,. " 

Cięższe to jest, do czego się znamy 
być winnymi} a lżejsze to" co po-. 
nosImy. 

IZarę za grzechy dobrze czujemy, a prze
cie grzeszyć poprzestać nie chcemy. 

W pośród. plag Twoich niedołężność 
nasza wielce truchleje, wszakże w 
niepra\vości żadna .się odmiana nie 
dzieje. 

Umysl w utrapięniu srodze ściśniony, a 
upor w zlcn'! trwa ni.c nieporuszony. 
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, 
Zycie w uciskach prawie tlstaje, zlych 

jednak nałogów swoich nie przestaje. 
J cżeli nawrócenia ~aska\vie czekasz,

my się nie' poprawujemy; jeżeli się 
;. zaś, sprawiedliwie mścisz,-wytrwać . , 

nIe mozemy. 
Wyzna\vamy z płaczem w karaniu, cze
gośmy się dopuszczal!, a po nawie

. dzeniu zapominamy, czegośmy do
piero plakali. 

Gdy miecz Twój na n'as podniesiony 
trzymasz, silać obiecujemy, a skoro 
go opuścisz, - obictni,c wykonywać 

_nie chcemy. ' 
Kiedy nas karzesz, prosimy, abyś się 

zmilo~Nal; a gdy przestaniesz-pobu
dzamy Cię znowu, abyś nam nie fol
gował. 

. Oto nas masz korzących się Tobie, 
W szethmogący Boże!. Wiemy iż jeze
li miłosierdzie nic dopuści, - spra
wiedliwość "rwa .slusznie nas zaguLić 
może. 

Racz nam tedy dać, o co żebrzemy;
lubośmy nie zaslużyli; któryś nas z 
niczego st\vorzyI, abyśmy Cię chwa1ili, 
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SIEDI PSlljl\I("Y POKIJTNYCH. 

Antyfona. • . 
Nie ~acz pamiętać, Panie, na występ-

ki 'nasze, albo rodziców naszych, 'j nie 
racz nas karać za grzechy nasz. 

I. PSALM 6 

Panie!: \v zapaiczywości ,Twojej' nie. 
karz mię, a w rozgnie\vaniu Twojem 
nie bierz pomsty ze mnie. 

Zmiłuj ?ię nademną, Panie! bom cho
ry jest: uzdrów mię, Panie, bo udr~czo
ne są kości moje. 

I dusza moja strwożona! Ale Ty, Pa
nie, pókiż· mię tak trzymać będziesz? 

Obróć się Panie, a wyrwij duszę ma
ję, \vybaw mię dla miłosierdzia Twego. 

AlbowierIl w śmierci nie. masz, kto~ 
by ,na Cię pamięta!, a w· 'piekle któż 
Cię chwalić będzie? , 

Pracowalem Vle wzdychaniu majem, 
będę umywał na k'ażdą noc lóżko mo
je, łzami mo jenli b<;d\ pole\val pościel 
moj<:. " . ' 

ZatT\\Tożylo się od -zapalczywości oko 
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moje, zastarzatem się· między wszy'stki-
mi nieprzyjacioly mymi. .. 

Odstąpcie ode nlnie wszyscy, którzy 
czynicie nieprawość: albowiem wysIu. 
chal .Pan glos płaczu mego. 

Wysluchal Pan prośbę moję: Pan mo-
dlitwę maję przyjął. . 

Niech będą poh~ńbieni i wielce za
'\rwożeni \vszyscy nieprzyjaciele . nloi, 
niech się nawrócą i zawstydzą bardzo 
prędko. 
, Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi 
S\viętemu. 

J ak była na . początku, teraz. i za
\VSZC, i na wieki .wieków. Amen. 

• II. P s A L M. 31 . 

Blogoslawieni, którym odpuszczone są 
nieprawości, i których zakryte są grzechy, 

Błogosławiony to 'mąż, któremu Pan 
grzechu nie poczytał; a nie!l1asz w du-
chu jego zdrady. ' 

Ale iżem ,milczał, zastarzały się kości 
moje, gdym· wolal· caly dzień. 

Bo \ve dnie i. w nocy ociężała na-
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demną' ręka Tw~ja; nawrócilem się \v 
ucisku moim, gdy tk\vilo we mnie ciernie. 

Przetoż grzech mój oznajmiłem To
bie a niesprawiedliwości mojej nie tai-
lem. " 

o • 

Rzekłem: wyznawam przeciwko so-
bie niesprawiedliwość moję P~lnu, a Tyś 
odpuści! nieprawość grzechu' luego. o 

Dla tego będzie się modlil do Ciebie 
wS'zelki święty czasu pogodnego • o 

Wszakże' w potopie ,vód mnogich do 
o niego się nie pr7ybHżą. 

1"'yś jest ucieczka moja od utrapie·" 
nia, które nlię ogarnęlo. O Boże, ra-

o dości moja! wyrwij mię od tych, któ-
rzy tuię otoczyli. ' 

DalTl ci rOZUIU i nauczę ci ~ na dro
dze tej, którą pójdziesz: umocnię· nad 
tobą oczy moje. . 

Nie' bądźcie jako koń i mu!. którzy . . 
,nIe mają rozumu. 

Wędzidłem i uzdą ściśnij szczęki tych, 
którzy . się nie 'przybliżają,' 'Panie do 
Ciebie. o , 

Wiele jest 'biczó\v na grzesznika, ale 
ufającego w Panu nlilosierdzic ogarnie. 



• 193 

Weselcie się w Panu i radujcie się 
ludzie ~pra \viedliwi, a chwalt; odnoście 
wszyscy pra \vego serca, 

Chwala Ojcu, i Synowi i t. d. (jak 
wyżej). 

III. PSALM 37, 

Panie! nic \v- zapalczywości Twojej 
strofuj mię,· ani \v gniewie Twoim karz . 
nllc . • 

Albowiem strzaly Twoje utknęły we 
nlnie, i zmocnileś nade mną rękę 
·T\voję. . 

Niernasz zdro\via w ciele'. mojem 
dla obliczności gniewu Twego; niernasz 
pokoju kościom moim dla oblicza 
grzechów nl0ich. . 

Albowienl niepra\\'ości moje prze
wyższyły glowę nl0ję: a jako brzemię 
ciężkie obciążyly mię. . 
. Pognily i popsowaly się blizny mo .. 

je przez glupst\vO moje. 
Znędzniatem i skurczyłem się aż do 

końca: caly dzień chodziłem zasmu
cony. 

Chw .. lła \111 \vysok. -M 2 13 
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~ 

Albowiem biodra n10je napełnione 
są naigrawania: a niemas-z zdrowia w 
<;iele mojem. 

Jestem strapiony i bardzo uniżony: 
ryczałem od wzdychania ser-ca mego. 

Panie! przed r-r obą jest' wszelka chuć 
rnoja, a wzdychanie moje prze_d Tobą 
nie jest skryte. 

Serce moje strwożone jest we mnie, 
opuścil~ mię sila moja, a jasności oczu 
moich, i tej niemasz przy mnie. -

Przyjaciele moi, i blizcy moi, na
przeciwko mnie przybliżyli się i stanęli. 

A ci, którzy przy mnie by li, zdaleka 
stanęli, a gwalt mi czynili, którzy szu
kali duszy mojej, 

A którzy mi szukali zlego, mówili 
marności, a zdrady caty dzień wy
myślali. 

A ja jako głuchy nie slyszalem, a 
jako niemy nie ot\vierający ust swoich. 

I stale m się jako czlowiek . niesly
szący i nie mający odporów w uściech 
swoich. 

Albowiem w Tobiem Panie ufal: Ty 
mię wysłuchaj, Panie Boże mój.-
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Bom tak mówił, aby się kiedy nie 
\veselili nademną nieprzyjaciele moi, 
którzy, gdy. szwankują nogi moje, 
przeci\vko mnie wielkie rzeczy mówili. 

Bom ja na bicze gotów jest, i ból 
nlój przed oblicznością moją jest za
wżdy. 

Albowiem nieprawość nl0ję oznajmię. 
i będę nlyślil z żalością za grzech mój. 

IJecz nieprzyjaciele moi żyją, i zmo
cnili sie nade mna, i rozmnożyli sie 

~ J ~ 

'ci, którzy mię nienawidzą niesprawie--
dliwie. 

Którzy Jddawają złe za dobre, uwła
czali mil iżem naśladowal dobroci. 

Nie opuszczaj mię Panie Boże mój, 
nie odstępuj ode mnie. 

Przybądź na ratunek ,mój, Panie Bo
że zbawienia mego. 

Chwata Ojcu, i Synowi i t. d, (jale 
'l(;yiej). 

IV. P s A L M 50. 

Zmiluj się nade mną, Boże. wedlud 
wielkiego n1ilosicrdzia Twego. 
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"'A według mnóstwa litości Twoich, 
zgładź nieprawość moję. 

Jeszcze więcej omyj ITlię od niepra
wości mojej, i od grzechu mego oczyść . 
mIę· 

Albowiem ja znam nieprawość mo-
ję, i grzech mój jest zawżdy przede
mną· 

. Tobie samemu zgrzeszyłem i zlość 
przed Tobą uczynilem, ażebyś się Ty 
usprawiedliwi! w mowach Twoich, i 
ażebyś zwyciężył, gdy Cię posądzają. 

Oto bowiem w nieprawościach je
stem poczęty, a w grzechu poczęla mię 
matka moja. . 

Ale Ty 'Panie, umiłowałeś prawdę, 
niewiadome i skryte rzeczy mądrości 
Twojej objawileś mi. 

Pokropisz mię hizopem, a będę oczy
szczony, omyjesz mię, a będę nad 
śnieg wybielony. 

Słuchowi memu dasz radość i wese
le, i rozradują się kości poniżone. 
Odwróć oblicze Twoje od grzechów 

moich; a zgładź wszystkie nieprawości . 
mOJe. 
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, Serce czyste stwórz' we mnie Boże! 
i ducha pra\vego odnów we wnętrzno-
ściach moich. . 

• 
. Nie odrzucaj Plię od oblicza Twego, 

i ducha Twego świętego nie bierz ode . 
mnIe. 

Przywróć mi radość zbawienia Two-
jego, i duchem przedniejszym po-
twierdź mie . .. 
Będę nauczal nieprawe dróg Two .. 

ich, a niezbożni do Ciebie się na\\1rócą. 

Wybaw mię ze krwi, Boże! Boże 
zbawienia mojegol a język mój z ra
dością będzie wychwalal sprawiedli
wość T\voję. 

Panie~ otwórz' wargi moje, a usta 
moje będą opowiadać chwalę T\voję. 

, . 
Albowiem gdybyś byl chcial ofiary, 

wżdybym Ci ją byl dal; lecz w calo
palnych ofiarach nie będziesz się ko
chal. 

Ofiara Bogu wdzięczna jest duch 
strapiony, serca skruszonego i uniżo
nego, Boże! nie wzgardzisz. 
Uczyń dobrze P.anie, Syono\\7i \\T do-
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brej woli Twojej~. aby· się zbudowaly 
mury Jerozolimskie. 

Natenczas wdzięcznie przyjmIeSZ 
ofiarę sprawiedliwości i ofiary calopal
ne, tedy nakladą na ottarz Twój ciel-, 
cow. 

Chwala Ojcu, i ·Syno\vi, 'i t. d. (jak 
ioyżr,j). 

v. PSALM 101. 

Panie! wysluchaj modlitwę moję, a 
\volanie moje niech do Ciebie przyj-
dzie. 

... 
Nie .odwracaj. oblicza' Twego ode 

nlnie, któregokolwiek dnia jestcrn uci
śniony, nakloń ku mnie ucha Twego. 

;Którcgok.olwiek dnia ,vzy\vać Cię 
będę, prędko wysluchaj mię. 

Albowiem ustaly jako dym dni mo
je, a kości moje jako skwarki wy
schły. -
Zwi~dlem jako siano, i wyschlq 

serce moje, iżem zapomniał pożywać 
chleba mojego. 

Dla glosu wzdychania nlego, przy
schły kości do, ciala .mojego. 
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Stałem się podobny . 'pelikanowi na 
puszczy mieszkającemu,. i stalem Sl~' 
jako kruk nocny w pustkach .. 

Nie spałem i starem się' jako wró-, 
bel, który sam zostaje na dachu. 

Przez cały dzień urągali mi nieprzy
jaciele moi: a ci, którzy mnie ch\valili, 
przeciw ko mnie przysięgali. 

Bom popiół jako chleb jadał, a na
pój mój n11eszalem z płaczem. . 

Dla oblicza gniewu i popędliwości' 
T\vojej: albo\vit:m podniósłszy, rzucileś . 
nlle . .. 

Dni moje zeszly jako cień, a jam 
usechł jako siano. 

Ale Ty, Panie, trwasz rta wieki: a 
pamiątka Twoja od rodzaju do rodzaju. 

Ty powsta\vszy zmilujesz' się nad 
Syonem: boć już czas zmilowania nad 
n im, już przyszedł czas. 

Albo\viem upodobaly się slugom 
T\voim kamienie jego, a użalą się zie· . . 
filC Jego. . 

I będą się narody baly I~ienia 
T\vego Panie! i wszyscy królo\vie ziem
scy \vielmożności rr\Vojcj. 



200 

,Albowiem Pan .pobudo\val Syon, i 
okaże się w 'chwale swojej. 

Wejrzał nanl0dlit\vę poniżonych: 'i 
nie wzgardzit prośbą ich.' . 

Niech to napiszą rodzajowi poto
mnemu; a lud, ,który stworzony ~ędzi~, 
chwalić Pana b\dzie. 

Albowiem \vejrzal z wysokiej ś\viąt
nice swojej, Pan ·z nieba na ziemię 
spólt•zal. . 

Aby \\7ysluchal wzdychania oko\va
nych*): i roz\viązał syny pomordo\\7a
nych**) . 

. Aby wyslawiaho Imię Pańskie na 
Syonie, i ch\vałę Jego w Jeruzalem'. 

Gdy się narody zbiorą \v jedno, i 
królowie aby służyli Panu. . 

Odpo\viedzial 11111 w drodze mocy 
swojej, krótkość dni moich obja\v rpi. 

;N ie bierz rrlnie z tego ś\viata w pO .. l 
lo\vicy dni moich: lata T\voje trwają 
od \vieku do '\vieku. o 

*) To jest: dusz w niewoli ~grzcchu ję-
czących. . 

. *~) rro znaczy: przy\vrócił do życia łaski 
dusze ślnicrtelnym grzechem, zabite. 
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Tyś, Panie na początku ziemię 
gruntowal, i niebiosa są spra\vy 
Twoich. 

11-

rak 
~ 

Oneć poginą, ale Ty zostaniesz, i 
\vszystkie jako szata zwietszeją.~'" . 

I jako odzienie odmienisz je, i od
mienią się; ale Ty zawżdy jednal~im, 
i lata T\voje nie ustaną. 

Synowie sług Twoich nlieszkać bę
dą: a potomstwo ich na wieki będzie 
szczęśliwie prowadzone. 

Chwała Ojcu, i Synowi, i t. d. (jaJ" 
'loy.i'cf) . 

'/ I. P s A L 1\1 . 1 29. 

Z głębokości wołałem ku Tobie: Pa
nie! Panie I \vysluchaj glos mój. 

Niechaj będą uszy T\voje naklonione 
na glos modlit\vy mojej. 

J cżeli będziesz pilnie obaczat niepra
wości, Panie! Panie! a któż się ostoi? 

Albowienl u Ciebie jest zlitowanie, i 
dla zakonu T\vego czekalem Cię Panie, 

Czekała dusza moja· na slowo Jego: 
ufała dUC;Z3 moja \v Panu. • 
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Od straży porannej aż do nocy, nie· 
chaj ufa Izrael w Panu. 

Bo u Pana jest nlilosierdzie, i obfite 
u i~iego odkupienie. 

A On odkupi Izraela ze \\1szystkich' . , . . 
nleprawoscl Jego . 

. Chwala Ojcu i Synowi, i t. d. (jfll~. 
'łoyżpj). 

VII. p s A L M 142 . . 
Panie! wysluchaj modlitwę moję: przyj ... 

mij w uszy prośbę moję w pra\vdzie 
Twojej: wysłuchaj mnie w sprawiedli. 
wości Twojej. 

A nie wchódź do 'sądu z slugą T\vo
im, albowiem nie uspra\viedliwi się przed 
oblicznością T~1oją żaden ży\vy czlo-, 
wicl{. . 

Albowiem prześladował nieprzyjaciel 
duszę moję; poniży!. na, ziemi zy\vot 

, . 
mOJe 

Posadzil mnie \v ciemnych miejscach, 
jako zdawna pomarle: i zfrasowal się 
wc mni~ duch m()j, i serce moj~ \ve 
mnie się strwożylo. "-

P~llll:ic;t;\lem na· dni stare, roz111yślalctu 
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o -wszystkich sprawach Twoich, i uczyn
ki rak Twoich rozbieralem sobie. 
Wyciągałem -ku Tobie ręce swoje: du

sza moja jako ziemia bez wody ·ma się' 
ku Tobie. 
'Wysłuchaj mnie prędko, Panie! boć 

już duch n1ój ustal. 
Nie odwracaj oblicza Twego ode

mnie, boć będę podobnym zstępującym 
do dolu:- . 

Spraw, abym uslyszał rano miłosier
dzi.e Twoje, bom ja w Tobie ufal. 

Oznajm mi drogę, którąbym mial cho
dzić; bOQl ku Tobie podniósł duszę . 
mOJę· 

Wyrwij mnie od nieprzyjaciół moich, 
Panie! do Ciebiem sie uciekł: nancz 

" 
mnie czynić wolę T~oję, albowiem Tyś 
jest Bogiem moim. -
. Duch Twój dobry zapro\vadzi- mnie 
na ziemię ró\vną: dla Irnienia Twego 
,Panie! ożywisz mię w sprawiedliwości 
T\vojej. I 

Wywiedziesz z utrapienia duszę ma
ję; a w miłosierdziu T\vojem "Ty tracisz 
\vszystkie nicprzyjacioty rl1oje. 
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I zagubisz wszystkie, którzy dręczą 
duszę moję: bOll1Ci ja sluga Twój. 

;. Chwala Ojcu, i Syno\vi, i Duchowi 
Swietemu . .. 

Jak byla na początku, teraz, i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. 

A N T Y F o N A. 

Nie racz pamiętać, Panie, na ,vystęp
ki nasze, albo rodziców naszych i nie 
tacz nas karać za grzechy nasze. 

LIT ANIA 

do WszystIdch Śwjctrch. . .. . 
• , 

Kyrie elejson, Chryste, elejson, I(yrie. 
elcjson . 

. Chryste uslysz nas, Chryste wysłuchaj 
nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiluj' się nad nami,. 
Synu Odkupicielu ś\\'iata, Boże, zmiłuj 

sie nad namI. 
" 

Duchu ~\vj~ty Boże, zn1iluj się nad 
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Swięta Trójco jedyny Boże, zmiluj się 
nad nami. , , 

,~więta Maryo, módl się za nami. 
Swięta Boża Rodzicielko, módl się za . 

namI. , 
Swięta Panno nad Pannami, módl .się . 

za nami. , , 

~więty l\lichale! ~ódl się za nami. 
~więty Gabryelu! módl się za nami. 
Swięty Rafale! módl się za nami. ' 
Wszyscy Swięci Aniołowie i Archanio· 

\ lawie! 111ódlcie sie za nami. 
Wszyscy ~więci niebiescy Duchowie! 

módlcie 'się za nami. ,. 

Swięty Janie Chrzcicielu! módl się za . 
nami. ,. 

~\vięty Joachimie! módl się za nami. 
Swięty Józefie! módl się za narni. 
W szyscy ~więci Patryarchowie ,i Pro-
, , rocy, módlcie ,się za nami. 
~więty Piotrze! módl się za nami. 
Swięty Pawleł módl się za nami. 
~więty Andrzeju! módl się za nami. 
~wi~ty Jakóbie! módl się za nami. , 
~więty Janie! 11lÓdl się' za nami. 
Swięty Tomaszu! módl się za nami. 
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~,vięty Jakóbie! 
~więty Filipie! 
~więty Bartłomieju! 
~więty lVIateuszu! .r 

~\vięty Szymonie! 
~więty Tadeuszu! 
~więty Macieju! 

. ~więty Barnabo! 
~więty ł-,ukaszu! 

• 

-

_ . . 
Swięty l\J1arku! módl się ża nami. 
Wszyscy Swięci Apostołowie i Ewan-

gelisto\\Ti~!. lllódlcie się za nami. 
Wszyscy Swięci Uczniowie Pa!lscy! 
.. módlcie sie za nami. , ... 

Wszyscy Swięcj niewinni Mlodzianko-
wie! módlcie sie za nami. , ... 

Swięty Szczepanie! , 
~więty Wawrzyńcze! 
~więty Wincenty! 
~więty Wojciechu! 
~więty Stanislawie! 
~więty Waclawie! 
~więty Floryanie! 
Swięci Fabijanie i Sebastyanie! 
~więci. Ja,nie i Pa\vle! 
Swięci Kozn1o i Damjanie! ' 

_ . . 
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S\vięci Ger\vazy i Protazy! módlcie się . 

za nami. 
W szyscy ~więci l\lt;czennicy! módlci~ . . 

Sle za namI. , . 
~\vięty Sylwestrze! módl się za nami. 
~więty Grzegorzu! módl się za nanli. 
~więty Ambroży! ~ ~ 
~więty Augustynie! 8: 
~więty Hieronimie! . ~ 
~więty l\1arcinie! ,,(b. 

~więty Mikołaju! ~ 
S\vięty Ka~imierzu! "P 
Wszyscy Swięci Biskupi i Wyznawcy! 

módlcie sie za nami. . , . 
Wszyscy Swięci Doktorowie! módlcie się . 
, za namI. ~ 

~więty Antonil o: 
~więty Benedykcie! e:: 
~więty Bernardzie! ~. 
Swięty Dominiku! t(1) 

~więty Franciszl<u! ~ 
::'więty Ignacy! ~ 
::'\vięty Jacku! . 8 
::'\vięty Stanislawie Kostko! ~. 
W ~zyscy ~\vięci Kaplani iLewitowie! 

módlcie si<; za nami. 
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Wszyscy Swięci Zakonnicy i Puste1nicy! 
, . nlódlcie się za nami. 
~więta Anno! nlódl 'się za nami. 
~więta Elibieto módl się za nami. 
~więta lVIaryo l\Iagdaleno! módl się za n. 
~więta Agato' - ~ 
~więta Łucyo! ' o' 
~więta Agnieszko! o-
Swięta Ceey 1io! -.. 
~więta Katarzyno! ~. 
Swięta Barbaro! .. (b , 

~więta Anastazyo! N 

~więta l\lalgorzato! ~ 
~\vięta Jadwigo! ::s 
~wi-ęta Zofio! ~ 
~więta Salomeo! 3 
Swięta Urszulo z Towarzyszkami swe- ~. 

mi! , 
Wszystkie Swięte' Panny i Wdowy! 

nlódleie ,się za nC}mi. . 
Wszyscy Swięci i Swięte Boże! . przy-,.. . 

czynele SIę za nam1. 
Bądź nam miłościw! przepuść nanl Pa-. 

nie. 
Bądź palU milości\v! wysluchaj naj. Pa-. 

n1e. 
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Od wszego żtego, wyba\v nas Panie. 
, Od grzechu każdego, \vybaw nas Panie •. 

Od gnie\vu l\vego, \vyba\v nas Panic. 
O~ i naglej i niespodzic\vanej śnliercj, 

\vyba\v nas Panie 
Od sidel szatańskich, 
Od po\vietrza, głodu, ognia i \VO ~ny, ~ 
Od gniC\Vll, nicna\viści i \vszelkiej ~ 

zlej \voli, ~ 
Od ducha nieczystości, ~ 

Od piorunó\v i g\valto\vnej niepo- ~ 
gody, ~ 

Od potępienia \vickuistego, ~ 
Przez rrajcmnicę ś\viętego \vcielcnia 0' 
. rrwego, 

Przez przyjście T\voje, 
Przez narodzenie rr\Vojc, 
Przez obrzezanie l\vojc, 
Przez Chrzest i święty post 
Przez Krzyż i ~lękę Twoję, 
Przez śnlierć i pogrzeb l\vój, ::l 

Przez ś\vięte zmart\vych\vst. 'f\voje, ~ 
Przez cudownt; wlliebo\vst~p. T\voje, I-\j 

Przez Ducha S\vi\'tego Pocieszyciela ~ 
zesłanie .. 

W dzień Sądu T\vego, 
Ch\vala na \yysck. ",l:~ 2. 

_. 
(D . 
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My . grzeszni Ciebie Boga prosimy, wy· 
slucha j nas Panie. 

Abyś nan1 grzechy odpuścić raczyl, Cie
_ bie prosimy, wysłuchaj' nas Panie. 
Abyś karanie od nas oddalić' raczyl, 

Ciebie prosimy,· wysłuchaJ nasPanie. 
Abyś nas do pokuty prawdziwej przy

prowadzić raczyl, Ciebie prosi~y,. 
wysłuchaj nas Panie. 

Abyś Kościół TWQj święty rządzić i 
zachować raczyl, Ciebie prosimy-, 
\vysluchaj nas Panie. 

Abyś. namiestnika Apostolskiego i 
\vszystkie stany duchowne Vi świę
tej pobozności . i jedności zachować 
raczył, Ciebie' prosimy, wysluchaj 
nas Panie. 

Abyś Królom i rządcom Chrześcijań
skim pokój i zgodę prawdziwą dać 
raczyl, Ciebie prosimy, wysłuchaj 
nas Panie. 

Abyś wszystkiemu ludowi Chrześci
.jańskiemu pokój dać raczył, Ciebie 
. pros'imy,wysluchaj nas Panie. . 
Abyś myśli nasze ku niebieskich. rze

czy poządaniu podnieść raczył, Cie-
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bic prosimy, wysłuchaj nas Panie. 
Abyś \vszystkirn dobrodziejom naszym 

wiekuistą zapłatę dać raczy!, Ciebie 
prosimy, wysluchaj nas Panie. 

Abyś dusze nasze, braci, powinnych 
i dobrodziejów naszych od wieku
istego zatracenia zachować raczyl, 
Ciebie prosioly, wysluchaj nas Panie. 

Abyś urodzaje ziemsk~ dać i one w 
calości zachować ra<;:zyl, Ciebie pro
simy, wysluchaj nas Panie. 

Abyś wszystkim wiernym zrnarlym 
wieczny odpoczynek dać raczyl, 
Ciebie prosimy wysłuchaj nas Pani.c. 

Abyś prośby nasze milościwie przyjąć 
raczyl, Ciebie prosin1y, wysłuchaj 
nas Panie. 

Synu Boży, Ciebie prosimy, wysluchaj 
nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
ś\viata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
ś\viata, wy~luchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
ś\viata, zmitllj się nad nami. 

Chrysteusłysznas, Chryste wysluchajnas, 
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Kyrie. elejsort, Chryste elejson, Kyrie 
elejson. 

Ojcze nasz i Zd,.owaś Jla1",1ja i t. d. 

p S A L 1\1 I.JXIX. 

Boże, ku wspomożeniu "memu \vcj
rzyj; Panie, ku ratunko\vi memu po
śpiesz się. Niech będą zawstydzeni i 
pohańbieni, któ~y szukają duszy mojej. 

Niech się w tyl obrócą i zawstydzą,. 
], tórzy mi chcą zlego. 

Niech się natychmiast obrócą" wsty
dząc si~, którzy mi mó\vią: dobrze~ 
dobrze. 

Niech się weselą i radują w Tobie 
wszyscy, którzy Cię szukają, i niech 
zawsze nló\vią: niech. bt;dzic u\viclbio
ny Pan, którzy miłują zba\vienie Twoje. 

Ja zaś potrzebujący i ubogi jestem 
Bożc, wspomóż mię. 
Wspomożycielem moim, i wyba\vi

cielem moim Ty jesteś, Panie, nie 
'omieszkajże. 
, Ch\vala Ojcu i Synowi i Ducho\vi 
Swiętenlu,-, jak była na początku) teraz 
i za\vsze i na \vieki \viekó\v. Anlcn. 



1/. Zbaw sługi twoje. 
I}~. 130ze n1ój nadzieję mające w To-

bie. 

V. Bądź nam Panie, wiezą tTlocną. 
l~~. Od t\varzy nieprzyjaciela. 
V. Niechaj nic nie przen]oze na nas 

nieprzyjaciel. 
11. I syn niepra\vości niech nam nie 

rnoże szkodzić. 

V. Panie, nie czyń nam według grze
chów naszych. 

J}-. Ani \vedle 'niepra\\'ości naszych 
oddawaj nam. 

Y .. l\lódlmy się za Papieża naszego N. 
~l' Niech go Pan zachowuje, \vzmac

nia go, niech go ublogoslawi, i 
niech go nie podaje w r~)ce nie
przyjaciofom Jego. 

V. l\Iódlmy się za dobrodziejów na
, szych. 

R-. Racz, ,Panie, nagrodzić wszystkim 
I ' 

dobrze nam czyniącym, dla Imienia 
T\vego, zywotem \viecznym. 

v. '}\,I{)dltny, si~ za wiernych zmarlych. 
l}" Wieczny odpoczynek racz inł dać 
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Panie, a 'światłość \viekuista niechaj . ,. . 
lm S\VleCl. 

V. Niech odpoczywają w pokoju. 
Th. Amen. 
t. l\'1ódlmy się 'za braci naszych nieo

becnych. 
lF. Zbaw sługi T\voje, Boże mój, ma

jące nadzieję \v Tobie .. 
V. Poślij im pomoc 'z miejsca rrwego' 

świt;tego. 

~.' I z Syonu wejrzyj na nich. 
N Panie, wysłuchaj modlit\vę nloję. 
l~. A \volanie moje niech.do ·Ciebie 

przyjdzie. 
O Boze, który się pokutą ubłagać 

nam dopuszczasz! racz wejrzeć nliloś
ciwie na prośby ludu '"f\vego, do Cje
bie z pokorą modlitwy czyniącego; a 
kary zapalczywości Twojej, na które
śmy dla grzechów naszych zasluzyli, racz 
od nas odwrócić. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Arnen. 

l\Iódlmy się· 

B ' , k ' 1" .I . . oze. toremu Własna Jest rzecz zmI-
łować się zawsze i odpuszc~ać, przyjn1ij 



prośby nas~e, aby nas i wszystkie slu
gi Twoje, którzyśnly więzanli grze
chów związani, milosierdzie dobrotli\vo
ści 'rwej laskawie rozwiązało. : ;' 

Racz wysłuchać, Panie,prosimy; mo
dlitwy pokornie proszących, a odpuść 
grzechy przed Tobą jewyznawający-m, 
abyś nas milościwie odpuszczenielll po
spolu obdarzył i pokojem. ' 

N iewysla\vione miłosierdzie _ ,rwoje 
racz nam, Panie, łaskawie pokazać, abyś 
nas i od grzechów wszelakich oczyścil, 
i od kaźni, na którąśmy za nie zasłu
żyli, Y'lyswobodzil. 

O Boże! który się grzechem obra
żasz, _a pokutą nam się ubłagać dopusz
czasz! racz wejrzeć nlilościwie na pro
śby ludu Twego, do Ciebie z pokorą 
modly czyniącego, a - kaźń, na którą
śmy dla grzechów naszych zasłużyli, racz 
od nas odwrócić. 

Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i 
Rządco! wejrzyj miłościwie na' sługę 
T\vego Ojca ::;., (N.) któregoś Najwyż
szym Pasterzem Kościola Twego raczył 
posta!10wić. Spraw, aby 'tym, . któryrni 
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rządzi,sło\VC111 j pr lykl~dcln przyś\vie
cal, i razem z trzodą sobi(~ po\vierzoną 
przyszedł do zy\vota· \viecznef~o. 

Boże, od którego ś\vic;te żądze, dobre 
rady i pobożne spr;l\vy pochodzą, racz 
opatrzyć sługi T\voje takinl pokojem, 
jakiego ś\viat dać nie może, aby i ser
ca n~sze przykazaniu T\,,:enlu byty pod
dane i po oddaleniu tr\vogi od po
kus różnych, czasy Inasze za T\voją o-
broną "byly spokojne , 

Racz zapalić ogniem Ducha S. ser
ca n]sze, Panie, abyśmy nieznlazanem 
ciałem \V 'l\VOjL~ si<: slużbie zacho\vy
\vali, a czystern serccnl 'fobie się po
dobali. 

Boze! ... \vszystkich \viernych St\vorzy
cielu i Odkupicielu! duszo:n służebni
ków i sluzebnic 'f,voich racz dać \vszy
stkich grzechó\v odpuszczenie aby od
pustu, którego za\vsze pragnęli, przez 
nabożne prośby nasze dostąpili. 

Prositny Cię, Panie Boże nasz, abyś 
sprawy nasze Boskiem Twem natchnie
nienl i ratunkiem do poządanego koń
ca przy\vodzić raczył; aby \vszelka na-



sza 1110dlit\va i spra\\'a od Ciebie za\v
żdy pocz~tek brata i przez Cię po za· 
czeciu dokończenie tniala . .. 

\\1 szechnl0g~cy. \vieczny Boże, który 
nad· zy\vynli i unłarlynli panujesz i nad 
tymi, o których od \vieku \viesz, że I 

\viarą i llczynkielTI '[woirrli być mają,· 
nlilosierdzie pokazujesz, prosimy pokor
nie ITlajcstatu 1"\vego, aby ci \vszyscy, 
za którycheśn1Y nl0dt.t\vy .czynić UfIly
ślili, i którzy albo jeszcze na tynl ś\vie
cie ciałem obłożeni żyją, albo się już 
z nim, cialo tu zosta\vi\yszy, rozstali, za 
przyczyną \vszystkich Swi~tych T\vo
icb, z laska\vości 'T\vf'jej \vszystkich 
niepra\vości swoich odpuszczenia do
stąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chry
stusa SynJ. T\vego, który z '[o,bą żyje 
i króluje \v jedności Ducha S. Bóg 
przez vV'szystkie \vieki \viekó\v. Amen f 

V. Panie \vysluchaj modlitwę moję. 
l~1I. A \volani~ nloje niech do Ciebie 

. przyjdzie r. Niech nas \vyslucha \vszechmogą
ey a nl110sicrny Pan, 

Ił~' Amen. • 



218 

_ V. A wiernych dusze z Inilosierdzia 
Bozego niech odpoczy\vają w pokoju. 

IX. Arnen. , 

V II. K O M U N I A. 

NAUI(A 
o K o Iłl II Ił i i ś"\v i ę t ej. 

I. (}v jest A-()mul/ia~ Jak ciało nasze' po
trzebuje posiłku dla naprawienia sił utra
conych przez pracę, i dla utrzymania sa
mego zycia; tak ró\vniez i dla duszy po
trzebny jest właściwy pokarm. Złe przy
kłady, prze\vrótne nauki, gorszące rozmo
\vy, złe myśli, \vłasne nasze namiętności, i 
te złudne po\vaby, które nas pozorem słod
kiej i miłej powierzcho\vności nęcą i po· 
ciągają nas ku złemu, i zatru\vają serce 
nasze zabójczą trucizną: oto są nasi nie
przyjaciele dokoła nas otaczający. \Voju
jąc z nimi, utracamy \vicle sił, często od
nosimy rany i stajemy się nieraz bardzo 
słabymi i niedołęznymi na duchu. Nadto, 
niecierplhvość nasza, lnałoduszność, a nie
kiedy z\vątpienie i rozpacz do reszty . po .. 
zbawiają nas męzt\va i mocy. Gdziez jest 
lekarst\vo i pokarm tak dzielny, kt6ryby 
posilił nasze skołatane sercc~ i \yrócH nam 
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męzt\vo i hart duszy?.. Nie b6j się, mój 
bracie, Zba \viciel nasz Jezus Chrystus, ten 
najlepszy nasz Ojciec i najsłodszy nasz 
przyjaciel zostawił nam posiłek i razem ]e
karst\vo, dając nam samego siebie na po
karm \v Najświętszym Sakramencie. I(ie
dy kapłan podczas l\lszy ś wymó\vi nad 
chlebem te same słowa, które Pan Jezus 
po\viedział przy ostatniej wieczerzy, cu
clo\vną \vszechmocnością Boga, chleb prze
mienia się w (~iało i I(rcw Pana Jezusa. 
Ta maleńka hostya biała juz nie jest ka
wałkiem opłatka, nic jest chlebem, ale jest 
pra\vdziwem, zyjącelTI Ciałem Zba\viciela, 
zosta\vionem dla nas na pokarm. Komu
nia ś\vięta,-to Jezus: ten san1 Jezus, któ· 
ry się narodził dla nas l)zieciątkiem, któ
ry za nas cierpiał i umarł na krzyzu, któ
ry znlart\vychwstał i \vstąpił do nieba. 
Przyjlnując !(omunię, przyjmujemy do ust 
i do serca Pana Jezusa; z (:iałem, IZr\vią, 
Duszą i Bóst\vem Jego. Ale Jezus w Najś,v. 
Sakramencie jest nie\vidzialny, ukryty pod 
postacią chleba. Jestto głęboka tlljelltllita 
'WI(U?!- \vielka prawda, w którą \vierzyć 
potrzeba, nie ,widząc i nie rozunliejąc; bo 
tak nas naucza sam Chrystus, prawdzi\vy, 
Bóg, kiedy mówi do nas: .,Jam jest chleb 
zy\vota, jam jest chleb zywy, którym z 
nieba zstąpił. Jeśliby' kto pozy\vał tego 
chleba, zyć będzie na \vieki. A chleb, któ
ry ja dam, jest moje Ciało za zy\vot ś\via-
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ta.-Ciało' 1\Iojc pra\vdzl\vie jest' pokaon', 
a !(rc\v l\1oja pra\vdzi\vic jest napój. łZto 
pozy\va l\lcgo Ciała a pije l\loją krc\v, we 
1\1 nic mieszka, a Ja \v nim. I(to pozy\va 
Ciała l\lego, i pije l\loją krew, ma zy\vot 
\vicczny; a Ja go \vskrzeszę' \v ostatni 
dzicó... Bierzcie i jedzcie ztąd wszyscy: 
albo\viem to jest C~ato Moje. Bierzcie i pijcie 
ztąd \vszyscy; albo\vicm to jest Krew Moja", 
To Róg po\viedziat IZto telTIU nic \vierzy~ 
samemu Bogu nie \vicrzy. 'Ty, mój bracie, 
kiedy \vejdziesz do kościoła, kiedy ujrzysz 
Najś\v. Sakrament, pamiętaj, ze przed to
bą jest Jezus, który po\vicdział: «Błogosła
\vieni, którzy nie \vidzicli a u\vierzyli». U
kl~knij, schyl pokornie głowę, oddaj cześć 
Panu Jczuso\vi, m()\viąc ze Ś. 'I0maszem: 
«Pan mój, i Bóg lTIój:» · 

Cudo\vnc są skutki !{omunii. Ona nas 
jednoczy 'ściśle z Jezusem, czyni nasze ser
ce Jnieszkaniem Boga zy\vego; pomnaza \v 
nas zycie ducho\vc, zycie łaski i miłości, 
ta.1< ze możemy po\vtórzyć ze ś'. Pa\vłcm: 
«Zyję ja, juz nie ja, ale zyje \ve mnie 
C:hrystus.» I(0111unia powiększa \v nas chęć 
do dobrego i obrzydza naJn grzcchy; od
ry\va scrca nasze od zicn1i a podnosi ku 
nichu; daje nam siłę i łat\vość do \vykony· 
\vania cnót Jczuso\vych, cicrpli\vości, ła
godności, pokory, ,poSłUSZCllst\Va. !(omu-, 
nia ulnacnia nas przeci\vko roku som, a 
s~czc~ó]nicj przeci\vko pokusom ciała;. ona 
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to czyni, że kochamy się w czystości i. 
nlamy obrzydzenie do wszystkiego, co jest 
nieprzyz\voitenl i nieskrulnncm. 'rylko 
Najś\v. Sakranlent zacho\vać mo ze nic\vin
ność naszę i uczynić czło\vieka jakby Anio
łem, dla tego i nazy\va się chlebem oui(Jf.-
8ki/JI .. Ale żebyśmy doznali tych skutkó\v, 
potrzeba godnie przyjąć Pana Jezusa \v 
}(omunii Ś., potrzeba się nalezycie przygo
to\vać. 

2. /J·/'z.1lf7olol("o/lie. Gdyby papież albo ja
ki król zapo\viedział, ze nas odwiedzi, o! 
jakzebyśmy się starali przygoto\vać do te
go dom nasz; jakbyśnlY oczyszczali, i u· 
przątali wszystko, coby mogło razić oko 
tak \vielkiego gościa! Jakbyśmy przybiera
li i upiększali mieszkanie nasze, aby \v 
niem było mu \vygodnie i przyjemnie. \V 
odzieniu ś\viątecznem z naj\viększem usza
no\vanicm spotkalibyśnlY go i posadzili na 
pier\VSZelTI miejscu. Ale toż daleko zac
niejszy gość przychodzi do Ciebie \v 1(0-
111unii Jestto król nad królami \vszystkinli. 
Jcstto sam Jezus Chrystus, którego papicz 
jest tylko namiestnikiem i sługą. O! z ja
kąż usilnością powinieneś przygotować mu 
domek serca swego, oczyszczając i wyrzu
cając z niego \vszystko, co się nic podoha 
t\VelTIU Jczuso\vi, i przyozdahiając go cno
tan1i, a naj\vięcej nli!ością. \Vicsz już do
brze, lniły bracie, ze spo\viedź nicszcze
rze odbyta, zzataje niclll grzechu cięzkie-
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go, jest. złą i nie\vazną· Otoż i !{omunla 
przyjęta po takiej spo\vicdzi byłaby ś\vię
tokradzt\vem, bardzo ciężkim grzeChet11', 
I(to przyjn1uje IZomunię niegodnie, zdra
dza Pana Jezusa, jak Judasz pocało\vanictn; 
i zamiast pozytku,. sąd sobie i potępienic 
pnzy\va. Ale dusza t\voja jest już oczysz" 
czona, jczeliś szczerze odbył spowiedź. 
Zostały tylko w niej może jakie złe upo
dobania, jakie wady owo, lenist\vo, upor, 
2Jośliwość, płochość, i inne. Staraj się te
dy, ile n10żesz, po\vyrywać te złe zielska 
i precz \vyrzucić. A chociaż one będą od
rastać, czu\vaj ciągle i nie pozwalaj, aby 
siG rozrastały i pano\vafy \v tobie. Przyo
zdabiaj serce s\voje, lepiej spełniając S\VC 
obo\viązki, modląc się goręcej, i częściej 
ll1yśląc o Jezusie. Gotuj się do I(olnunii z 
\vicczora: odmó\v gorli\viej modlitwy \vie
czornc, i proś szczególnie Najś\viętszej 
Panny, aby sam·a przysposobiła duszę t\VO
ję do jutrzejszej l(omnnii. ()budziwszy się, 
zaraz myśl o Zba\vicielu, który cię ocze
kuje \v Sakramencie Ołtarza. l\lów do sie..l 
bie: «()to Jezus zbliża się, śpieszmy się, du
szo moja, i pójdźlny na. spotkanie Jego. 
Staraj się być skupionym i zacho\vaj, ile 
fl10żna, 111ilczenie. Bardzo jcst pożytecznie 
uczynić jaką szczególną intcncyę przy 1(0-
munij, np. za na\vróccnie l1ic\viernych i 
grzcsznikó\v, za Ojca Ś. papieża, za rodzi .. 
CÓ\V s\voich i przyjaciół, za uzdro\vienic i 



pocieszenie chorych i stra pionych i t. d. 
Staraj się wysłuchać pobożnie Mszy Ś. w 
dziCI1 l(omunii; to będzie najlepsze przy
goto\vanic. Odma\viaj u\vaznie lnodlit\vy i 
akty, jakie masz \v tej książce. Nie śpiesz; 
nic o to chodzi, aby \vicle przeczytać, lecz 
aby \vi<tcej rozmyślać i zrozulnieć sło\va 
modlit\vy. Głó\vne uczucia, jakie po\vinie
neś \vzbudzić w sobic, są: uczucie ż,7jwPj 
u7ia'J7/ \v obecność Pana Jezusa \v I(olnu
nii, pokłonu, i uwitlIJie/Jia tak wielkicgo Pa
na, uczucie pO~·01·.'/ i ialu z\vyznaniem swej 
nędzy i niegodności, 1Iłil(}ŚCl~ i l~fności, \vrc
,szcie gorącego lJ1"o!/lJieJlia, z jakiem chcesz 
przyjąć Pana Jczusa. Przygotowanie co dO' 
ciała, jak \viesz, zalezy na tern, aby być 
od p<')łnocy nfJCZCZO, t. j. nie brać nic \v 
usta. Czyni się to przez uszano\vanic dla' 
Najśw. Sakramentu. Wszakże połykać śli
nę przed l{omunią nic jest rzeczą wzbro
nioną, bo to nie pochodzi z zewnątrz; jak' 
ró\vniez nic byłohy przeszkodą do !(olnu..; 
nii gdybyś min1o\voli połknął jaką' kroplę 
\vody, przy pł()kaniu ust. W odzieniu i ca
łem ułożeniu ciała po\vinna być skrom
ność i pobożność. 

Gdy juz nadeszła ch\vila I(omnnii, . idź z 
ufnością do Stołu Patlskicgo .. Nie trudź 
się \vyszukaniclu myśli jakich. l\i{)w po 
pr'ostu \v sercu swojem: «Jezu! kochatTI 
Cię. Przyjdź do nędlllej duszy mnjcj.-l\Ia
ryo! błogosła\v nlię i pro\vadź do Jezusa!» 



Uklękritj przy kratkach; złóż ręce l1a pier
siach. Gdy kapłan zblizy się, podnieś nie
co gło\vę, ot\vórz usta lniernic, zbliż język 
ku wargolll; i spokojnie z uczuciem odda· 
nia się całkiem Jezusowi, przyjrnij !(onlu
niQ Poczekaj nim się z\vilzy Ś\v. hostyJ * 

na języku, poten1 połknij ją po\voli. Gdy
by ci kapłan dat d\vie hostye lub gdyby 
cząstka jaka przylgnęła do podniebienia, 
niefrasuj się o to Nie jest to grzech. 
Ch\vilka cierpli\vości, a cząstka SJ.lna przez 
się odlączy się, i zniknie przyczyna oba
\vy. 

3. l),~ię~'(:z.'l/liellie. v\Tr{)ci\vszy na s\ve miej
scc, uklęknij i u\viclbiaj \V 111ilczeniu Je
zusa, który jest \V tobie .. O jakic jesteś 
szczęśli\vy \V tej ch\vili! W duszy i cicle 
s\vojem nosisz Pana i I(róla Aniołó\v i lu
dzi. Serce twc jest prawdzi\vym }(ościo
łcrn Boga ży\vego!-Nie ch\vytaj się zaraz 
za czytanic. Pozostań czas jakiś \V rozn10-
\vie z Jezusem. Słuchaj co ()n mówi do 
ciebie: .,Synu mój, daj lni serce t\voje! Oto 
jestem z tobą, abYll1 cię błogosła \vit Nic 
oddalaj lVInie z serca s\vego przcz grzcch. 
Ucz się ode }\lInie, zcm jest cichy i pokor
ny. W cźmij krzyż S\vój i idź za l\lną;--l\li
łuj nieprzyjaciół-l\1ódl się za przcślado\v~ 
CÓ\v! - Skarb sobie skarby \V nicbie!"--A 
ty co na to odpo\vicsz?.. Stań \V duchu 
obok Najś\v. Panny po Z\viasto\vanlu Anicl
skien1.vV Jej łonie p~tnicilskicln lllieszka 
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Zbawiciel: i ty "Go masz \v sobie. Słuchaj, 
co mówi do ciebie l\larya: "l\loje dziecko! 
gdybyś ty znał dar Bozy, jaki ci uczynił 
Syn mój, jakbyś był wdzięczny! On się od
dał tobie zupełnie. Uczynił duszę twoję 
czystą i piękną· Ofiaruje ci łaski swoje: 
łaskę męztwa, abyś się opierał pokusom 
szatana; łaskę wesela i pokoju, abyś ochot
nie znosił przykrości. Oddaj l\1u serce swo
~, i razem ze mną dziękuj Mu, powtarza
jąc tę pieśtl moję:Wiplbi dusza moja Pa
na, i rozradował się duch mój w Bogu 
Zbawicielu moim ... Wejrzał na pokorę mo
ję ... U czynił mi wie1kie rzeczy. który mo-o 
zny jest i święte Imię jego ... Napełnił łak
nące dobrami ... "-Albo przenieś się my
ślą do kościoła Jerozolimskiego w chwili 
Ofiarowania Pana Jezusa, kiedy ś. Starzec 
Symeon, wziąwszy na ręce Dzieciątko świę
te, tnówi: " Teraz puszczasz, Panie, sługę 
Twego w pokoju, albowiem widziały oczy 
moje Zbawienie Twoje!". I ty nosisz w ser
cu Jezusa. l\1ów do Niego: "Panie! oder
wij serce moje od ziemi. Dla Ciebie zyć 
pragnę, i śmierci się nie boję. Prowadź 
mię do nieba!'" Przypomnij sobie Wiecze
rzę Patlską, przy której ś. Jan spoczywał 
na piersiach Jezusowych, i z tego serca 
Boskiego napił się mił'ości świętej, i stał 
się Apostołem miłości I ty spocznij na 
sercu ]ezusowem, i przejmij się świętą mi
łością Boga i b1iźniego.-Albo nareszcie 

Chwała na wysoko JYi 2. 'l S 



przypomnij sobie Zacheusza Celnika, któ
ry przy ją \vszy \v s\vym domu Jezusa, . po
\viada: .,Oto, Panie, połowicę dóbr moich 
daję uboginl; a jcślim kogo \v czem oszu
kał, \ve cz\vórnasób oddaję!" I ty nie zatuj 
bliźnirn s\vym potrzebującym' pOlnocy. 
\rV spieraj ich czem mozesz.---l)to są ś\vię
te l11yśli, które cię mogą zajmo\vać po 1(0-
munii. Jeśli kochasz Jezusa, serce t\ve po ~ 
dyktuje \yiele innych pięknych uczuć i my
śli. Panliętaj, ze tcn czas jest naj droższym 
dla ciebie, kiedy lnasz w sobie Jezusa. 
-VVtenczas przekładaj n1U swe potrzeby i 
smutki, bo (Jn cię słucha.i pocieszy. 1\10-
dlitwy po Komunii składają. się z uczuć 
uwie/hieniu j ~l.'tlzif(·ZIlOŚt:i, i Ulilo.~ci. Znajdziesz 
je nizcj. 1\lozesz odm{nvić takoz 'i'e lJeum, 
C'iebie jJ0!lfl. (,!Ilvo/hu/I, albo cząstkę 
różańca, Jub inne modlitwy. Nie zapo
mnij tez, mój drogi bracie, pomodlić się {0O 
Komunii za papie za, za potrzeby Kościo
ła świ~tego, za na\vrócenie grzesznikó\v, 
za przyjaci(')ł, i za dusze czyścowe Proś 
o błogosła\vieńst\vo i zdro\vie dla rodzi
CÓ\V s\voich i nauczycicli. Zmów też klę
cząc przed wizerunkiem Ukrzyzowanego 
Jezusa modlitwę: ~~Oto ja () dobr/J i t. d. 
do której przy\viązany jest odpust zu
pełny; dla dostąpienia którego odmówić 
nalezy 5 pacierzy lub dziesiątek rózańca 
na inte l1cyę kościoła. Dziękczynienie po 
Komunii trwać powinno dobry k\vadran.s. 
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Gdybyś nie miał czasu na dłuższe modli
twy teraz, postaraj się nagrodzić to, gdy 
będziesz mógł, \v ciągu dnia lub \vieczo-

. rem, abyś doznał obfitszych skutków Sa
kramentu. 

4. !{omU71la częsta. Pan Jezus zosta\vił 
naln CiałQ swoje w Najśw. Sakramencie 
na poka1'In \ i naz\vał je chleue'ln żywota. Jak 
\vięc pokarmu i chleba uzy\vać trzeba ezę
:ilu, bo inaczej gł()d cierpieć będziemy; tak 
ró\vnież, jczcli chcesz zyć dla Boga, mój 
najmilszy bracie, jezeli nie chcesz mrzeć 
głudem ducho\vym, staraj się często przyj
mo\vać Komunię. Jesteśmy z natury bar
dzo ułon1ni. U stawicznie popychani jesteś
my do złego. A szczególniej młodość jest 
czasem niebezpiecznym dla cnoty, i dla 
całej przyszłości naszej, bo przy obudze
niu się w sercu ognia burzli\vych namię
tności, brak jest rozsądku i doświadcze
nia. Często bardzo w wieku późniejszym 
załujemy \vybrykó\v młodości, które nie tyl
ko naraziły nas na cięzkie upadki moralne, 
ale bardzo czę sto nadweręzyły zdrowie, 
zniszczyły majątek, i zatruły może spokoj
ność nam i drogim nam osobom. O nloje 
drogie dziecko! zawczasu cię ostrzegam o 
grozącej tobie burzy, którą w sobie no
sisz; o grozącym ci pozarze, który z nie
zagaszonych iskier namiętności moze się 
g\vałto\vnie rozpalić, i może zniszczyć i 
\vysuszyć w tobie najpiękniejsze uczucia 
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wiary, wstydu i pokoju wnętrznego. A 
wtedy zwiędnie t\voja młodość duchowa 
jak kwiatek ogniem lub mrozem zwarzo
ny. Najdzielniejszem i prawie jedynem le
karstwem dla zachowania najdroższych ,ska
rbów wiary i niewinności, jest częsta Kotuu
nia. Jak najdelikatniejsze owoce usmażone 
w cukrze zachowują swój smaki kolor,i nie 
ulegają zepsuciu; tak serce twoje, lubo sła
be i niedołężne, osłodzone i przejęte nieska
zitelnem Ciałem i Kr\vią Syna Bożego, zo
stanie zawsze niewinne i czyste; a przy
tern, wesołość pra\vdziwa i pokój słodki, 
ta młodość duszy, nigdy cię nie opuszczą. 
Bo i rzeczywiście, cóż to jest częsta Ko
munia? Jestto częste jednoczenie się z Je
zusem, Bogiem i Zbawicielem, samą dos
konałością i świętością. Jestto zapalenie 
się tym ogniem, który nam przyniósł Zba
wiciel. Czyż zostaniemy zimni, będąc przy 
ogniu? Czyż mozemy być głodni i spra
gnieni, mając za pokarm i napój Ciało i 
Krew Jezusa? Nie słuchaj, mój bracie, tych 
którzy ganią, a 'może i wyśmiewają uczę
szczanie do Sakramentów. IJudzie tacy 
sprzeciwiają się nauce Kościoła i popie
rają spra\vę szatana. Sam Jezus mówi do 
ciebie. "Przyjdźcie do mnie \vszyscy, któ
rzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja 
was ochłodzę. Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało l\tIoje". Ojcowie i Nauczyciele Ko
ścioła, najgorliwsi kapłani, nawoływają do 

• 
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częstej Komunii; widać więc że to rzecz 
zba\vienna i pożyteczna. Jeśli jesteś pod 
\vładzą, proś starszych, aby ci nie zabra
niali tego. Bądź pe\vny, że gdy spostrzegą 
większą pilność w naukach i lepsze wy
pełnianie twych codziennych obowiązków, 
co wszystko będzie skutkiem godnego 
przyjmo\vania Komunii, będą bardzo ra
dzi z ciebie. Jak często masz komu
nikować, to zależeć będzie od okolicz
ności. Ogólne prawidło j~st: Im częściej, 
tern lepiej, byle godnie. S. Franciszek Sa-
lezy, [)oktor l(ościoła i wielki nauczyciel 
pobożności, zachęcając do Komunii czę
stej, mówi: J,(~odziennego przystępowania 
do Komunii ani chwalę, ani ganię; żeby 
kto zaś co niedziela komuniko\vał, tego 
po wszystkich pragnę i każdemu radzę, 
byle nie miał żadnej skłonności i chęci 
do grzeszen~a;. to jednak śmiele rzec mo· 
gę, że Komunie tych, którzy Panu Bogu 
pobożnie służyć pragną, nie mają być ni
gdy od siebie odleglejsze nad miesiąc.C.' 
Nie myśl Zl1owu, że w przystępowaniu do 
sakramentów trzeba zwracać szczególną 
uwagę na pewne dni i czasy. Jeżeli przyj
mujemy I(omunią godnie, nigdy nie ko
munikujemy za. często; a kiedy przystępu
jemy do niej źle, bez szczerego żalu za 
grzechy, bez chęci popra\vy, zawsze ko
munikujemy za czę,c;to, choćbyśmy i raz w 
rok do niej przystępo\vali. Pra\vda, ze Ko ... 
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munia częsta wkłada na -nas obowiązek 
większego czuwania nad sobą, . gor1i\vsze
go modlenia' się. lepszego wykony\:vania 
codziennych czynności; ale z ta sama ko
nieczność, czyz nie jest rzeczą ~yborną? 
Bądź pe\vny, ze tylko lenistwo, oziębłość, 
gnusność w pracy nad zba\:vieni'em duszy 
odwodzi nas od częstej l(omunii; skutkiem 
czego, nie mając dostatecznej ochrony i 
sity, lat\vo \vpadamy \:v djabelskie zasadz
ki. Radzę ci więc, dla dobra duszy twojej, 
dla przypodobania się Panu Bogu,' przy
taępuj często do Komunii, idąc w tern za 
srdą dobrego spo\:viednika, a nie pozału
\VSZ tego przez całe zycie, .a szczególnie .. , . 
ej WlCCZnOSCl. 

l\IODLITWY 
przed KOlllunią świętą.' 

W szechmogący i wieczny Boże: oto 
przystępuję do Sakramentu Jednoro
dzonego Syna Twego Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, a przystępuję jako 
chory do lekarza życia, nieczysty do 
źródła miłosierdzia, ślepy do światla 
prawdy i żebrak do Pana ni~bios i zje-o 
nli. Błagam \vięc szczodrotę niezmier
nej dobroci "Tw oj ej , Q Jezu! izbyś ra
czy.l chorobę i słabości" n10je uleczyć, 
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sprośność oczyścić, ślepotę oświecić, 
ubóst",\o wzbogacić, nagość przyodziać, 
abym J przyjąl Ciebie, Chleb anielski, 
Pana panujących, z taką skruchą i \via
rą, z takie m postano\vieniem i inten
cyą, jaka do zbawienia duszy mojej 
ko~icczną jest i pożytcciną. 

o najslodszy Jezu, utajony w naj .. 
świętszym Sakramencie: oś\viadczam 
się najpokorniejprzed rrobą samym, 
że ćhcę Ciebie przyjąć do duszy mo
jej dla uczczenia rfwojej ś\vit:;tości, na 
poJziękovJanie Ci za ustanowienie te
go najdroższego pOkarlTIU, na wyna
grodzenie wszelkich bluźnierstw, pogar
dy i zniewagi, które ponosisz od nie
wiernych lub ś\viętokradzcó\v, na upro
szenie 1ask i dobrodziejstw 'f\voich ca
łemu Chrześcijaństwu do zbawienia po
trzebnych; ną pociechę wszystkim cho
rym, prześladowanynl, pokusy cierpią4 
cym i uwięzionym, na pomoc zba\vien ... 
ną wszystkim nie\viernym i grzeszni
kom: do ich oświecenia; na -ochlodę 
\vięźniom c.zyśco\vym. Nakoniec prag' 

• 
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tlę ztączyć się z Tobą, i chcę komu
nikować dla dostąpienia odpustu, dla 
otrzymania laski sakramentalnej, i dla 
poświęcenia duszy mojej w na,dziei 
chwalenia Ciebie, ze wszystkimi S\vię
tymi na wieki. Amen. 

MODIJTWA 
O najslodszy i najukochańszy Panie! 

którego dziś nabożnie przyjąć pragnę, 
I'fy znasz potrzeby i słabość maję, wiesz 
jak głęboko w złościach i wadach po
grążony jestem, jak często bywam od 
nieprzyjaciół duszy ciemiężony, naga
bany, pomieszany i skażony. Po lekar
stwo przychodzę do Ciebie. o pocie
chę i wsparcie błagam Ciebie. Mówię 
do wiedzącego o wszystkiem, któremu 
jawn~ są· skrytości moje, i który jeden 
może mię doskonale pocieszyć i wspo
módz. rfy wiesz, na czem mi nade
wszystko zbywa, i jak jestem ubogi 
w cnoty. Oto stoję przed Tobą nędz
ny i nagi, czekając laski i błagając mi
losierdzia. Posil zgłodniałego żebraka 
T\\'ojego, rozgrzej oziębłość maję .og-
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nien} miłośći Twojej, objaśń ślepotę 
moję światlem obecności Twojej. Obróć 
mi w gorycz wszystko, co jest ziem
skiem, obróć w cierpliwość wszystko, 
co jest przykrem i przeciwnem, obróć 
w ~apomnienie i wzgardę wszystko, co 
jest poziomem i stworzonem. Wznieś 
serCe moje ku nipbu, i nie daj mi się 
się błąkać po zienli. Niechaj od tej 
chwili i na wieki w Tobie jednym sma .. 
kuję; bo Ty jeden jesteś pokarmem i 
napojem moim, miłością i weselem mo
jem, słodyczą i calem dobrem mojem. 
O gdybyś mię obecnością '-fwoją całe
go zajął, zapalił i zamienił w· Ciebie 
samego, tak, abym jednym z Tobą stal 
się duchem prze? dzielną laskę y.,lew
nętrznego spojenia i wylew gorącej mi
łości! Nie dopuszczaj, abym mial zgło
dniały i oschly odchodzić od Ciebie, 
lecz postąp ze mną w miłosierdziu 
Twojenl, ja!{ tylekroć postąpiłeś cu
downie ze Swiętymi Twoimi. Cóż dzi..J 
wnego, gdy.bym się cały Tobą zająl ~ 
zapomnial o sobie samym, kiedy Ty 
jesteś ogniem gorejącym i nigdy nie 



gasnącym; milóścią oczyszczającą ser ... . .. ,. . 
ca 1 pOJęCIe OSWleca ]ącą. 

. " 
P I E S N 

o NHjŚ'l'i~tsZy])l SakraUl{'ncie. 

U drz\vi Twoich stoję, Panie! 
Czekam na Twe zmiłowanie, 

}(tóry pod osobą .chleba, . 
Pra \vdziwy Bóg. jesteś z nieba, 

W tym Najś\viętszym Sakramencie., 
~rrudne ludziom jest pojęcie, 

Że w IIostyi jest Bóg ży\vy, 
Choć zakryty, lecz pra\vdzi\vy~ 

Jak wielki cud B<'>g uczYDił, 
Gdy chleb w ciało S\ve przemienit 

A nam pozywać zostawił, 
. Ażeby nas przez to zbawit 
, . 

S\vięty, mocny, nieśmiertelny. 
W/ majestacie swym niezn1ierny: 

Wszystkim grzesznym jest straszlhvy, 
Spra \viedli\vym n1iłyści\vy. 

L.ękają się Anioło\vie, 
I \vszyscy niebios ducho\vie. 

, Choć na Jego t\varz patrzają, 
Co B()g, pojęcia nie nlają. .' 
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Ni Cherubin, chociaż wieczny, 
Ni Serafin .dostateczny, 

Nie ma, co człek dostępuje, 
Ciało i kre\v gdy przyjnluje. 

Jam niegodzien Panie tego, 
Abyś wszedł do serca mego: 

Ale rzeknij słowo Twoje, 
A tern zba\visz duszę moję. 

}Złaniam się tobie samemu, 
Bądź nliłościw mnie grzesznelnu. 

Niechaj żyję z tobą Panem, 
Az na wieki \vicków. Aluen. 

A"K T Y 
l' r z e d " K o Ul u n i ą . 

.ilkt łJTiary. Panie Jezu Chryste, Bo
że i Zbawicielu mój! wierzę najmoc· 
niej, iż w Przenajświętszym Sakramen
cie, który mam przyjmować, jest pra· 
wdzi we ciało, krew, dusza i ·bóst\vo 
1'wojc; wierzę. ponieważ sam to powie
działeś i podałeś do wierzenia; i \v tej 
wierz~ chcę żyć i umierać. 

Akt pokloJlu. Oddaję Ci, jako naJ
wyższemu mojemu Panu i St\v6rcy, po
klon, cześć i uwielbienie, Panie Jezu 
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Chryste, w Najś\viętszym Sakramencie 
utajony. Dziękuję o Boże mój! za wszy-

'stkie dobrodziejstwa Twoje, a osobli
wie za postanowienie tego Najświętsze
go Sakramentu; za co ni~ch Cię wszy
scy Aniolowie, wszyscy Swięci i wszy
stkie stworzenia chwalą i blogosla\vią 
na wieki. 

Akt lJokory. Panie Jezu Chryste, jak 
mogę zbliżyć się do Ciebie, tylekroć Cię' 
obraziwszy. Wyznawam niegodność mo
ję ~a przyjęcie Ciebie Boga mego; i 
dla tego skruszonem sercem wzdycham 
do Ciebie Pana i Boga mego, mówiąc: 
Paniel nie jestem godzien, abyś wszedł 
do przybytku serca· mego, ale tylko 
rzeknij sZowo, a będzie uleczona dusza 
moja. lVlam nadzieję w dobroci i mi
losierdziu Twojem, Zbawicielu mój, że 
oddawszy mi siebie samego w tym Sa
kramencie, dasz mi też odpuszczenie 
grzechów moich, laskę Twoję i wieku
istą chwalę, o którą Cię przez ~aslugi 
Twoje, mękę i śmierć Twoją najpo
korniej upraszam. 

Akt SkTlIchy. O Boże mój! smucę 
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się i boleję, żem 'Ciebie obrazU, który 
. jesteś nieskończenie dobry i nieskoń

czenie doskonały; postanawiam najmoc
nie], przy pomocy Twojej świętej łas
ki, nie obrazać Cię więcej i czynić po
kutę· 

Akt 'inilości. O Jezu, Zbawicielu mój! 
nie dosyć, żeś się ofiarował za mnie na 
kryżu; lecz chcesz jeszcze żywić mię 
ciałem swojem przenajświętszem. Miłu
ję Cię z całegó serca mego i nadewszyst
ko; chcę żyć i umierać w miłości Twojej. 

Akt pragnienia. Przyjdź, o najslod
szy mój Jezu! weź w swą posiadłość 
serce moje; pragnę gorąco zjednoczyć 
się z Tobą tu i. na wieki. Amen. 

Przystę}H1jąC do Komunii ś. 
, 

. O S\vięci Boscy!'o Aniołowie Pań-
scy! o Boska Matko, Panno najświęt
sza Maryo, teraz mi przybądźcie z po ... 
mocą waszą, poprzedźcie mię do naj
świę.tszego Sakramentu, do Pana mo
jego, do miłośnika mojego, do Jezusa 
mojego, i Jemu, jakoście zwykli od sie
bie, tak też i teraz odemnie Boski po-
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klon oddajcie, i do pragnącego serca 
mojego uproście Go. O za\vitajze n aJ
słodszy Jezu! l'obie cześć oddflj~ ser
cem \vs'l,ystkich \vybranych S\viętych 
T\voich, sercem na jtnilszej l\Iatki 1"'''''0-
jej i 'wlasnem Twojem; zapraszam, wzy
\Vanl Cię Boga, Pana i Oblubiet1ca rno
jego do ubozuchnego przybytku mego, 
to jest, do serca nlojego Ciebie prag
nącego, do Ciebie tęskniącego, na Cie
bie oczeki\vającego: przyjdźze tedy, o 
najdroiszySynu Boz)' z Dziewicy l\la
ryi narodzony! przyjdźnajukochańszy 
Jezu! . przyjdź drogie Ciało i droga I(rwi 
Jezusa sanlego, przyjdź o najś\viętsza 
Duszo Jezusa mojego! przyjdźciez z 
nim wszystkie skarby, cnoty, dary, ła
ski i zasługi Jego. Przyjdź miłości mo
ja, Jezu, do sługi Twojego, do przy
bytku serca mojego Tobie zgotowane
go. Owo Panie gotowe serce moje, aby 
Ciebie przyjęło: gotowe abyś ~z niego i 
w niem sobie wyrobU mieszkanie- dla 
siebie, godne Ciebie. Przyjdźze tedy 
mój Jezu, żywocie mój, przyjdźże ser
ce serca mego i duszo duszy ~ojej. 
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-Pragnę Gię, Panie mój, pragnieniem tę" 
• 

skliwern, pragnrenie~ nieugaszonem, nie-
us~kojonem nigdy bez Ciebie. Przyjdź
ze mój Jezu! uspokój serce moje, 
osłodź duszę maję, napełnij ządze mo· 
je; napełniwszy rozszerz, rozmnóz, abym 
Cię \vit;cej pragnąl, a pragnienie nloje 
końca nie nlialo, ale z obecności i za
zywania 1""wego rosło, krzewHo się i 
gorzalo bez tniary, bez końca, na wieki. 

O Boze \vielki, najslodsza mi!ości mo
ja! wierzę, ześ tu jest obecny, serde
cznie pragnę przyjąć Cie; do siebie, mi .. 
tuję· Cię miłością zupełną z serca mo
jego całego; nie jestenlci godzien przy
jęcia i obecności l'wojej, ale mnie przy .. 
bierz w zas!ugi T\vo je a godzien dość 
będę; 1u z mi się' niechaj stanie według 
upodobania T\vego. 

____ • 4iI1J!.!.!llllI!J:1I(j;7-,, __ _ 
-~~llITi'f!II'~' 

AKTY 
I. o K () lU U Ił i i. . 

Akt lJfzywitania. Witam Cię, mój 
Jezu; sercem i m ilością N a jświętszej 
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1\latki Twojej, jaką Ciebie' witala przy 
Wcieleniu i Narodzeniu Twojem; jak wi
tała ilnalezionego ,. w kościele i zmar
twychwstałego, jak witała Ciebie kiedy 
ją do Nieba wziąłeś. Witam Cię mój 
Jezu, prostotą i niewinnością' pastusz
ków, gdy Cię lezącego w złobku wita
li; witam Cię wiarą' i pokorą 1"'rzech 
Królów, gdy Ci pokłon i dary składali, 
witam C,ię miłością Apostołów i wszy
stkich Swiętych, gdy Cię w komunii 
ś\viętej przyjmowali. Witam Cię, mój 
Jezu, miłością Anioló\v świętych~ gdy 
Ci wstępującemu do Nieba cześć . od
dawali, radością Ojców świętych w ot
chlani, gdy Ciebie ich nawiedzającego 
przyjmowali, miłością wszystkich dusz 
sprawiedliwych, gdy Ciebie po l<tZ pier
wszy w Twej chwale ujrzeli. 

i Akt ~lvielbien'ia.· O mój najslodszy 
Zbawicielu, który jesteś teraz obecny 
w duszy i ciele mojem, oddaję Ci cześć 
i poklory! Uwielbiam Cię razem z Anio-
.larni i S\viętymi, razem' z Najśw. lVl a
tką Twoją O Panie Jezu, Boze mój! 
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gdzieżeś to się zniży t? Wstąpileś do -ser
ca mego pełnego ziemskich upodobań 
i nędzy wszelkiej. Nie bylem· godzien 
przyjąć Ciebie, a jednak Cię przyjąłem. 
Pragnę zachować Cię w sercu . mojeln 
na zawsze, będąc Ci wiernym po wszy
stkie dni życia mego.. Będę się starał 
usilnie, abym się już nigdy nie rozlączal 
r1~0'bą. Zyj i króluj we mnie na wieki. 

Akt ~cdzigczności. O mój najdobro .. 
tliwszy Panie!. dziękuję Ci z całego ser
ca za tę laskę, żeś raczyl zstąpić do ser
ca mego. Jakże Ci n10gę godnie po
dzic;kownć ja nępzny grzesznik. Niech 
Ci Aniołowie i Swięci dziękują za mnie. 
A ja wtenczas tylko będę ·mógl złożyć 
Ci zupełne i godne dziękczynienie, kie
dy mię laskawie przyjmiesz do króle
stwa swego. O jakże to dobrze i słod
ko zostawać z Toba na wieki! A teraz ... 

chyba tylko. z Dawideln mogę zawolać 
w uniesieniu serca mego: «Cóż oddam 
Panu, za wszystko co mi uczynił?» I 
spoczywając na Twem sercu najś\vię
tszem, jak ś. Jan w Wieczerniku, zamil
knę w obecności Twojej.· 

Chwała na wysok~-·~.M 2. 16 
. , 
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Akt 1ntl'o.4ci. O najś\vi~tsze Serce Je-= 
zusa, obecne \v mojem sercu, Ty. mię 
napelniasz i przenikasz swym ogniem 
Boskim. Ty jesteś źródłem i ogniskiem 
milości: z tego źródła zaczerpnąć pra
gnę, aby i V·le mnie przeszry T\\'e ś\vię
te plomienie. 

O najslodszy Jezu! In ilości moja naj
droższa, koch~m Cię z całego serca, z 
całej duszy i ze \vszystkich sil moich, 
kocham Cię nadewszystko . Za nic już 
w ś\viecie nie chce obrażać dobroci 

~ ; 

T\vojej; lecz odtąd b<;dę za\vsze cichym, 
pokornym, czystynl i pobożnym, abyś 
""f y mógl mieszkać w lnem sercuubo
żllchnem, \ i zna jdo\vać \v niem niejaką 

pociechę za tyle niev.7 dzi(.'czności, 'jakiej 
dozpajcsz od tylu miljonó\v grzcsznikó\v . 

... ..... ~.-,., ..... 

DZIĘI(OW ANIE 
1)0 ln-zy';tr.ill Ciała i Krwi' Pn]'18kit~j. 

Dzięki Tobie czynię wszechmogący 
i \vieczny Boże, żeś nlnie grzesznego i 
niegodnego slug~ Twego, nie dla żad-
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nych zaslug moich, ale i samego milo .. 
sierdzia Twego raczyl posilić Cialem i 
Krwią Syna Twego, Pana naszego Je
zusa Chrystusa. A proszę Cię, aby świ~
te Ciala i Krwi Pańskiej pozywanie, nie 
sta.ło mi się pokarmem potępienia, ale 
zbawienia. Niech będzie zbroją wiary l 
tarczą dobrej woli, niech. będzie wystę- . 
pków moich wyniszczeniem, poządliwo
ści zlej wygladzenieln~ a milości, cier
pli\~lości, pokory i posluszeństwa· rozmno
żeniem! przeciwko zdradom nieprzyja-. 
ciól moich tak w-idomych jako ,i niewi
domych mocną obroną, namiętności 
moich c~elesnych i dusznych doskona
lem uspokojenienl, ku Tobie, o jedyny 
sprawiedliwy Boże mój, stałem a sta.te
czncm przyŁączeniem. Proszę Cię też, o' 

. Panie mój, ażebyś mnie grzesznego przy
jąć 'raczył na niewyslawione gody owe, 
gdzie Ty z Synt;ln rrwoim i z I)uchem 
Swiętym jesteś Swiętych T\voich świa
tlością prawdzi\vą, nasyceniem dosko
nalcn1, \\1eselcm ~iecznem, mitością do
skonała i \vickllista szcześli\vościa. Przez . .. -
Chrystusa Pana naszego. Amen, 

/ 
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MODLITWA. 
Oddaję Tobie najniższy poklon, cześć 

i uwielbienie, o Jezu Chryste, jako Pa
nu i Bogu m0jemu. Dziękuję' Ci z ca
lego serca mojego i z calej duszy mo
jej, za wszystkie laski, któreś mi wy
świadczył, a w szczególności za tę nie-
skończoną dobroć Twoję, z jaką, ra
czyłeś ustanowić, Sakrament Pokuty na 

'odpuszczenie grzechów moich, i z ja
ką zniżyleśsię az do mnie, który je
stem nicością i prochem, i oddaleś n1i 
samego siebie w Komunii, którą przy
jąlem. Ofiaruję Ci, na dziękczynienie 
za tak 'wielkie dobrodziejstwo Twoje, 
mnie calego i coko.1wiek dobrego' stalo 
się, i dziać się będzie od początku aż 
do końca świata. Ofiaruję Ci wszystkie 
uczynki moje, myśli moje, wszystkie' 
pragnienia ,i skłonności moje; oddaję 
się na' wolę Twoję z cialem i duszą 
moją. Chcę Panie tego, czego Ty chcesz, 
i tak ja~{ Ty chcesz. Odtąd chcę i po
stana\:viam strzedz się grzechu, i ćwi
'czyć się w cnotach chrześcijańskich, 
chcę przezwyciężać zlę sklol1ności, mo-
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je, powstać ze złych nalogów moich,· 
chronić się po\vodów do grzechu, przy
tłumić w menl sercu wszelka nienawiść 

6-

i niechęć ku bliźnim moim; pragnę 
wiernie pełnić powinności mojego sta· 
n u i prowadzić życie takie, jakie się 
Tobie podoba. Umocnij, o Boże, wsze
chmocną laską Twoją w tern przedsię .. , 
wzięciu mnie i tych wszystkich, którzy 
ze nlną stają się uczęstnikami niepoję .. 
tych darów i ś\viętych l'ajemnic TWQ-' 
ich. Amen. 

1\10DLITWA 
ś,vięteg'o Ig·nacego. 

(.100 dni odpustu za, każde odnlÓ'wieJlie,' a 7 
lal odp. za odnuJwienie po f(omunii.) 

Duszo Chrystusowa poświęć mnie! 
Ciało Chrystusowe zbaw nlnie! 
Krwi Chrystusowa upoj mn'te! 
Wodo z boku Chrystusaobrn:9j mnie! 
l\Ięko Chrystusowa wzmocnij mnie! 
O dobry Jezu! wysłuchaj mnie! 
,W ranach Twoich ukryj mnie! 
Nie daj mi się rozłączyć z Tobą! 
Od wszelkiego zlego obroń mnie 
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W' godzinę śmierci mojej powolaj mnie! 
I każ mi przyjść do Ciebie 
Abym z Swiętymi Twoimi chwalił Cię 
Na wieki wieków. Anlen. 

1\1 o D LI T W A
ot1 tH18to,,-a. 

. Oto ja, o dobry i najslodszy Jezu! 
upadanl na kolana przed obliczetn 
1"'wojenl; a w największej żarliwości 
ducha blagam Cię i zaklinam, abyś 
najwyższe uczucia wiary, nadziei i n1i
lości wrazi! w serce moje; a także pra
wdziwą pokutę za grzechy moje i naj
szczerszą a silną ch<;ć poprawy dać mi 
raczyl; podczas gdy ja z największą 
mllością i boleścią duszy mojej, roz
ważanl pięć ran 1"woich i myślą w nich 
się zatapiam, mając to przed oczyma, 
co już mial na ustach swoich Da\vid 
prorok. gdy mówi! o Tobie, dobry Je
zu: «Przebodli ręce l\1oje i nogi Moje; 
policzyli wszystkie kości l\tloje». 

(l(to tę rnodlitwfJ odmÓ1vi po komunl~i, ldę
tJZl~C p"zed u,;ł~erunkiem Paua lezusa ukrzy-
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h//lel).'/ {j/;oroll:ał 1Ut iulclI('/!ft }(ośdula .5 pav'ie
rZ/1 lltb ,inue 1Ylo(lIillV,1/). 

P I E S Ń 
o Nił}hviętsZyUl SaliralneJll~ie. 

Niebo, ziemia, świat i morze, 
I co tylko w was być moze, 

Jak najgłębiej upadajcie, 
Pokłon Panu z nan1i dajcie. 

Z chón')w f.{()rnych Aniołowie 
Wszyscy niebiescy duchowi e, I 

~stąpcic do tego padołu, 
Spie~vajcie z nan1i pospołu: 

S\vięty, Swięty niezlnh~rzony, 
W Sakramencie utajony! 

1-10nor, ch\vała, \vieczna sława, 
Niech ci Boze nie ustawa. 

Tyś jest pod osohą chleba, 
Któryś zstą!)ił dla nas z nieba. 

\V tym najświętszym Sakramencie, 
\\1 kazdym zostajesz momencie." 

W tej Hostyi jest Bóg zywy, 
Choć zakryty, lecz prawdziwy. 

() \vielki cud Pan uczynił, 
Gdy chleb w ciało S\Vc przemienił. 

Teraz na Ołtarzu czeka, 
Aby ffi()gł przyjść do człowieka. 

Ni Anieli, C:herubini, 
Nie dostąpią Serafini, 
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Czego człowiek dostępuje, 
Ciało i Krew gdy przyjtnuje. 

v\lięc o Boże utajony, 
Bądź od WSL:ystkich pochwalony. 

Pobłogosła\v lud 'Twój Panie, 
Niech nas minie 'rwe karanie. 

Spra,vuj w pokoju te kraje, 
Pobłogosław urodzaje. 

A zaś w ostatniej potrzebie, 
Nie daj nam skonać hez C:iebie. 

Niechaj żyjem z '"[ obą, Panem, 
Aż na wieki wieków. Amen . .:: 

Odnolvienie Śl11l)(hv na (~hr:t~cie Świętyln 
uezyniollych. . 

Dzi~kuję Ci, Boże Ojcze! żeś mię 
st,vorzyl; Boze Synu! żeś mnie odku
pil; Boze Duchu Swięty! ześ mnie 
przez Chrzest· ś\vięty oczyścił. i po
święcit Wyrzekam się z calego serca 
zlego ducha, nie chcę jllż więcej słu
chać jego poduszczeń, i nie chcę nic 
mieć z ninI wspólnego. Wyrzekam się 
wszelkich spraw czarta, wszelkich grze
chów, wszystkiego tego, co się sprze-' 
ciwia przykazaniom Twoim. Wyrzekam 
się wszelkiej pychy szatańskiej, 'wszel-' 
kiej próżności, wszelkich marnych u
ciech i \vielkości, światowych, wyrze-
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kam się zasad i zdań przewrótnego 
świata. Jednoczę się z Jezusem Chry
stusem, i Jego samego chcę naślado
wać; postanawiam żyć podług prawi
deI niebieskiej nauki, 'przez Kościół 
święty ogłaszanej, dla Niego samego 
chcę żyć i umierać. l\liejże mię w stra
ży Twojej, o 130że mój! a nie dopusz
czaj tego na mnie, abym się stal nie
wiernym tym obietnicom na Chrzcie 
świętym uczynionym! Chcę i pragnę 
zawsze ich dotrzymać za pomocą laL 
ski Twojej, o którą Cię pokornie pro
szę, przez zasługi Pana ,- naszego J ezu
sa Chrystusa, i przez przyczynę ,Naj
świętszej l\latki Jego i wszystkich Swię
tych. W Irrlię Ojca, i Syna, i Ducha 
Swiętego. Alnen. 

• 

NAUKA 

O O D I) U S T A C H. 

Po każdym grzechu zostają w nas te 
dwa skutki: unna czyli plama na duszy, i 
kara czyli zadosyćuczynienie za zniewagę 
wyrządzoną Panu Bogu. Po grzechu po-
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wszednirn ta planza na duszy będzie mniej
sza i kora doczesna; po śmiertelnym zaś 
U;illft będzie cięzka i kal'a \vieczna. Przez 
Sakrament Pokuty odpuszcza nam Pan 
Róg \vinę i karę \vieczną, ale zostaje po
spolicie kara doszesna, którą trzeba po
nieść albo tu na ziemi przez wykonywa
nie dobrych uczynkó\v, albo po śmierci .\v 

ogniu czyŚCO\VylTI. Otóz Kościół ś\vięty, 
chcąc nalTI ulzyć \v tern wypł~ceniu się 
spra\viedli\vości Boskiej, udziela nam od
})llstów, to jest ofiaruje za nas Bogu cier
pienia i zasługi nieprzebrane Pana Jezu
sa, Najśw. Panny i S\viętych, które stano
\vią tak z\vany ska1~4 l(rJ~t.:iolf/. Odpust za- . 
tern jestto odpuszczenie kary doczesnej 
naleznej za grzechy juz przebaczone, ja
kiego nam udziela I(ościół mocą \vładzy 
otrzyrnanej od Pana Jezusa, \v tych sło
wach \vyrzeczonych do pier\vszego papie
za ś. Piotra: ,,1"'obie dam klucze królest-, 
\va niebieskiego: ·cokolwiek z\viążesz, bę
dzie z\viązano i w niebiesiech; a co
kolwiek rozwiążesz, będzie roz\viązano". 
To znaczy: I)am tobie \vładzę w· Ko
ściele i moc zwalniania względem . pod-
\vładnych. / 

Odpust nazy\va się 21lpełn.1l1n, kiedy się 
odpuszcza cała kara' doczesna, i cząstko-
1().'I,n, kiedy się odpuszcza część tako\vdf 
kary. W odpustach częściowych wyraza 
si~ za\vs~e peWl)a ljczba dni i lat. l-ticzba 



251 

ta odpowiada liczbie dni i lat, przez które 
trwać miała IJllhlicztlft TJO ICll ta , będąca \v u
zyciu w pier\vszych \viekach }(ościoła. Ja
ka zaś właści\vip. część kary doczesnej 
odpuszcza się nam, i czy przy odpuście 
zupełnym zawsze się znosi całkowita ka
ra, to juz nalezy do miłosierdzia Boskiego. 
I)ość nam \viedzieć, ze KościóJ moze na
da\vać odpusty, i że one są dla nas \viel
ce pozyteczne. l\loze niekiedy posłyszysz 
lub wyczytasz w książkach nieprzyjaznych 
Kościoło\vi, ze odpust jest odpuszczenie 
grzechów, i ze tako\ve odpuszczały się za 
pieniądze, nie wierz temu; jestto kłamst
\vo. Wszak sam \vicsz, ze grzechy odpu
szczają się przez spo\viedź dobrą, a nie 
przez odpusty. I)aln ci tu przykład dla le
pszego zrozumienia odpustów. Prze\vini
leś się w czen1kolwiek przed starszymi. 
U znajesz winę i załujesz tego. ()jciec ci 
naznacza karę, która ,ma tr\vać przez go
dzinę. Tymczasem t\voja matka ukochana 
\vstawia się za tobą, i ojciec skraca lub 
zupełnie przebacza ci karę. ()tóz tu i od
pust. I Kościół, jako najdrozsza matka na
sza ducho\va, wstawia się za tobą do Ro
ga, i otrzymuje zwolnienie kary dla cie
bie. 

Dla dostąpienia odpustu trzeba: J. mieć 
intencyę czyli zan1iar pozyskania takowe
go odpustu; dla tego pozytecznie jest, przy 
rannych moqlitw~ch uczyn~ć ta~ową in" 
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tencyę. 2. Być w stanie łaski. t. j. nie po
czuwać się do. grzechu śmiertelnego, lub 
się pojednać. z Bogiem przez dobrą spo
wiedź. 3. Nalczy spełnić co do joty wy
magane warunki. Jezeli wymaga się spo
wiedź, to trzeba ją odbyć, choćby się kto 
i nie poczuwał do cięzkiej winy. Wyjątek 
stanowią osoby spowiadające się co ty
dzień. Komunia zaś wymagana dla pozy
skania odpustu, moze być przyjęta nietyl
ko w sam dzień, na który bywa odpust, 
ale i w dzień poprzedzający. W rzeszcie 4. 
wymaga się modlit\va na intencyę Kościo
ła, n«;tprzykład 5 pacierzy lub inne. Są ta
kie odpusty, które mogą się ofiaro\vać 
za dusze zmarłych, i które im są pomoc
ne sposobem, prz:lJCZ!/71.''1 czyli modlitwy ofia
rowanej za nich Bogu \iV skazę ci tutaj 
niektóre odpusty, abyś mógł z nich ko
rzystać. 

1. Ot1lHlSty zupełne. 
a) Kto po komunii św., klęcząc przed 

wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyzowanego, 
odmówi: Oto,ja o dobr·.?I." (patrz na stron. 
246), moze za kazdą razą dostąpić od pu-
stu zupełnego. ". 

b) Kto ma zwyczaj odmawiać codzień 
którąkolwiek z nizej wymienionych mo
dlit\v, mo ze raz w miesiąc jakiegokolwiek 
dnia, po spowiedzi i komunii i po ofiaro
waniu modlitw na intencyę Kościoła, do
stąpi(~ zapełnego odpustu, a mianowicie: 
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l. Z~ odmawianie codzienne Aktów wia
ry, nadziei i miłości stron, 34. 

2. Za odmaw. codziennne modlitwy do, 
Anioła Stróża: Auiele Boży, .. stron, 57, 
, 3. Za odm. codzien. modlitwy ś Bernar
da do N. P. Maryi: p'o1nnU" s!-r. 56. , 

4. Za odm. codz.: S,więty, Swięty, SUJięfy 
Pałl l1óg zastępów, pllna jest ziemia chuJa/y 
'l'wojrJ, o Boże! G?lu'ala OJcu, Chwała S,1jno
Wł:, chwała ])uchowi świętemu! 

5· Za odmaw. codz. modI.: Duszo Chr,1j
stusowa pokwięć mię ... str. 245. 

6 Za odm. codz, modI: A1U'ół .PańsN:/. str. 
I?7 przynajmniej raz na dzień, kiedy dzwo' 
nIą na paCIerze. 

7. Za OdIU. codz. modI. do Serca J ezu
sowego: O nf1Jmaosierni(i~z,11 .. ~ patrz \vyzej. 

8. l(to codzień, przynajmniej przez kwa-o 
drans, odbywa rozmyślanie. 

2. Otll)Usty czą~tkowe. 

I. Za odmówienie Aktów wiary, nadziei 
i miłości, str. 34, 7 lat i 7 kwadragien od
pustu. 

2. Za odm{)wicnie: "Niech się dzieje, niech 
będzie poclu17alona i na, wieki w.1ju"yższona, nai· 
sprall:if>,d/iu'sza., 11(~jlVyższa, i najrnilsza, uJ()la 
J;()ia we WSZ/./8tlt·iern! 100 dni odpustu raz na 
dzień. 

3. Za odmó\vienie: O' Jezu! zmiłuj się nad 
.1lQ'Inr'! 100 dni za każdy raz. . 

4. Za odmó\vienie: J.Vaj.'Jłods ze S ercę!1l1 aryź 



l)ąrlź nlo}el'n zbalvieniem! 300 dni odp. za ka ... 
zdy raz. 

5. Za pobożne \vezwanie: O Jezu! O Jla", 
J1.,!o! 25 dni za każdy raz. 

6 Za odm: Niech będzie blo.ą08ławione świę
tł; i niepok.:alane Poczęcie Blo,qoslau:ionej }Ja.n
u/I AJ oryi. 100 dni za każdy raz. . 

7. Za odmó\v: Jezu, ~J a1'.lI0, .J()z~fie świę
(7/! r Vr.17/t oddaję se'f1ce, d u'szę i i.1j(·ie rnoje! - Je
zu, ;lI a '',1/0, Józefie św! p,'z.1/hądźcie ud na 
pOlJlOC) uajbfn'dziej UJ godzinę śmierci 1noj~j.' 
100 dni za każde wez\vanie. ~ 

8. Za odmów. Ijtanii Loret. do N. P. l\la
ryi, 300 dni za każdy raz. 

9. Za pobożne \vezwanie: lv"'iech będzi(~ po-· 
, c JnIY,z o 71..11 .Jezus C!tl'.1JStll8! i dla odpowiadają
cego: 1'el'az i za'wsze i 'fin 'wl:eh':i 'Ioie/cóu:. A. 
100 dni za każdy raz dla obyd\vóch. 

10. Za odmó\v. modI. 1)U8Z0 Ch1·,1Jstu .. wwa.,-~ 
str. 374, 300 dni za każdy raz, a 7 lat po 
kon1unii. 

I I. Za odmówienie Veni C'reator· ... 100 dni 
za każdy raz, 300 dni przez Okta\vę ZieI. 
Swiątek. 

12. Za odmów. Godzinek o Niepokol. 
Pocz. N. P. 1\1. 300 dni za każdy raz. 

13· Za odmów . . Anioł lJańslci, 100 dni za 
każdy raz. ' ' , 

14. Za odmó\v, modI. do N. P.!\1. Pom17~). 
str. I 12, 100 dni za każdy raz. 
. 15. Za Odn1Ó\v. modlit\vy: AnipIp. Bn:.1I ... 
str. I l2, 100 dni za kaidy raz. 
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ib. Za pobozne znajdo\vanic się na kaza.& 
niu, 7 lat i 7 k\vadragien za kazdy raz. 

Ii. Za odmó\v. modl. do Pana Jezusa za 
konających: O u(~j7llilosierniejszy .. patrz \vy
:lej, 100 dni za kazdy raz . 

.I 8. l'rzysta dni odpustu za odmó\vienie 
kazdej z następnych modlitewek strzc-:
listych, 

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością! 
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń ser

ce lTIoje podobnem do rrwego . 
. : Niepokalane serce '1\1aryi bądź mojem 
zbawieniem. . . 

19. Sto dni odpustu za odm6wienie ka
. żdego z następujących \vezwań strzelistych. 

Ojcze przed\vieczny! ofiaruję Ci naidroz-· 
szą !(re\v Jezusa Chrystusa na zadośćuczy
nienie za 1110je grzechy i za potrzeby 1(0-
ścioła ś\vi~tego . 

Najś\viętsze Serce Jezusa! zmiłuj się na
delTIną· 

Niech będzie błogosławione święte i nie
pokalane Poczęcie N. 1\1. P. 

Prócz tego \viele jest odpustó\V przy\vią
zanych do Szkaplerza, Rt'>zutl.ca, do krzy
żykó\v i medalików benedyktowanych i do 
innych nabozeńst\v. 



CZEŚĆ DRUGA . .. 
NABOŻEŃSTWO ,no TRÓJCY Ś"'IĘ'rł~J 

I DO PANA JEZUSA. 
, . 

I. NAUI(A 
o O}latrzności Boskiej. 

Opatrzność Boska jestto opieka, jaką 
ma Bóg nad swojem stworzeniem. Bóg nie
tylko st\vorzył wszystko co jest, ale i za
chowuje wszystko S\voją wszechmocnością, 
dając każdemu stworzeniu środki dla doj",: 
ścia do właściwego celu. Jak mądry go
spodarz czuwa nad \vszystkiem i troszczy 
się o potrzeby swojej czeladki; tak Pan 
Bóg; ten niebieski Gospodarz, okiem swej 
najtnędrszej i najdobrotli\vszej ()patrzności 
przenika świat cały, rozlc\vając wszędzie 
s\voje dobrodziejstwa. Słońce, księżyc i te 
niezliczone gwiazdy, jakie krążą nad gło
wami naszenli w niczmiennynl porządku, 
opQwiadają nam wielkość Boga. Pory ro
ku, dni i nocy następujące po sobie z ko
lei regularnie, ciepło słońca, płodność zie
mi, ciągłe odnawianie się roślin z nasienia, 
rozmnażanie się istot żyjących, głoszą Je
go mądrość. Rozmaitość O\VOCÓW i płodó\v 
ziemi, ich smak i pożywność, obfitość zy-' 
wności dla wszystkich st\vorzeń, dOwodzi 



dobroci Boga. l\ śliczność nieba, rozmai
tość i piękność \vonnych k\viat<)\v, \vspa
niałość drzew, wielkość morza obfitość rzek, 
\vdz-ięk picri..a i głosu pt'iSZąt, rozmaitosć 
ź\vicrząt i szlachetna posta\va czło\vieka 
naucza nas, jak jest doskonały i piękny 

~t\vórca, kt<')ry tyle \vdziGku rozlał \V s\vych 
stworzeniach. \V szystko \V około nas ulega 
\voli Bożej. Jeden tylko czło\vick, obdarzo
ny wolną \volą, uzy\va jej często przeci\v 
St\v()rcy, po\vstając przcci\v \voli Jego! A 
tyn1czasem, jakze dobrotli\va i ITI iłosierna 
jest Opatrzność Boskaf B<')g zn1iło\vał się 
nad ludźmi', posłał Jezusa na ś\viat dla na
pra\vy ·czło\vicka. f)ał nalll· }(ościół za mat
kę i prze\vodnika, zosta\vił Sakramenty dla 
lekarst\va ·i posiłku dusz -naszych; gotÓ\V 
nam za\vsze odpuścić przewinienia naszc, 
\vzy\va nas do szczęścia \vie~zncgo. Ta opa·· 
trzność nad przyrodzona, kt()rą Bóg ma nad 
naszem zba\vieniem, po\vinna nas pobu
dzać do naj\viększcj \vdziQczności i miłoś
ci ku naszemu ()jcu niebieskiemu. Jego 
wola i przykazania po\vinny nan1 być pra-
.\vidłem postępo\vania, jezcli chcelny być 
pra \vdzi \vie szczęśl i \vyn1i' ". 

Ale zapytasz, moje dziecko, dla czego 
B()g dobry i opatrzny poz\vala na tyle nie
SZCZ~Śl~, jakie na nas spadają .tak. często. 
\Vicdzzc tedy, ze \vszystkic cierpienia czło
\vicka, \\vszy,stkic choroby, utrapienia i 
iśmerć sama, są skutkicln grzechu pier-

ClrNala na \vysok .. .l? 2. ·17 
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worodnego i grzechów naszychwłasriych. 
Chce Bóg, abyśmy cierpiąc na tym ś\vie
cie nie zapominali, ze zycie doczesne jest 
tylko gościną naszą, ITliejscem łez, i przy
goto\vaniem tylko do zycia przyszłego, lep
szego; chce, abymy pokutowali tutaj z 
s\ve \viny i tak oczyszczali duszę· S\voję. 
Dopuszcza Pan Bóg cierpieć i ludziom 
. najś\viętszym dla \vypróbowania ich cnoty 
i \vierności, i zasłużenia przez to na \vię
kszą nagrodę· VV szystko,. co tylko nam się 
przydarza, prócz tylko samego grzechu,·
pochodzi z \voli B.ozej. «1 \vłos z· gło\vy 
waszej nie spada, powiada Pan Jezus, bez 
woli Ojca \vaszego, który jest w niebie
siech». \tV szystko tedy z rąk Boga przyj
mo\vać powirfniśmy .pokornie; i za wszy-

. stko dzięko\vać Jemu- Kiedy udziela po
nlyślności nie wynosić się; kiedy zeszłe 
boleść i smutek, nie narzekać, prosić o 
'cierpli\ve zniesienie wszystkiego, -Owszem 
ochotnie znosić -

• Niektórzy siędzi\vią i led\vie nie narze~
kają na spra\viedliwość Boską, \vłdząc 
złych w pomyślności,.a cnot1i\vych \v uci
sku i utrapieniu. Tak myśleć jestto nie TO
zumieć, dla czego nas Bóg st\vorzył, i za
pominać, co będzie. po· śmierci. !(ażdy, i 
najgorszy. czło\viek, _ nie jest tak dalece 
złym', aby czego dobrego nie' zrobit Otoż 
Pan Bóg, dając pomyślność doczesną złym 
ludziom, chce wynagrodzić ich na tym 
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świecie za tę odrobinę dobrego, które 
oni czynią; ale na tern i koniec, bo po 
śmierci nie mają się już czego spodziewać, 
~k mó\vi Zba\viciel. «Zaprawdę, po\via
qam wam, odebrali zapłatę S\voję»· Przy
tern pamiętajmy, że Bóg' nie daj~ nam 
często rzeczy doczesnych dla tego, abyś
my ich na złe nie uzyli Ubogi prosi Bo-
ga o bogact\vo, a gdyby je miał, rnoieby 
zu pełlJie o Bogu za pomniał, jak to często 
by~va z bogatymi. Tymczasem \lciski i 
cierpienia z\vracają' nas często na drogę 
cnoty, \vedle przysło\via: «J(iedy tr\voga, 
to do Boga». 

Ale, dla czego na tym świecie tyle dzie
je się złego, dla czego Pan Bóg dopusz
cza ludziom grzeszyć?" Pan Bóg, jako naj
świętszy, hrzydzi się· ~łem; ale, dawszy 
czło\vicko\vi wolną· wolę, nie chce jej od
bierać, Położył przed człowiekiem ogień i 
wodę, dobre i złe, do czego ściągnie rę
kę, to jego będzie. Gdybyśmy robili. do
brze z musu, a nie z swojej woli, nie'" mo" 
glibyśmy mieć zasługi. Nadto, Bóg mą
drością swoją umie wyprowadzać, dobre 
skutki i ze złych spraw ludzkich .. Zli żyją 

. dla tego, aby się nawrócili, albo żeby do
brzy byli przez nich doś\viadczani. Grze
chy oka.zują nam \v całym blasku miło
sierdzie Boskie, bo dla tego' przyszedł 
Zbawiciel na ziemię. aby szukać grzeszni
kó\v i zbawić ich. Ten zły, na którego na-
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rzekasz, może się up~miętać' i popra\vić, i 
być lepszym od ciebie. \Vreszcie złe po
stępki grzeszników 'stają się zasługą dla 
dobrych. Gdyby nie było prześlado\vcó\V, 
nie byłohy męczennikó\v. Czyni Bóg, jak 
ów lnalarz, co na obrazie daje ciemne far
by, aby się przy ąich \vięc~j odbijały jas~ 
ne kolory. A naostatek, nIemało Jest ta
jemnic Opatrzności Boskiej. Zamiast cie
ka\vego śledzenia, dla czego to tak się 
dzieje, a nie inaczej, zatniast grzesznego i 
bezpożytecznego narzekania, schylmy po
kornie gło~wę mó\viąc: «T'ak 'się Panu Ro
gu podoba; . niech się dzieje wola Jego 
ś\vięta!» Bóg 'jest ojcem naszym, kocha 
nas i chce nam dobrego; mądry jest, \vie, 
co nam jest pozytecznem; \vszechmocny 
jest, i mo ze to uczynić Jeżeli Go będzie
-my pra\vdziwie. miłować, wszystko co się 
naln wydarży, posłuży ku \viększemu do
bru naszemu, bo «miłującym Boga 'wszy
stko pomaga ku zbawieniu», mówi Pismo 
święte. • · .. 

• D O BO G·A . 

Boże Tyś \vielki, Tobie cześć i ch\vała! 
Jako płaszcz jaki, jasność Cię odziała.. . 
'Ten namiot ręką Ty rozbiłeś T\voja 
~iebo, nad którcm \vody wisząc stoją, 
(/hmury T\vój powóz, wiatry T\voje cugi, 
Burza posłańcem, i. pioruny sługi. . 
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Ta ziemia T\voją ut\vierdzona mocą, 
Twojem skinieniem dziet1 idzie za nocą: 
A której służą i ś\viatłość i cienie, 
Przepaści mgłę jej dały za odzienie. 

( Skoroś rzekł sło\vo, a nieba zagrzmiały, 
- Pola w dół poszły, a ku górze skały. 

}\forzu granice wytkną\vszy na \vieki, 
Zródłami z opok po\vzbierałeś rzeki. 
Tu się ź\vierz: chłodzi, co na polu żyje, 
Tu łoś, tam jeleó upragniony pije; 
Tam po gałęziach ptaszęta z rozkoszą 
Pienia Ci \vdzięczne na przemiany głoszą. 

Ty na Twcm niebie, o Panie nad pany 
Ronisz na ziemię deszcz nader ządany: 
A ona starczy, '1\vojej łaski syta, 
\V szystkiego \vszystkim: ztąd tra\va obfita 
Tuczy bydlęta; ztąd dla ludzi ziele, 
Ztąd siły z chleba, ztąd z \vina \vesele. 

Taż \vilgoć żywi dęby, sosny, klony, 
I cedr L-ibana T\vą ręką szczepiony, 

. Gdzie ptak rozliczny z pisklętami żyje, 
Gdzie jeleó buja, gdzie się zając kryje; 
Zna s\voje pory t\varz księżyca blada, 
Zna słot1ce, kiedy \vstaje i zapada. 

l'u głodne l\vięta \vychodzą w potrzebie, 
Rycząc, pokarnlu żądają od Ciebie. 
Po\vstało słot1ce: \vnet całą gromadą, 
\V swoich się łozach spokojnie pokładą. 
Tymczasem czło\vick od porannej zorze 
luzie praco\vać ku \vieczornej porze. 
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Któż to wyliczy, co" morze ukrywa? 
T\vojeć to \vszystko, co 1eci, co pływa. 
Ot\vorzysz rękę? wszyscy nasyceni. 
Z \vrócisz oblicze? wszyscy zasmuceni. 
I)ucha im weźnliesz? \vniwecz się obrócą. 
Ducha im natchniesz? do życia po\vrócą· 
Niechże Ci odtąd, o Rządco Syonu!' 
Ciłos mój i lutnia brzmi mQja do zgonu.' 
Niech złych na ziemi nie postanie noga, 
A ty, ma duszo, ch\val \vielkicgo Boga; 
Który gdy spójrzy, ziemia drzy; i który 
I.Jedwie tknie ręką, z dymem pójdą góry. 

I.J I T A N I A. 
o no~ki~.i OpatrzJlos(~,i. 

Kyrie clejson, Chryste elcjson, Kyrie 
elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj 
nas. . ' 

Ojcze, któryś wszystko. opatrzył przy 
stworzeniu, zmiluj się nad nami. 

Synu, któryś wszystko opatrzył przy 
odkupieniu, zn1iluj się nad nami. 

Duchu 5., któryś wszystko opatrzyl przy 
, zesłaniu s\vojem, znlilu j się nad nami. 
S\vięta Trójco, od której, przez którą i 

w której jest wszystko, zmiłuj się nad . 
namI. 
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Boże, któryś Opatl~znością Twoją- pięć 
tysięcy mężów pięcią chlebami i dwie
ma rybami n"akarmil. zmiłuj się nad . 
namI. 

Boże, który~ Opatrznością Twoją czte
ry . tysiące mężów" siedn1ią chlebami 
i kilką rybami nasycil, zmiluj się 
nad nanli. ". 

Boże, któryś w Kanie Galilejskiej Opa
~rznością Twoją \\rodę w \vino prze-
mienił, zmiłuj się nad nami. " 

Boże, któryś Piotra \v więzieniu zam
knionego Opatrznością l."woją z rąk 
Heroda przez Aniola wyr\val, " zmi~ 
luj się nad nami. 

Boże, któryś Noego Opatrznością Two
ją od powszechnego potopu zacho
\vał, zmiluj się nad nami. 

Boże, któryś I-Jota Opatno3cią T\\TOją 
z gomorejskiego i sód omskiego o
gnia wyprowadzil, zmituj się nad . 
namI. 

Boże, któryś na gl-os Izmaela od pra
gnienia un1ierającego oczy Agary 
ot\vorzyl, i Opatrznością T\voją przez 



2Gi 

Anioła źródŁo ini ukazal, . zmihij się 
nau nami. 

Boże, któryś Józefa od braci zaprze
danego, Opatrznością T\voją \v Egip

. cie wywyzszyl, i przez .niego cały 
Egipt ·chlebem nakarmi!, zmiŁuj siC; 
nad nami. 

Boie) któryś l\lojżesza. w koszu sito
wianym za\vartego, i na wody. \vyrzll
conego, Opatrznością T\voją zacho
\val, znlilllj się nad nami. 

Boże, któryś Izraelo\vi przed Farao-_ 
nem uciekającemu \vody morsJde· 
Opatrznością T\voją \vysuszyl i jezd
nych jego z vvozanli zatopil, zmiłuj 
sie nad nami . ... 

Boże, któryś Jzraelo\vi \v ziemi l\la~ 
rath, gorzkie wody Opatrznością 
rf\voją \v slodI.de zamienił, z111ituj 
sie nad nami . .. 

Bożc, któryś' przez nie\viastę Sarcp-
4 tankę, ~=ljasza z Opatrzności rf\vo
jej nic nie ubywającą mąką i olcje111 . 
ży\vil, zmilnj się nad nami. 

Boże, któryś Eljaszo\\'i przez . Anioła 
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Opatrznością T\vojq P9dplomyk po· 
sylal, zmiłuj się nad nami. 

Boże, któryś przez Elizeusza ·ubogiej 
wdo\vie, Opatrznością 1'\\loją olej 
roz111nozyl, zmiłuj się nad nami. 

~oze, któryś przez ł~Uasza dwudzie
stą chlebami sto DlęZÓ\V, tak ze 
jeszcze nadto chleba pozostało, Opatrz
nością T\voją nakarnlil, zmiłuj się 
nad nan1i. 

Boże, któryś młodemu Tobjaszo\vi I{a
fala Archanioła za towarzysza dal, i 
Opatrznością 1\voją, rozplatanej ry
by żólcją ojcu jego \vzrok pr.zy\vró ... 
cil, zn1iluj się nad nanli. . 

Boże, któryś Ananiasza, l\lizaela i Aza
ryasza nicnaruszonych wpośród o
gnia Opatrznością Twoją zacho\val, 
zmiłuj się naj nanli. 

Boze, któryś Daniela v/e lwiej jamie 
przez Abakuka, za Opatrznością 
]\\'oją od Aniola tam zaniesionego, 
nakarn1it, . znliluj się nad nami. 

Boze, któryś' Daniela od lwich zębóvv. 
nictknic:tcgQ Opatrznością rr\Voją' za· 
cho\\'al, zn11luj sie nad nami. 
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Boże, któryś Zuzanny niewinność Opa
trznością Twoją przez Daniela o
znajmił, zmiluj się nad nami. 

Boże, któryś Jonasza z brzucha \vie
loryba Opatrznością T\voją po trzech 
dniach wypro\vadzil, zmiłuj się nad . 
nanl1. 

Boże, od którego Opatrzności wszystko 
czeka, ażebyś dal posiłek w czasie,. 
znliluj się nad nami. 

Boże, w którego Opatrzności nadzieja 
skuteczniejsza jest, niż w ziemskich 
panów obronie, zmiluj się na? nanli. 

Boże, którego Opatrzność posilek 
wszystkienlU daje ciału, zmUu j się 
nad nami. . 

Boże, \v którego Opatrzności serca 
wszystkich nadzieję pokladają, a Ty 
inl posiłek dajesz czasu przystojne
go, zmiłuj się nad nami. 

Boże, który Opatrzności T\vojej. rękę 
ot\Viel~asz, i napełniasz wszelkie ź\vie
rzę blogosla\vie6st\vem, zmiluj się 
nad nami .. 

Boże, który na S\voję Opatrzność przy-
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chodnie, wdowę i sierotę bierzesz, 
zmiłuj się nad nami. 

Boże, którego Opatrzność bydlętom 
żywność daje, i kruczętom I wzywa
jącym opieki Twojej, zmiłuj się nad . 
namI. 

Boże, którego Opatrzność i jednego 
. wróbla nie zapomina, zmi.łuj się nad . 
namI. 

Boże, którego Opatrzność wszystkie 
wlosy glo\vy policzyła, zmiłuj się 
nad nanli. 

Boże, który Opatrznością Twoją ży~ 
wisz ptastwo niebi<;skie, zmiłuj się 
nad nami.-

Boże, którego Opatrzność liIje polne 
przyodzic\va, zmiluj się nad nami. 

Bądź nam Bogiem opatrznym, prze· 
puść nam Panie .. 

Bądź nam Bogiem opatrznym, wysłu
chaj nas Panic. 

Od zapomnienia dobrodziejst\v T\vo-
ich, wybaw nas Panie.. . 

Od zbytniego starania. i troskliwości, 
v\'yba\v nas Panie. 
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Od nieporządnego \v nieszczęściach 
. smutku, \vy"ba\v nas Panie. 

I:rzez cudo\vną Opatrzność T\voję po
. kazaną ś\viatu przy \vcieleniu, vvy-" 

baw nas Panie. 
Przez opatr'l.ne całemu światu na jś\vięt

szego Sakramentu częste użyczanie, 
prosimy Cię, \vysluchaj nas Panie. 

l\ly grzeszni, prosirny Cię. \vysluchaj 
nas Panie. 

Abyśmy ust Y nigdy nie grzeszyli, ani 
uczynkiem mó\vili przed Aniolem: 
nie nlasz Opatrzności, prosinly Cię, 
wyslucha j nas Panie. . 

Abyśmy staranie na Ciebie złożyli, i 
abyś nas sam nakarmić raczyl, pro
sin1y Cię, \vysluchaj nas Panie. 

Abyś ·nam dal naprzód szukać króle-
. stwa Twego i spra\vicdli\vości jego, 

a innych rzeczy z Opatrzności T\vo
jej używać, p"rosinly Cię, wysłuchaj 
nas Panie. 

Abyś nas \vszystkich pod Twoję oso .. 
bliwą i ś\viętą Opatrzność przyjąć 
raczy!. prosinly Cię, wysłuchaj nas 
Panie. 
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• 
Ojcze, którego Opatrzność wszystkiem 

rządzi, prosimy Cię, wysłuchaj nas 
Panie. 

Baranku Boży, który gladzlsż grzechy 
świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grz'echy 
świata, zlniluj si<; nad nami. .. 

Chryste usłysz' nas, Chryste \vysłllcha j 
nas. 

Kyrie elęjson, Chryste elejson, 
elejson. . 
y; Strzeż n.as Panie, jal<o 

oka: 

• 

~. Pod cienie'm skrzydeł 
zachowaj nas. 

l\10DIJTW A . 

Kyrie 

, . 
zrerllce 

". 

• • 

Boże, którego Opatrznoś~ nie myli 
się \v swojem rozporządzeniu, pokor
nie' Ci\ prosimy,. abyś· wszystkie szko
dli\ve rzeczy od nas oddalit, a wszy
stkich nam pożytecznych dOl\\Tolit 
Przez 'Chrystl~sa Pana naszego. ,Amen. 
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K0RONKA 
"o Boskiej Ol)atr,-ll.~ci •. 

v. Boże! k~ wspomożeniu memu wej-. 
rZYJ· 

l}~. Panie! pośpiesz się ku ratunkowi 
memu. 

~ Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
S. i t. d. 

Ojcze nasz, Zdrowaś jjJar!Ja. 
Przenajświętsza Trójco! przez nieo

garnione miłosierdzie 'Iwoje ZITliluj się" 
nademną, i nad wszystkiemi memi, . i 
nad wSLystkiemi rzeczami stworzonenli, 
jako wieśz, chcesz· i możesz; a aaj li
tościwie uczuć natn całą słodyc~ Twej 
Boskiej miłości. 

II> • Ojeze nasz . .. Zdrowaś JJ ar.1Ja. '0. 

Przenajświętsza Trójco! ·w Twą. BQ
skąOp.atrzność,o dobroć i wszechmoc-o 
ność siebie i wszystkich moich pol-cor
nie powierzam i oddaję. Rządź i spra
wuj mną~ o Boże, Jako .wiesz, chcesz i 
możesz, bo ja sobie pomódz nie umiem, 
a zatracić i zgubić siebie. U10gę 

o Ojcze nasz . .. Zdro~aś lJlarya . .. 
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Przenajświętsza Trójco! wszystką prze
paścią niemocy i słabości mojej żebrzę 
II Ciebie wszelkich potrzeb tego i przy
szłego żywota sobie i wszystkim moim. 
Przez Jezusa Chrystusa i przez drógą 
mękę Jego, oraz przez wszystkich wy-
branych 'rwoich. . 

rV"ie1'zę w Boga Ojca i t. d. 

Ofln rOlvauie Koronki i polpcauie się Bo·· 
8kiPj 0lul{rzllości. 

, Panie Boże wszechmogący~ w Trójcy 
S!Viętej jedyny! oddaję i qfiaruję tę Ko
ronkę Opatrzności Twojej najświ~tsżej. 
na cześć i na chwalę 'r\\loj~, . na pa
miatke i uczczenie trzech osób 'rwo-.. ~ 

ich .Boskich w jedności; . na podzięko-
.. wanie za dobrodziejstwa od Ciebie Bo

ga naszego nam wyświadczone: stwo· 
rzenie, odkupienie i oświecenie; na po
dzi~kowanie za wszystkie siły·. duszy 
naszej, na Twój najświętszy obraz utwo
rzonej; a proszę Cię, zmiłuj się nad 
nami, jako wiesz,· chcesz i możesz, \\e
dług· Twego upodobania Boskiego. l 
Ty najchwalebniejsza i najczystsza Bo-
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garodzico l\laryo Panno. któraś Stwo
rzyciela porodziła, ITlódl si~ za mn '\ 
grzesznikiem niegodnym, aby IIli Pc n 
łaskawy i nlilosierny grztchy odpuścit, 
i \ve wszelkich potrzebach j ITl0dlit\vacb. 
jakie zbawicniu Inemu nl~ są przeci
wne, \vys·ruchal. Wszyscy S\vięci \vybra .. 
ni Pańscy! proszę "Vas przez miłość 
rr ego, który. się d.1a nas stał czto\vie .. 
kiern i nas kr\vią S\voj,! najś\vi~tszą od
kupU, przyczyńcie się za n1ną. Panie 
Boże wszechmogący, Panie \vielkiego 
miłosierdzia i \vi'clkiej pociechy, Boze 
wielki, opatrzny, cudowny, spra\viedli
wy, mirosierny, nic\vysławiony,· ni~po
j~ty, niezrnierny, objawiony, rnilości pe
len, któryś jest, był 'i będziesz na w.ie-
·ki wieków! ,blog·ostawione· są spra\vy 
T\voje, i btogostawione Imię Twe św':"ę-' 
te! Proszę Cię' pokornie sercem skru
szonein, Panie Boże wszechmogący, któ· 
ryś stworzył niebo i ziemi~, Królu nie
bieski, pGd którego rozkazenl są wszy
stkie stworzenia i 'rzeczy, ~szystko \vi-· 
dame i niewidolne, wszystko -żywe i 
unlarle, wszystko· 'przeszłe, teraźniejsze 

• 
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i przyjść mające! wysluchaj mię, ratuj, 
opatruj.., \vspomóz i sprawuj; blogosla\v 
mię Boże! napełnij serce me pociechą, 
jeśli Ci się to podoba, lub mocą do 
cierplhvego znoszenia wszystkiego, czem 
tnię pcóbo\vać raczysz; blogosła\v mi, 
Panie, na .wszystkiem, ?rOl1 n1ię i od~ 
\vódź od wszelk iego zlego, uczyń tę 
laskę nade mn~, Boże mój, przez Pa
na naszego Jezusa Chrystusa. Syna 
T\vego najnlilszego; uczyń miłosiernie, 
jako \vicsz. być potrzebncnl do zba\vie
nia duszy mojej; zn1 luj się nadeniną l 
Panie, zmiłuj się nieskollczenie, jak 
n:e~kończona jest chwata 1\\'oja i T\ve 
pano\vanie na \vieki \vickó\v AOlen. 

, , 
P I E S N 

• 
o Ro~kie.i ~patl"lno.~(~i. 

}(to się \v· opiekę puda Panu s1Ne'mu, 
, A calem serceln szczerze ufa Jemu, _ _ -
Smiele rzec nl0ze: maIn ohrorlcę Boga, 

Nie przyjdzie na mnic zadna straszna tr\vo..i. 
. . . - .. [ga 

Ciebie On z ło,vczych ohieży \vyzuje, ~ 
I w zaraźli\vcln, Po\vj~trzu ratuje.' 

W cieniu s\vych '3krzydeł zacho\va cię wie--
, [cznie. 

Ch~.v.1Lt 'lU \\~ysok. X 2. . 18 
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_ Pod Jego pióry ulężesz bezpiecznie. 
Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,_ 
- Za którym stojąc na żadcn strach nocny, 

Na żadną tr\vogę, ani dbaj na strzały, 
Któremi sieje przygoda \v dzie6 biały. 

Ztąd wedle ciebie tysiąc głów polęze, 
Ztąd drugi tysiąc; cicbie nie dosięże 

Miccz nieuchronny; a ty przecie s\vemi 
Oczyma ujrzysz p01TIstę nad grzesznemi, 

Iżeś rzekł Panu: Tyś nadzieja moja, _ 
Iż Bóg najwyższy jest obrona t\voja, 

Nie dostąpi cię zadna zła przygoda, 
Ani się znajdzie \v dOlTIU t\VOinl szkoda. 

Aniołom s\voim każe cię pilno\vać, 
Gdziekolwiek zstąpisz} Za\VSfe cię pia-
, . [sto\vać 

Na t"ęku będą, abyś idą.c drogą . 
Na ostry kamień nie ugodził nogą. -

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadlhvych 
I po padalcach deptał niccierpli\vych, 

Na lwa srogiego hez oba\vy wsiędzicsz, 
I na ogromnym smoku jeździć będziesz. 

Słuchaj co m <')\v i Pan: kto mię miłuje, _ 
A ze mną sobie szczerze postępujc. 

Ja go też takze w jego każdą tr\vogę 
Nie zapamiętam, i o\vszem wspomogę. 

Głos jego u mnie nie będzie \vzgardzony, 
Ja z nim w przygodzie, odemnie obrony 

.Niech pe\vien będzie, pc\vien i zacności, 
I lat sędziwych i mej życzli\voścj. Amen. 
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II. !{ O R O N !( A~ 
o Trtljcy Prz~ll!łjślviętsz~j. 

Olia1·oWallie. 

, Pokornem ~ercem ofiarujemy Tobie, 
Trójco Przenajś\viętsza, Ojcze, Synu, 
Duchu ś\\'ięty Boże, to nabożeństwo 
nasze, które łączymy z Anioló\v i 
wszystkich Duch~w niebieskich śpie
waniem i wych\valaniem' Twego Bos
kiego Majestatu. Wraz z nimi chcemy 
Ciebie Pana przed\viOcznego ch\valić i· 
czcić, ablagać . opieki i miłosierdzia 
Twojego dla nas i dla wszystkich na-' 
szych, dla Kościoła świętego, dla kra
ju, . w którym mieszkamy, oraz dla 
dusz w czyścu zostających. Amen. 

• 
HYMN . 

• 
Bogu Ojcu i Synowi 

I równemu im I)uchowi, 
W trzech osobach jedynemu, 

. Chwała Panu przedwiecznemu. 
O Najświętsza 'Trójco z nieba: 

Ty \viesz czego 'nam potrzeba. 
(~okohviek nam dasz z swej ręki. 
Za\vżdy chcclny nieść Ci dzięki. 
Ch\vała {j na wieków \vieki; • 
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Ff\vojej błagamy opieki, 
.. T\vcgo żebrzem zlito\vania. 

'feraz i \v ch\vili skonania. 

W Imię .. Ojca t, i Syna f, i Ducha 
S\viętego t.· Amen~ 

Ciebie Boga Qjca nierodzonego, Cie
bie Syna jednorodzonego, Ciebie Du
cha ś\viętego ·Pocieszyciela, S\vi~tą· a 
nierozdziclną )'rójcę ,catelll scrcenl i 
ust Y \vyznawalny, chwalimy i b.!ogo. 
sławimy. l'obie cześć, rrobie' dzięko
\vauie teraz i przez nieskończone \vie
ki \vickQw. Amen. 

• 

W. Btogoslawmy, Boga Ojca l. Syna 
• z !Juchen1 Svvit;tym. . 
I}" Chwalmy 1 \vysla\viajmy Go· na 
. wieki. 
11: Boże! ku wspon10ż .. eniu memu . . 

\vcJrzYJ· • 
~~. Panie! pośpiesz się ku ratunko\vi 

TI1emu. . 
V. Ch\vala Ojcu i Syno\\Ti i Ducho\vi 

~\viętemu. . I,. Jak by.ta na początku,- i teraz, i_ 

za \vsze" i n:1 \vieki \vie ki)\v. A nlen' . 
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CZfŚĆ }.ierwsza 

. l~.ra ch walę 11o.rlit {)jeu, lJierwszej Osoó,1/ 
TJ'ócl/ 1)J'~eJlajświęt8zei, l:/iarowac będZl:e7ll.1J 
lJie,~I~ i J)(lei()J,ze Z (I. }(ości(Jl święl.'/, zu (~;Cet 
Ś wir;lef/o 1.10 pici (1, i.za U}8z//~tek stall dllcho
U)}l//, takie z ~y'()Rbą o 1nilosierdzie nad nami i 
IUld k'Tojem, w, ktJr.'llt~ nzieszkam,1j. , 

H Y 1\1 N 

Boże ()jczc Wszechmogący, 
S\VC st\vorzenic kochający! 
\Vysluchaj przez Syna rany 

, S\vc')j lud \" 'r obie zaufany . 
. Tak nas ()jcze ukochałeś, 
Ze Syna na lnękę dałeś. 
Co, by zbawił ludzkie dusze, 
Najstraszniejsze zniósł katusze 

T)la Syna Twego przyczyny, 
Odpuść ()jcze nasze ,,,iny; 
Niech T\va chwała \vieczny Panie, 
\V śród nas nigdy. nie usta nic. . 

Ojcze nasz i t. d Zdl'owaś ~lar.'1a i t. d. 
, , , 
S\vi~ty, Swięty, SVv'ięty, Pan Bóg Za-o 

st~pÓVJ! pelne są. niebiosa i ziernia 
ch\vały Jego. 

V. Ch\vala Ojcu i Syno\vi i Ducho\vi 
;:,więten~u. 

IJ.., Jak byla, na początku i t. d. (jak 
IlV y,tej). 
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A N T YF O N A .. 

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pat:ta na
szego Jezusa Chrystusa, Ojciec nlilo
sierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia, 
któremu niech będzie poklon, cześć i 
chwała od \vszystkiego stworzenia te
raz i na wieki wieków. Amen.· 

Y. Panie wysłuchaj modlit\vy nasze.· 
~1ł. A wolanie nasze niech przyjdzie 

do Ciebie. 
Módlmy się. 

l.Jaskawy i .milosierny, wszechmogą
·cy Boże Ojcze! pokornie Cię prosirny 
przez Twą ku. wszelkiemu stworzeniu 
miłość i Ojco\vskie Inlię Twoje, zlej 
na nas grzesznych milosierdzie '[woje 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen . 

., 

Część druga. 

Na chlvalę Boga S,ljna, ~vtó1'ej Osob.1J 1~,.ój~ 
clI j.Jrzenajświętszej, ofiarować będzieln.1J pie:łlt 
i pacierze za chor.1lch, h~ouaj(kc.1jch, tV grzeclll.l 
slniertelll/J1n z08tają.c.l/eh, za pod,·óiu.7/ch, za 
dobl'oez.7f1't('ÓW i za dusze zlnarl.'lch; także na 
podzięlcowa71ie za najdrQ28Z? rnęlcę .Jezusa 
()hr.lf/jtusa i wsz,1/stkie JJoskie· dobrodziejstwa 
kru'ią Jego naut w!lświadczQne~ 
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HYM N. 
Synu Boga narodzony, 

W Sakramencie utajony, 
Który dla nas zniosłeś wiernie 
Bicie, plwanie, wstyd i ciernie! -
. Coś naj droższą krwią s\vą sprawił, 
Ześ od piekła nas wybawił, 
I umarł na krzyżu męki! 
Tobie chwała cześć i dzięki. 

Synu Boży, Jezu, Panie! 
Przyjm niegodnych sług wołanie, 
Byśmy, czcząc na ziemi Ciebie, 
T\ve królestwo mieli w niebie. 

Oj~ze nasz i t. d. Zdrowaś jlar.lJa i t. d. , ., , 

Swięty, Swięty, Swięty Pan Bóg Za-· 
stępÓ\v! operne są niebiosa i. ziemia 
chwały Jego. 

Y. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. 
Ił·. Jak była na początku i t. d. 

A N T Y F o N A. 

Błogosławiony Bóg Je~us, Chrystus, 
Syn Ojca przedwiecznego, Swiatlość z 
Swiatlości, Bóg pra\vdziwy z Boga pra
wdziwego, Pan i Odkupiciel- nasz, któ
relnu niech będzie poklon, cześć i 
chwała od wszystkiego stworzenia te
ra~ i pa wiel<i wieków. Amen. 
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r. Panie! \vyslL1ch~ l 
!t .. A \\rolanie nasze 

nl0d1it\vy nasze. 
niech p~zyjdzie 

do Ciebie. • 
l\Iódlmy się. 

Jednorodzony Synu Ojca Niebieskie-
go, prawdzi\vy \v naturze ludzkiej Bo~ 
ze, pokornie CiQ prositny , przez miłość 
T\vą, która Cię z nieba sprowadziła, i 
przez \vszystkie trudy, prace i boleści 
'calego zycia 'f\v e.go , przyjln w prze· 
najświętszą laskę l\vą grzeszne dusze 
nasze, teraz i w godzinę śUlierci na
szej. AnIen. 

CZ(~ŚĆ trzeci ił. 
~ , 

A"Y(l c/Ilo(llę 110,(/(1, ]),lf1ul Swiftt-l.'lO, trzefieJ 
Osob.'1 1'}'(V'c:IJ 1>l'zeuajświęfszej, C?/i,o'olvae bf
dziem,1/ 1iieAJ1- i paeieJ'zc: za uspokojenie po
tl'teb JUl8Z.'/ch dachow.'/ch i (/tjczesl1!jc'h, za 2[10-
dę r zą dl; 'o ck,. z eAcii{J1~··,kieh i 'l()S z,1/sjkich HfU'O

t.h)/l', za l1ifwiel'JI,1/ch , za rozpacznj'lC.'Ich i po
klltul()tlĆ uie(:h cą cJ/ch; ttl k'źe lUI 111)/'08 zenie nr17n 

Sl1m;1jJJt uliloSL'i B'JSA-/f} i 10SZ,ij:3tkich cnut świę
t.'luh; na opl,,/.;auie fl,'zechów UąS:/!f''': uchru
nienie 'tlr18 od ws!elkieg.J zle[/), i ubl'lf/rznie sie
roton~ i w3zystkhn opu:r:czoJl.'J1n pociechy Du-
c/uJ, .śu·iętego. ' 

HYl\IN , 
I)uchu S\vięty, daj natchnienie, 

\V cź nas \V. s\vej łaski promienic, 



2.31 

Z lej na nas T\ve Boskie dary, 
l\Iiłości, Nadziei, \Viary. . 
Bądź pociechą dla cierpiących, 

Oś\viecenicm dla hłądzących: 
1\1 iej nas \v skrzydłach T\vej opieki, 
Teraz i przez) \vickó\v \vieki. 

Bogu C) jcn i Synowi, 
I ró\vnemu Im l )uchowi, 
(~h\vała 'l"'rójcy trzykroć ś\vi.ętej 
Niezbadanej, niepojętej. 

Oj,:ze 1lf18Z i t. tł. Zdrolcaś .Alar.1Ja i t. d. , , , 
S\vięty, Swi\ty, S\vięty Pan Bóg Za-

st~pó\vł pelne są niebiosa i ziemia 
Ch\Valy Jego. 

t. Ch\vala Ojcu i Syno\vi i t. d. 
R ... Jak byla na początku i t. d. 

A N T Y F o N A. 
, I 

Blogoslawiony Bóg Duch S\vi~ty, od 
Ojca i Syna pochodz~cy, Bóg pra\vdy 
i milości, Pocieszyciel wszystKich stra
pionych i osierocialych; któremu niech 
będzie pol,don, cześć i ch\vala od wszy
stkiego stworzenia teraz i na wieki 
\viekó\v. Alnen. . 

Y. Panie!. wysłuchaj modlit\vy nasze. 
l}-. A \volanie nasze niech przyjdzie 

do Ciebie. 
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l\Iódlmy się. 

~ 

Duchu Swięty Boze! Oświecicielu lu-
dzi, Pocieszycielu wszystkich strapio
nych! przez nieskończone miłosierdzie 
i miłość Twą pokornie Ciebie prosimy,. 
racz oś\viecić laską T\voją zmysły i 
serca nasze, a w potrzebach naszych 
racz być wspomożycielem teraz i w 
godzin~ śmierci naszej. Amen. 

Pierlvszy chór. Wierzę w Boga Ojca 
Wszechmogącego, . Stworzyciela nie

. ba i ziemi. 
Drugi chór. I w Jezusa Chrystusa Sy

na Jego jedynego, Pąna naszego: 
I. ,Chór. Który się począł z Ducha 

Swiętego, narodził się z l\iaryi Dzie-. 
WICy. 

2. Chór. Umęczon pod Pontskim Pila
tern, ukrzyżo,van, umarł i pogrzebion .. 

l. C hur~ Zstąpił do piekieł, trzeciego 
dnia zmartwychwstał. 

2. Chór. Wstąpił na niebiosa, siedzi na 
prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. 

I. ()hór. Ztamtąd przyjdzie sądzić zy
wy ch i umarlych~ 



283 
. , 

2. Chór. Wierzę w Ducha Swi~tego. 
I. C hór .. ~V śwj\ty Kościół powszech-

ny, w Swi<;;tych obcowanie. 
2. ()hur. W grzechów odpuszczenie. 
J. () !tur. W ciała zmartwychwstanie. 
2· Chór. W żywot wieczny. Amen. 

LITANIA 

do 'l'rójcy I)rzellaj~lVitt8zej. 

Kyrie elejson, Chryste elcjson,. Kyrie 
elejson. 

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas. 
Ojcze wszechmogący, Stworzycielu świa

ta, Boże! zn1iluj się nad nami. 
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata, 

Boże! zmiluj si~ nad nami. 
Duchu Przenajświętszy, Poświęcicielu 

ś\viata, Boże! zmilu j się nad nami. 
Trójco Przenajświętsza, Ojcze przed\vie

czny nierodzony, Synu jednorodzony, 
" . Duchu ~więty od Ojca i od Syna po· 
chodzący, jedyny Boże, zrniluj się 
nad nami. 

Trójco przenajś\v-i~tsza, Ojcze, Synu i 

• 
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Duchu S\vięty' trzy najświętsze w 
jednym Bogu Osoby, · 

Trójco przenajś\v. Ojcze, Synu i Du
chu S\v. \vtrzech Osobachjedność ~ 
Bóst\va, ró\vność ch\valy i wieczną :::.; 

c 
spolecznośći\l a jestatu ma jc!cy 130że, c-. 

Trójco przenajś\v. w której nic ~. 
l d 

t.([> 

pierwszego ani poś e niejszego, nic .. . ~ 
\vyzszego ant rnnle]Szego nicmasz. ; ~ 

Trójco przenajśw. \v troistość Osób ~. 
której jednem Bóst\vie, a jed.. PJ 

ność Bóstwa \v troistości Osób, §. 
\vierzymy i \vielbitny, 

Trójco przenajś\v. nierozdzielny Bo .. 
że, przez którego i \v którym N 
jest \vszystko, § . 

........ 
Trójco przena jŚ\v. w której In1ię ~. 

jesteśmy ochrzczeni, en _. 
Trójco przenajświętsza, którą zna- r(1) 

kiem. krzyża Ś\v. wyznawarńy, g 
Trójco przenajśw. chrześcijańskiej o.. 

wiary naszej najg!ębsza, a nie- ~ 
omylna tajemnico, ~. 

~Trójco przenajśw. kt6rą pozna-· 
wać, kochać i wielbić naj\vię
kszą jest szcz~śli\\'ością, 
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Ti6jco przenajśw. jedyny Boże," . 
w trzech 0sobach niepojęty 
i niewysla\viony, N 

Ti-ójco przenajś\v. jedyny Boże, §. 
którego ch\valę opowiadają niebiosa, g 

Trćtjco przcnajś\v. jedynyI~ożc,które- en _. 
go niebo i zienlia ogarn~!ć nie może, ł.~ 

Trójco przenajśw. jedyny Boże, któ- ~ 
rego lVlajestaterll napełnione jest p. 

wszystko st\vorzenie~ . ~ 
Trójco przt::najśw. jedyny Boże, S 

który byleś przed wieki, je- :-. 
stcś i będziesz bez kot1ca, 

Trójco przenajśw. jedyny Boże, który 
N sam jeden czynisz clH.1a na ziemi, a 

Trójco przenajś\v. jedyny Boże,\v któ- 2 
rym .ŻyjCąly ,ruszanly si<; i ·jesteśmy, '-o 

Trójco przcnajś\v. jcdyny Boże, który ,,~. 
jako Ojciec opatrz~ością \vszy- ::s. 
stko rządzisz, . ~ 

Trójco przenajś\v.jedyny Boże, królu ::J 

nad królami iPanie.nad panującyn"d, 8 
Trójco przenajśw. jedyny Boże, \v :-. 

królest\vie przedzi\vny i ch\valebny, 
Trójco przenaj~\v. jedyny Boie, który 
• nas jako syny rnitujesz, .. 
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Trójco przenajśw. jedyny Boż.e, lito
ściwy, cierpli\vy i wielkiego miło-
sierdzia, . 

Trójco przenajś\v. jedyny Boże, \v ~ 
sądzie sprawiedli\\TY i straszny. • ~ 

Trójco przenajśw. jedyny Boże, któ- ~. 
rego wlasnoś,ć jest pokazywać mi- t-~. 
losierdzie za\vsze, .~ 

Trójco przenajśw. jedyny Boże, który b. 
nie chcesz zguby grzęsznego ~ 
czlowieka, PoJ 

Trójco przenajśw. jedyny Boże, .~. 
który pokutujących do laski S\VO-. .. .. 

Jej przYJffil:l Jesz, . 
Trójco pr:zeRajśw. jedyny Boże, który N 

uweselasz nas w utrapieniach, § . .......,. 
Trójco przenajśw. jedyny Boże, 0- ..e. 

brońco nasz i zaplata nasza wielka, ~. 
Trójco przenajśw~ jedyny Boże, nie- .t-~ 

skończona mądrości, ~ 
Trójco przenajśw. jedyny Boże, któ- o

rem u tylko samemu cześć i chwa.. g 
la należy, - e. 

Trójco . przenajśw. jedyny Boże,.· 
przed k.tórego tronem upadając 

~ na twarz. A llIolo\vie, )\'iecznie • 
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, 
wszystkich S~vi~tych Twoich, \vyba\v 
nas Panie. 

My grżeszni Ciebie Boga· prosimy, \\'y
sZuchajnas Panie. 

AbyŚll1y Ciebie Boga prawdziwego 'vV 

. d~lChu i prawdzie za\vsze i wszę- ~ 
dzie wyznawali, <:; 

Abyśmy Ciebie Boga naszego ze '< 
wszystkiego serca, ze wszystkiej en 

duszy i' ze wszystki.ch sil naszych ~ 
kochali i' miłowali, = 

Abyśmy prżykazania i nauki Twoje (") 
wiernie zachowywali, ::T' 

Abyś Kościół Twój św. sprawować, .:~ 
nim rządzić i w całości go zacho-
wać raczył, ::l 

Abyś Ojca Ś\v .. N. i wszystkie du- ~ 
chowne stany Vi świętej pObOŻll0~ en 

ści utwierdzić raczył, '\j 

Abyś pokój i zgodę ll1iędzy pany i ~ 
ludem chrześcijańskinl spra\vić.i ::l 

pomnażać raczył, . ,.... 
Abyś lud, 'świętemu Twojemu Imie- re 

nio\vi oddany zbawić raczył, 
Abyś' miasto ·to, • oby\vateli jego, -1 

wszystkie kraje od \vszelkicn plag su ... 
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śpie\vają: Ś\vięty! Ś\vięty! Ś\vięty! N 
Trójco przenajśw. jedyny Boże, któ- ~ 

rego czlo\vi~k u\vielbia, ~~ . 
. Trójco przenajś\v. jedyny Boże, któ- =:3 

Pl 
remu ziemia \v.porządku rzeczy o.. 
st\vorzonych posluszną jest, ? 

Bądź nanl milości\v, odpuść nanl Panie. 
Bądź naIll miłościw \vyslnchaj nas Panie. 
OJ wszelkiego zlego, \vyoa\v nas Panie. 
Od grzechu każdego, 
Od po\vietrza, glodu, ognia i wojny, 
O ~ d naglej i niespodzic\vanej śmierci, -.. 
Od przestąp'ienia przykaza6 T\voich, "< 

rf Od \vzgardy darów 1°\voich, Pl 

Od \vszelkicgo lenist\va ku służbie :::: 
T\vojej, .. • 

Przez \vszechmocność '"f\voje. Ciebie ' ~ 
Boga Ojca naszego prosi;ny, : 

Przez \vcielenie, rnę kę i śmierć Sy- t-d 

na T\vegoa Zba\viciela naszego, PJ 

Prz,ez oś\viecenie '"[\voje, })ucha. =:3 

Swiętego pocieszyciela naszego, ~. 
blauamy Cie . 

b .. ' 

Przez nieograniczoną dobroć T\voję, 
~rzez przyczynę przenajś\viętszej , Nie

o pokalanie poczętej lVIaryi Panny i 
/ 
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rowej sprawied1iwościT\vojcj zacho
wać raczy ł, wysłuchaj nas Panie .. 

Abyś nam grzechy ilasze milościwie od
puści.ć ·i do chwaty Królestwa swo

. jego łaskawie nas przyjąć raczyl, wy-
, sluchaJ nas P~nie. , 
Swięty Boże, · Swięty mocny, S\vięty 
, nieśtniertelny, odpu~ć nam P"anie. 
Swięty Boże, ~więty. mocny, Swięty 
,nieśmiertelny" wysluchaj nas P,anie. 
Swięty Boże, S\\J'ięty mocny, Swięty 

nieśmiertelny, zmiluj" się nad nami. 
Trójco święta, usłysz nas, Trójco świę

ta, wyslucha j nas. 
Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie 

elejson! 

l\10DLITW A. 

Wszechmogący i wieczny Boże! któ
ryś dal slugom Twoim w wyznaniu 
pra\vdzhvej wi~ry poznać chwalę Trój· 
cy w!ekuistej i w' mocy lVlajestatu chwa
lić jedność Bóstwa, pokornie Ciebie. 
prosimy, abyśmy mocą tej wiary, za
wsze i od wszelakich niebezpieczeństw· 
by li o bronieni. . 
Chwała na wysole M 2 19 
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l\lilosierny, w Trójcy ś. jedyny, Bo
że,Qjcze, Synu, i Duchu Ś., który nad 
żywymi io umarlymi panujesz, i nad 
wszystkimi milosierdzie )'\voje ~kazu-' 
jesz, pokornie Ciebie prosimy, okaż 
nam ITlilosierdzie T\voje: 'a wszystkim 
stanonl ducho~nym i świeckim,. oraz 
dobrodziejom i1a~ym, daj- wieczne do
bro i duszom zmąrlym wieczny odpo
czynek; który żyjesz i królujesz, Bóg 
w Trójcy Ś. jedyny na wieki wieków. 
Amen. . ~. 

łIY1\lN DZIĘKCZYNNY. 
'}' e D e u lU. 

Te Deum lauda- CiebieBoga chwa
mus: Te Dominum limy: Ciebie. Panem 
confitemur~ byćwyznawarny. 

Te aeternumPa- Tobie Ojcu wie
trem omnis terra ve· kuistemu wszystek 
neratur. .' ziemski okrąg cześć 

oddawa. -Tibi omnes Angeli: Tobie wszyscy A-
Tibi coeli et univer-!niolowie; Tobię nie-
'sae potestates. lbiosa i wszystkie mo-

o carstwa. 
Tibi Cherubim et Tobie Cherubino--
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Seraphim incessabili!wie i Serafinowie 
voce proclamant: lnieustającym gIo-

,. . 
sen:. SpleWają: 

Sanctus, Sanctus. , Swięty, ~więty, 
Sanctus Dominus Swięty Pan Bóg Za-
.Deus Sabaoth. stępów. 

Pleni sunt coeli et Pełne sa niebiosa . .. 
terra majestatis glo- i ziemia majestatu 
riae tuae. . chwały Twojej . 
. Te gloriosusApo- Ciebieprzeslawny 

stolorum chorus. chór Apostolski. 
Te Prophetarum Ciebie chwalebny 

laudabilis numerus. poczet Prorocki. 
Te martyrumcan- . Ciebie świetne woj

didatus laudat exer- sko chwalebnychlVlę
citus. czenników wysławia. 

Te per orbem ter- Ciebie po wszyst-
rarum sancta confi- kim świecie święty 
tetur Ecclesia. Kościół wyznawa. · 

Pa.trem immensae Ojca niezmiernego 
majestatis. majestatu. 

Venerandum tuum Chwalebnego też i 
v'erum !It unicum Fi- prawdziwego. a jed-. 
lium. . narodzonego Syna 

Twego., . 
Sanctum quoque I Ducha Swiętego 
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paraclitum Spiritum.IPocieszYciela. 
Tu Rex gloriael Tyś jest Królchwa-

Christe. . ly, o Chryste! 
'fu Patris sempi- Ty Ojca wiecz-

ternus es Filius. nym jesteś Synem. 
'fu ad liberandum Ty, mając wziąść 

su"Scepturus homi- czlowieczeństwo na 
nem, non horruisti sze dla zbawienia na-
Virginis uterum. szego, nie brzydziłeś 

• się w Panieńskim ży
wocie mieszkaniem'. 

Te devicto mortis Ty, skruszywszy 
aculeo, aperuisti cre- żądło śmierci, otwo .. 
dentibus regna coe-' rzyleś królestwo nie-
lorum, . ' bieskie'wierzącym. 

·Tu ad dexteram Ty naprawicyBo
Dei sedes in gloria żej siedzisz w chwa-
Patris. le Ojca Twego. 
. Judex crederis es- A wierzymy temu, 
se venturus:~:~1 iż przyjdziesz', nas 

sadzić. . .. 
Te ergo quaesu- PrzetoprosimyCie-

mus,tuis famulissub- bie, racz poratować 
veni; 'quos pretiosojslugi Twoje, . drogą 

,sanguine redemisti, ,k:wią Twoją odku
IPlone. 
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Aeterna fac cun} I racz nas z T'wo-, 
Sanctis tuis in glo- imiSwiętymi wchwa-
ria nuinerari. .te wiecznej policzyć. 

S a l v u m F a c. 

Salvum fac popu- Zbaw lud twój Pa
lum tuum Domine, nie, i racz blogo
et benedic haeredi- sŁawić dziedzictwu 
tati tuae. Twemu. , 

Et rege eos, et ex- I rządź je i pod
tolle illos usque in wyższaj je aż na 
aeternum. wieki. 

Per singulos dies Na każdy dzień 
benedicimus te. blogoslawimy Cię. 

Et laudamus no- I chwaEmy imię 
men tuum in saecu- Twoje na' czas wie
lum, et in saeculum czny, i na wieki wie-
saeculi, . ków. 

Dignar~ Domine Racz nastego dnia 
die isto, sine pecca- Panie od grzechu ka
to nos custodire. ' żdego uchować. 

l\1iserere nostri Zmiluj się nad na-
-Domine, ~ miserere mi Panie, zmiluj się 
nostri. nad nami. 

Fiat misericordia Niech się wstawi 
tua Domine superlmilosi~rdzie Twoje 
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nos,quem admodurnjnad namiPanie,gdyż 
speravimlls in te. iw Tobienadziejępo

" " "kładamy. 
In te Domine spe- W Tobiem Panie 

ravi, non confundar nadzieję polożył, nię 
in aeternum.. da jże mię na wiecz

ne P?hańbienie. 
V. Blogosławmy Ojca i Syna i. Ducha 
~wiqtego.· 

Il. Cześć i chwalę Jenlu dawajmy na 
wieki .. 

MODIJTWA . 
. O Boże! którego mi10sierdzia nie 

masz liczby, a dobroci skarb jest nie
przebrany! wielce mitościwemu 1 wemu" 
Majestatowi Boskiemu za dary nam da
ne dziękujemy, o to . prosząc laskawej 
dobrotliwości Twojej, abyś Ty, który 
proszącym Ciebie dawasz to, o co Cię 
proszą, nie raczyl n"as z laski swej wy
puszczać, ale ku z~"placie wiecznej spo
sobnymi raczyl uczynić; przez Pana na
szego' Jezusa Chrystusa. Amen. 
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LIT ANIA. 

o D u c h u Ś w i ę t Y In. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 
elejson.· .' 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj 
nas .. , 

Duchu Swięty, od Ojca i od Syna po-
chodzący, zmiluj się nad nami. 

Duchu S. na ·początku stworzenia N 
unoszący się nad wodami, a 

Duchu S. wszyst.ek świat napelnia- .-. 
4C • . ]ący, 
Duchu S. którym natchnieni Proro- = 

cy, przyszle rzeczy przepowiadali, '-. 
Duchu S .. strofujący świat z grze- en 

chów~. że sprawiedliwości i. z sądu, .-. 
.. C"D 

Duchu S. mądrości i rozumu; 
Duchu S. rady i męstwa," . 
Duchu S. pobożności i umiejętności} 
Duchu S. bojaźni Bożej, 
Duchu S .. laski i miłosierdzia, 
Duchu S. poświęcający, . 
Duchu S. wiary, pokoju i milości; 
Duchu S. pokory i czy'śtości, 
Duchu S. lask~wości i cichości, 

a 
...,. . 
• 
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Duchu S. cierpliwości, skromności i 
wstrzemięźliwo.ści, 

Duchu S. skruchy i żalu, N 
11uchu S. wieloraki w darach i la- 8 

~ .... 
~ sce, c 

'-o 

Duchu S. wesele wybranych, , en 

Duchu S. ożywiający nas, ~~. 
Duchu S. pocieszycielu nasz, ::s 

~ 
Duchu. S. ogniu oświecający, o.. 
Duchu S. światlo serca, ::s 

~ 
Duchu S. mający wszelką moc, a 
Duchu S. naprawicielu wszelkiej rze- ~. 

czy dobrej.' • 
Duchu S. którego namaszczenie uczy 

nas wszystkiego, . N 
Duchu S. który przenikasz wszystko, 8 
Duchu S. nal~cza jący wszelkiej pra-' Z; 

wdy, ." '-o 
, en 

Duchu S~ "mieszkający w nas, t-~. 
Duchu S. ocieniający na jświętsząNie- ::s 

~ pokalanie poczętą Maryą Pannę, o.. 
Duchu S. za którego dzi\vną .spra\vą, ::s 

Wcielenie Syna Bożego w żywocie 8 
Panieńskim cudownie się dokonało, ~. 

Duchu S .. któryś na Chrystusa Pana, 
od Jana ś. ochrzczonego w wo-
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dach Jordanu, w postaci golębicy 
zstąpil, 

Duchu S. . ' 

]ący, 

na Chrystusie spoczywa- N 
Q 
..,J ..... 
~ 

~. Duchu S. któryś na uczniów Pań
skich w dzień S\viąteczny zstąpił, en 

. Duchu S. którym napełnieni Aposto- ~. 
lo\vie, odważnie Chrystusa Pana ~ 
wyznawali, ' o.. 

Duchu S. \v którym się odradzamy. ~ 
DU,chu S. przez którego wylana jest S ..... 

milość Boga na serca nasze, . 
Duchu S. przysposobi~nia synó\v Bo· 
. zych, 

Duchu S. proszący za nami jęcze- N 
',niem, S 

Duchu S. wspomagający ,slabość na- ..§: 
szę, en 

Duchu S. przyjemny i nad miód ,,(b~ 
słodszy, ~ 

.Duchu S. wiarą- oczyszczający serca ~ 
nasze, ::s , . ~ 

Duchu' S. laski i dary T\\'oje różnie S 
rozdzielający, I-A. 

Duchu S. ·udzielający z osobna ka
żdemu jako chcesz, 
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Duchu' S. przenikający myśli i inten- ~ 
cye serca ludzkiego, en ...... 

Duchu S. karnpści, uciekający ani ~ 
mieszkający w ciele poddanem ~ 
grzechowi, ~ 

Bądź nam miłościw, przepuść nam 
Panie. 

Bądź nam milościw wysllichaj nas Pa-. 
nIe. 

Od wszelkiego zlego, 'wybaw nas Pa-. 
nIe. 

Od grzechu wszelkiego, wybaw na~ 
Panie .. 

Od pokus i sjdel szatańskich, \vybaw 
nas Panie, 

Od zbytniej ufności, bojaźni i rozp·aczy, 
wybaw nas Panie. 

Od opierania się. i walczenia prze- ~ 
ciwko uznanej pra\vdzie, ." ~ 

Od zazdrości miłości I?ozej 'b!aciom ~, 
naszym, ~ 

Od· wszelkiej zatwardziałości serca ~ 
i niepokuty , . ~ 

Od wszelkiej duszy itiala . nleczys- § 
tości, ~. 
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Od gniewu, nienawiści i wszelkiej 
niezgody, 

Od wszelkich błędów, . ~ 
Od ducha "nieczystego, '< . 
Przez wieczne pochodzenie Twoje od O" 

Ojca i od Syna, f . ~ 
.Przez cudowną sprawę przy poczę-

. ciu Jezusa Chrystusa, '. ::s 
Przez· stąpienie Twoje na Chrystu-!» 

sa ochrzczonego, en 

Przez ukazanie się 'Twoje przy prz~-
mienieniu Pańskiem, . ~ 

Przez przyjście Twoje w językach ~ 
ognistych na uczniów Chrystuso-~' 

h 
. C'D wyc , . . 

W dzień sądu Pańskiego, 

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj 
nas Panie. 

-
Abyś nam grzechy odpuścić. raczyl, 

wysłuchaj nas Panie. 
Abyśmy sprawy ciala naszego umart

wiali duchem, wysluchaj nas Panie. 
Abyśmy nie zasmucali Cię Duchu 

ś\vięty, wysłuchaj nas Panie. 
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Abyśmy Duchowi laski zelżywości 
nigdy nie wyrządzali, 

Abyśmy się starali zacho\\Tać jedność ~ 
ducha w związku pokoju, .'a 

Abyśmy chodząc i postępując w du- 2' 
chu, żądz ciala nie wypelniali,' ~ 

Abyśmy nie .każdemu duchowi wie-~· 
rzyli, ale doświadczali ducha, aza- g 
li jest. od Pana, Boga, " C(l 

Ab ' " k' . l' ~ ysmy pomnąc, zesmy OSClOiem ~ 
Ducha S., onego gwaIcić nie do-~· 
puszczali" ' . 

Abyśmy blądzących w duchu milo-
ści i cichości nauczali, ' 

Abyśmy śpiewając w duchu na ży- ~ 
wot wieczny pracowali. 0. 

Abyś nas Duchu :::'" do' ubóstwa za~ ~ 
chęcający zachować raczyl g 

Abyś nas cichymi i pokornego ser- ~ 
ca uczynić raczyl, I ~ 

Abyś szczere milosierdzie ku bliź- ~ 
nim w sercę nas,ze ,wlać raczyl, § _. 

Abyś ducha prawdziwego odnowić i ~ 
czyste serce' stworzyć w nasra-
czyI, . 
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Abyś n'am -pobożnego żalu i swię-
tych' łez użyczyć raczył, ~ 

Abyś w nas pragnienie czystej spra-'<! 
wiedliwości zapalić raczył, rn 

.Abyśmy byli pokój czyniący i go d- ~ 
nymi synami Bożymi zwani, (') 

Abyśmy wszelkie prześladowania dla =:r 
sprawiedliwości mężnie wytrzy-~. 
mali. . 

::S' 
Ab~ś nas o.d tr~dnego do.odpuszcze- ~ 

nla pluźnterstwa przeCIW Ducho· {J'J 

wi S. zachować raczył. 
. Abyśmy Ducha Ś. I w którym jeste-;,c 

'śmy naznaczeni, nie zasmucali,:::s 
Aby'ś nam w, wierze, nadziei i mi - 1-&' 

lości do końca wytrwanie dać p> 

raczył, . . 
Baranku, J30ży, którygladzisz grzechy 

świata, przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata, wysłuchaj nas' Panie. 
Baranku Boży, który gladzisz grzechy 

świata, zmilu j się nad nami. 
, Chryste usłysz nas,Chryste wysluchajnas, 
Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie 

elejson. 
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1V10DLITWA. 
Zmiłuj się Panie Boże nasz, wszyst

kich sierot opiekunie i wszystkich ludzi 
smutnych, potrzebl!jących pocieszenia. 
ZOliluj się Duchu S. ratuj nas od wszel
kich przypadków! Wejrzyj na nas, wy
sruchaj nas, broń nas; prosimy Cię 
przez milość Twoję, która największych 
grzeszników z przepaści ich miłościwie 
dźwigasz, i. teraz proszę, abyś si~ na
demt:lą zlitował. araczyI. mi to dać, 
bez czego ja żyć. nie 'mogę; proszę 
Twej świętej milości, 'wejrzyj . dzisiaj 
na moje, sieroct\vo, a pocIesz mnie, 
Duchu S. Boże, tera~ i· w godzinę 
śmierci mojej. Amen. 

HYMN 
o Duchu ŚWiętyul: 

, 
Duchu S\vięty! promienie 

Spuść na te ziemskie cienie, 
A przyjdź na .oś,viecenie. 

Przyjdź, o Ojcze ubogich! 
Przyjdź, davvco darów drogich! 
S\viatto serc w cieniach mnogich! 

Arcy pocieszycielu! 
Duszy nawiedzicielu! 
Słodki Ochłodzicielu! 
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Tyś w pracyodpocznienie, 
W upałach ochłodzenie, 
I w płaczu utulenie. 

Doskonała światłości! 
. Napełnij z rr\vej hojności 

Wiernych Twoich wnętrzności. 
Bo bez T\vojej jasności, . 

Nie ścierpię mej gorzkości. 
-Nie znam mojej ciemności. 

O.czyść, co jest szpetnego, 
Pokrop, co jest suchego, 
Uzdrów, co jest rannego, 

Nachyl, co jest twardego, 
Zagrzej co jest zimnego, 
KiQiuj co jest zdroznego. 

Opatrz w Ciebie wierzące,' 
. I w Tobie ufające, 

Dary siedmiorakimi. 
Zasługę w doskonałości, 

Koniec w pobozl1ości, 
Zapłatę daj \v wieczności. Amen. 

lVI0DLIT'WA. 
, . 

Boże, któremu jawne są myśli, serca 
i wszelka wola" przed" którym nie ina 
nic zakrytego! prosimy Cię my grzesz
nicy, ·racz oczyścić przez wlanie Ducha 
świętego myśli i serca nasze,' abyśmy 
Ciebie doskonale milo\vać' i godnie 
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chwalić mogli. Przez4 Jezu~a Chrystusa 
Pana naszego, Amen. 

MODI-IITWA 
O otrzyluaniu sietltniu (l:11:ÓW Ducha Ś'Yiętego. 

. Jł;loże sluż.'lć przed ·Bierzmowanien~. 

t. W spomożenie· nasze w Imieniu Pań-
skiem. . 

1ł~. Który uczynił niebo i źiemię: . 
V. Panie wysłuchaj modlitwy ·nasze. 
lp. A wolanie nasze niech przyjdzie 

do Ciebie. 
Wszechmogący i wieczny Boże, któ

ryś na chrzcie S, racżyl nas stug Two
ich odrodzić z wody i Ducha ~\\1ię
go, i dać nam wszystkich grzechów 
-odpuszczenie; spuść na nas siedm-iora
kiego Ducha Twojego ~więtego, i na .. 
cechuj nas znakiem krzyża Chrystu~o
wego, ku ży\votowi wiecznemu. 

Duchu ~więty, od Boga zesłany ku 
pocieszeniu naszemu, bez Ciebie czło
wiek ,. upada pod ciężaren1· niemocy i· 
nędzy. Ciebie Zbawiciel obiecuje nan1 
w Imię 'Ojca swego, jako Pocieszyciela 
mającego osuszyć łzy nasze, oświecić 
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umysly względem obowiązków naszych~ 
umocnić serce w pełnieniu świętych 
uczynków. Duchu święty! pośpiesz ku 
wspomożeniu mojemu i racz udzielić 
mi daru Rozunlu: abym poznał prawdę 
wiekuistą i w niej się zamiłowal; daru 
Rady, abym przeni~nąl, o ile dozwala 
nieudolność ludzka,· prawdy nam obja
wione; daru Mądrości, abym się prze
konał o nicości· mojej, wszystko Odh,

sil do Boga podług uczuć serca Chry
stusowegQ, a marnościami świata w 
.każdym razie pogardzał; dar,u Unlicj~t
ności, abym przezornie postępował 
wpośród niebezpieczetlstwa i ciemności 
doczesnego żywota, wypełniając we wszy
stkiem i zawsze świętą wolę Boga mo· 
jego. Uzbroj mię darem lł1ęztwa, abym 
zwyciężał pokus.y nieprzyjaciela dusz· 
~nego, pokonywal trudności. w cnocie i 
rnę żnie znosił prześladowania, na które 
mogę być wystawi9nym.· Użycz mi da· 
ru ].Jobożności, iżbym zamilowal w roz
myślaniu, modlitwie, rozpamiętywaniu i 
wiernenl sIużeniu Bogu mojemu. Spuść 
na mnie dar swojej Bojaźni, abym ze 

Ch\\?uła n!l wysoko M 2 20 
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wstrętem unikał wszystkiego, coby Cie
bie Pana nlojego obrazić moglo. 

Do tych ,vszystkich darów kosztow
nych jeszcze mi dodaj, o Duchu świę
ty, dar Plac,zl;f;, abym lzarrli . rzewnemi 
obmyl grzechy nloje ciężkie i mnogie; 
obdarz mnie duchem UJnartwienia, 
abym uczynil zadość. Boskiej sprawie
dli\vości,. a na:de\vszystko .. wzbogać mnie 
Mifosiel·dzienł, laską wytr\valości, abym 
żyl po chrześcijańsku i umarl śmiercią 
sprawiedliwych. Amen. 

o 

.. MODLITWA 
o otrzYluaniu dwunastu o,voców Ducha Ś. . . 

Duchu Święty Boże! milości" przed
. wip.czna Ojca i Syna! racz mi udzielić 
miłości Twojej, abym Boga i bliźnie
go kochać umiał; daj 1l'csele Twoje., 

. abym w Tobie' tylko szukał pociechy 
. i rado\val się w laskach od Ciebie ode
branych; udziel mi lJokoju Twego, aby 
ż:1dna przygoda niezdolala duszy mo
jej zn1icszać i jedności z Bogiem i lu
dŹJni rozerwać; daj cierpli'lvość, abym 
wszystl " °e przykrości znosU z ulcglo-
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ścią i spokojnie, natchnij mię dobrotll
.wością, abym byZ dla bliźnich uczyn ... 
nym, uslużnym, uprzejmym, pożytecz
nym ku ich radości i zbudowaniu; ob· 
darz mię dob~ocią Twoją, abym po .. 
trzeb om bliźnich ch~tnie zaradza!; daj 

"mi nieskzoapliu'ość, abym wszystkie 
sprawy z potrzebną rozwagą i ostroż
nością p'rzedsiębral i wykonywa!; daj 
cichość, abym znosił, wady i uŁomności 
bliźnich cierpliwie, i urazy obrażają-
cych mnie chętnie darował; uzbrój mię 
wiarą, abym byl dalekim od podejrzli
wości przeciw bliźniemu, i z nim szcze
rze i . otwarcie się obchodzi!; udziel mi 
skrornności, kt6taby wraz z pokorą pa-

. nowala w sŁowach i myślach moich; 
daj wstrzernieiliwość i czystość, abym 
nigdy i . najmniejszym grzechem nie 
skazil ani duszy, ani ciała mojego; ale 
w pokarmach i napojach, w odzieży i 
innych niezbędnych potrzebach mier
ność zachowując i wszelkie niep.orząd
he żądze do zbytku hamując, we'wsty
dliwości docho.wał niewinności serca. 
Amen. ,'-
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HYMN 
V e n i C}" ea t o r. 

Przybądź Duchu Stworzycielu, 
Nawiedź twoi'ch myśl ilono, . 
N apelnij skarbem łask wielu, 
Pierś naszę przez Cię stworzoną· 
Pocieszycielu prawdzi\vy, .. 
Darze Boga i natchnienie, 
Ogniu, milosć, zdroju żywy, . 
I duchowe namaszczenie. 

Ty sila Boskiej' prawicy, 
W dar siedmioraki rozlana; 
Wedle Ojca obietnicy, 
Przez Cię ustom mowa dana. 
Zapal zmysIom światlo Boże, 
Wlej sercom miłości zdroje; 
Co słabe w ciele być może, \. 
Krzep ustawnie przez moc Twoję. 
Wroga nam odpędź daleko, 
Daj prędko pokoju pIody, 
Twem przewództwem i opieką 
Unikniemy wszelkiej szkody. 
Daj sobą znać Ojca w niebie., 
Daj znać sobą i oSynie, 
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A w Ducha, ich -obu Ciebie, 
Daj wierzyć wkażdej godzinie. 

Chwała Ci Ojcze, i Tobie 
Zmartwychwstały z grobu Synie; 
I I)ucha świętej 'Osobie, 
Na '\viek wieków. Amen .. 
~ t. 'Ześlij DuchaTwego, a będą stwo

rzone. 
Ił~' I odnowisz oblicze ziemi. 

lVI O D LI 'f W A. 

. Boże! któryś serca wiernych przez 
oświecenie I)ucha świętego nauczyć ra
czył daj natn w tymże Duchu poznać 
co sprawiedliwe i święte, i z Jego. po
ciechy zawsze się weselić. Przez Chry-
stusa Pana- naszego. Amen.· . 

---<łJt~~~ 

III. NABOŻEŃS'fWO 
.1 o Ił a Ił a J l~ Z U S a. 

NAUKA 
lcto je·lJt Jezus Chrystus. 

Jezus Chrystus jestto druga Osoba Trój
cy Przenajświętszej, Syn Boży, ró~ny we 



, . . " 
'yszystkiem Bogu' Ojcu i Bogu Duchowi 
Swiętemu, i razem z. Nimi stanowiący jed
nego Boga. Na~ywa się Synem dla tego, 
że rodzi się przedwiecznie z Ojca; ale to' 
rodzenie się w niczem niepodobne do lu
dzkiego, jest niepojętą tajemnicą; Jako 
czło\viek, Jezus Chrystus jest pra\vdziwym 
Synem Najś\v. Panny l\laryi, który się po
czął z Ducha św., t. j. wziął ciało w Jej 
łonie mocą nadprzyrodzoną, i narodził się 
z Niej cudownie nie naruszając Jej dzie
wictwa; tak iż Matka Jezusowa' została 
.Panną nicnaruszoną na wieki; a ś. Józef 
Jej Oblubieniec był tylko stróżem Jej dzie
wict\va, opiekunem i domniemanym tylko, 
lecz nic prawdzhvym ojcem Pana Jezusa. 
W Chrystusie tedy są d".ip- n()tur/( boska i 
ludzka, połączone sposobem . niepojętym 
w ,jedn~j (lilko osobie: tak że jeden tylko jest 
Jezus Chrystus, pra wdzi\vy Bóg. i pra \vdzi- . 
wy czło\viek. Jako· człowiek, Pan Jezus 
był nam podobny we wszystkiem, \vyjąw
wszy tylko grzechu. Kiedy mówimy, że 
Jezus cierpiał, umarł na krzyzu, zmart
wychwstal, wstąpit do nieba, mówimy to 
wszystko. tylko o jego naturze ludzkiej, bo 
natura boska nie podlega odmianom. J e
zus jako lló.fJ wszędzie jest obecny; a ja
ko człowiek znajduje się w Niebie i w Najśw . 
. Sakramencle To jest nauka Kościoła ś., 
nauka rozum nasz przewyższająca, bo' 
Wcielenie Syna Bożego jest głęboką. ta-. . 
JemnIcą· 
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Jezus Chrystus przyszedł na ś\viat, aby 
się stał Pol~rednilciem mi~dzy ludźmi i Bo
giem. Pierwsi nasi rodzice przez grzech 
pier\vorodny stali się niewolnikami grze-. 
chu i piekła, i utracili f>rawo. do nieba; a 
wszyscy ludzie, jako ich potomkowie, o
dziedziczyli po nich tę nie\volę grzechu i 
złego ducha. Poniewaz przez grzech zo
stał obrażony R()g, istota naj\vyzsza i nie
skollczona, obraza takowa i zniewaga l\la-· 
jestatu była nieskollczenie wielką; dla te
go człowiek nędzny, który w por{)wnaniu 
do Boga jest mniej niż robaczkiem, nie 
mógł. przebłagać Stwórcy i nalezycie za ... 
dosyć uczynić 'sprawiedliwości Jego. Trze .. 
ba było aby to przeproszenie było godne 
Boga, aby w stosunku do obrazy n1iało. 
nieskończoną wartość. Otoż mądrość bo
ska obmyśliła sposób pogodzenia naj\vyż
szej sprawiedliwości z miłosierdziem nie
ograniczonem. Syn Bozy staje się czło\vie
kiem, bierze: na siebie grzechy całego. 
ś\viata, i jako onara i 'pośrednik staje' 
między Bogiem i ludźmi. Dla \vypłacenia 
się sprawiedli\vości Boskiej, najś\viętszy i 
najniewinniejszy dobro\volnie oddaje się 
na mękę i śnlierć krzyzową, i ta nieskoń- · 
czona cena krwi i zasług Boga-Człowie
ka wyrywa nas z niewoli piekła i otwiera 
dla nas niebo. B{>g jest przeproszony, 
sprawiedliwości stało się zadość, miłosier
Qzie jaśnieje w ,całym blasku, gdy człowiek 

• 
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otrzymuje przebaczenie \v męce i śmierci 
Jezuso\vej "Al szystkiego tego dokonała 
miłość jezusa, miłość najwyzsza, nie ma
jąca równej sobie. ..Nikt niema większej 
miłości, jedno aby duszę (życic) swą po
łożył za przyjacioły s\voje", nló\vi on sam. 
t.ecz miłość jego była wyzsżą, bo życie 
s\ve· oddał za nas, kiedyśmy byli jeszcze 
Jego nieprzyjaciółmi To przedzhvne po
jednanie Boga z ludźmi przez krew jezu
sową nazy\vamy Odkupie1liem~ i ta prawda 
zasadnicza \viary naszej jest ró\vniez wiel
ką tajemnicą, niedościgłą rozumowi na
szemu. r)}a tej przyczyny nazywamy. Je
zusa Odkupicielem i Zbawicielem naszym . 

. ~ P·an Jezus mówi o sobie: "Jam jest droga, 
prawda i zy\vot. Jam jest alfa i omega 
(pierwsza i ostatnia litera grecka), począ
tek i koniec". ()to co znaczy Jezus dla 
nas. On jest naszą droqą, bo pokazał nam 
jak dojść trzeba do Boga,' i uczynił to 
łatwem, stawszy się naszym pośrędnikiem' 
i przewodnikiem, jak mówi Sam o Sobie: 
,,-Nikt nie przychodzi do Ojca, jedno przeze 
l\lnie." . Jezus jest prawdą naszą, bo nas 
nauczył wszelkiej prawdy o Bogu, o na
szych obowiązkach, ,o miłości, o pokorze, 
o zbawieniu. Ustano\vił I(ościół, w którym 
ta prawda zachowuje się bez skazy dla 
wszystkich narodów. Jezus jest iyu'otem, 
naszym, bo z Niego i przez Niego mamy 
wszelką łask~l która jest życiem duszy 
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naszej. "Jam jest \vinna macica (drzewo), 
a \vyście latoro~le; kto mieszka we l\Inie, 
a Ja w niln, ten siła (\viele) owocu przy:
nosi; bo beze l\lnie uczynić nic nie może
cie.'( Jak gałązka ciągnie soki pożywne z 
pnia, a odlą.czona od niego usycha, tak i 
my, wierząc w Chrystusa, jesteśmy z Nim 
złączeni, jak gałąź z drZe\Venl; a uzy\vając 
sakralnent{>\v ustano\vionych od Niego i 
jednocząc się z nim przez modlit\vę, otrzy
mujemy potrzebne łaski dla siebie, jakby 
soki pozywne, i wydajemy liście nadziei, 
kwiaty cnót J ezus,owych i owoce dobrych 
uczynkó\v. A zatem i wiara, i modlitwa, i 
dobre postępki, wszystko pochodzi od Je
zusa, który jest głow4 naszą, a my Jego. 
członkami. Jak ciało bez głowy, i gałąź 
bez pnia żyć nie mOle, tak i każdy, któ
ry się odłącza od Jezusa, martwy jest na 
duchu.-Chrystus jest początkiem bo \v Nim 
bierzemy zycie duchowe, odradzając się 
przez chrzest święty. On jest drzwiami, 
przez które \vchodzitny do Kościoła pra
wdzhvego; On jest źródłem wszelkiej mą
drości i cnoty. Jezus jest końce1n, bo dla 
tego żyjemy na ziemi, abyśmy poznali Je
zusa, abyśmy spełnili Jego naukę i połą
czyli się z Jezusem w niebie, gdzie On nam 
gotuje miejsce, i gdzie będzie naszą na
grodą i z~płatą \~icczną· 



., 
U\V AGA POBO'ŻNA 

N a B o·ż 'C N l.r o (I"z e n i e. 

Sta\v się pobożnie w duchu na owem 
miejscu, gdzie Pan Jezus narodził się dla 
ciebie Dzieciątkiem. l\lieszkanie Jego-u
boga stajenka; kolebka Jego -. zł.ób ka
mienny; posłanie-odrobina siana; 'odzie
nie-grube pieluszki. l\latka Jego, uboga 
'Dzie\vica, i Opiekun Jego. ś. Józef, ubogi. 
rzemieślnik, z uwielbienien1 oddają' l\lu 
pokłon. Aniołowie, zwiastując ś\viatu na
rodzenie Jego, śpiewają: Ch\vała na \vy· 
·sokości 'Bogu, a na ziemi pokój ludziom 
dobrej \voli Ubodzy pastuszko\vie, \vez\va
ni pierwsi ze wszystkich, oddają 1\1 u po
kłon, składając s\ve ubożuchne dary. Do
piero potem trzej królowie, pro\vadzeni 
od gwiazdy, oddają l\lu hołd u\vielbienia, 
jako najwyższemu królowi, jako Bogu 
wcielonemu "i jako czło\viekowi, ofiar'ując 
złoto, kadzidł'o i mirrę. Herod okrutny za
miast uczcić l\lessyasza przychodzącego 
na świat, w zaślepieniu s\vej dumy i py. 
chy, postanawia Go zabić, lecz Józef.ś~ 
przestrzeżony we śnie od Anioła, upro
wadza Boskie I)zieciątko z lVlatką Jego \v 
dalekie" kraje Egiptu. Tymczasenl, z roz
kazu bezbożnego króla, . tysiące nie\vin
nych dziatek okrutnie zamordowanych, 
stają się pierwiastkami nowego przymierza 
i, jakby kwiatki męczenników, świadczą 
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głośńo o Panu Jezusie. Pan Jezus \vraca 
z Egiptu po śmierci Heroda~ mieszka \v 
Nazarecie z Najśw. Panną i ś. Józefem, 
pomnaza się \v mądrości i latach. \V d\vó
nastym roku naucza w !(ościele biegłych 
W. zakonie, zadziwia ~ch mądrością, a po
tem wraca zno\vu z Maryą i Józefem- do 
Nazaretu, ! gdzie im pomaga \v pracy bę· 
dąc im uległym i posłusznym. W całem 
dzieci6stwic Jezusa widać ubóstwo, poko
rę, .cierpienie, posłuszellstwo. Nie szukaj 
wielkości, nie ubiegaj się o honory, nie 
pragnij bogact\v. Prawdzhva \vielkość i 
zasługa jest w naśladowaniu ubogiego i 
pokornego Jezusa. 

MODl~ITWY. 
na Boże Narodzenie. 

A N T Y F o N A. 

Dziś Chrystus się - narodzil: dziś 
Zbawca się ukazal: dziś na ziemi śpie
wają Aniolo\vie, cieszą się Archanio!o
wie; dziś się radują spra\viedlhvi, _ wo· 
lając: Chwała na wysokości Bogu! 
Alleluja.. - . 

V. Uczynił Pan jawnem. Alleluja._ 
~~. Zba~7ien~e swojel Alleluja. _ 
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l\IODLITWA . 

. . Synu Boży" 91a nas ludzi narodzony, 
'glos mój łączę z glosem Aniolów~ i 
wielbię Ojca· Twego w niebiesiech,- że 
Cię nam~ swego jednorodzonego Syna; 
darował' Widzę Cię wprawdzie w bie
dolęzno'ści słabego dziecięcia, ale n10ja 
wiara oddaje Ci cześć jako Synowi 
Boskiemu. Stałeś się człowiekiem;' 'ale 
jesteś także' Słowem' Ojca, które było 
na początku u Boga i jesteś Bogiem, 
Jesteś nam śn1ierteln.ym, ludziom 'po
dobny, ale przez Ciebie wszystko się 
stało,' cokolwiek jest stworzonem. ,Ty 
jesteś blaskiem chwaty Boga i źwier
ciadłem Jego doskonałości. Przyniosłeś 
pokój z Nieba na ziemię i nabyłeś nam 
prawa, abyśmy nazy\vali Boga naszym 
Ojcem; ot\vorzyleś nam wnijście. do 
wiecznego królest\va, które grzech przed 
nami zan1knął; przyszedłeś na ś\\7iat 
zbawić grzeszników. Bądź pochwalony, 
Synu Boży, mocny pośredniku .międi..y 
Bogiem i ludźmi, sprawco pokoju i 
pojednania, za, to radośne uspokojenie, 
które przyniosło rodzajowi ludzkiemu 

I 
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przybycie Twoje. O gdybym mógł po
znać i szacować calą wartość Twego 
dobroczynnego przyjścia na ·świat! O
świeć mój rozum przez Twoję naukę, . 
wzrusz serce moje laską Twoją, aze
bym nalezycie poznał, com Ci jest wi
n.ien, i aby to poznanie nie byto wę 
mnie prózne, ale wydawało święte 0-

·woce cnoty i pobozności. . 
Boze! który nas rozweselasz pamiątką 

Twojego Wcielenia i Odkupienia, daj 
nam, abyśmy Twego jednorodzonego 
Syna, którego jako naszego Zbawiciela 
i pośrednika z zaufaniem prżyjmujemy 
kiedyś z tąz ufnością jako sędziego 
przychodząccgo widzieli. 
. Daj nam prosimy Cię, wszechmogą· 
cy Boże, ał?y obecne Narodzenie Syna 
Twojego wedlug .ciała, wybawiło nas 
od tego jarzma niewoli, w którem tak 
dlqgo dla naszych grzechów zostawa
liśmy. Przez tegoż Jezusa Chry?tusa 
Syna T\vego, . Pana naszego, który z 
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
ś. Bóg na wieki wieków. Amen. 
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.. 
PIEŚNI 

NA BOŻE NARODZE~IE. 

, 
PIESN 1. 

Anioł Pasterzom mówił: Chrystus się 
wam narodził, w Betlejem miasteczku Da
\vidowem, w pokoleniu. Judąwem" z Pa-
nienki l\1aryi. ' . 
. ' Chcąc się· dowiedzieć tego, poselstwa 
wesołego, z ochotą do Betlejem bieżeli, 
dziecię w żlobie znaleźli, lVIaryą z Józefem . 
. O dziwne narodzenie, nigdy niewysła

wione! poczęła Panna Syna w czystości, . 
porodziła w całości Panieństwa swojego. 

Zstąpił Pan chwały wielkiej, uniżył się 
wysoki. Pałacu kosztownego żadnego, nie 
miał zbudo\vanego, Pan wszego stworzenia. 

Już się ono spełniło, co pod figurą było. 
Aaronowa rószczka rozwiła, kwiat z siebie 
wypuściła i owoc przyniosła. . 

Słuchajcież Boga' Ojca, jako Go nam za
leca~ rren jest mój najmilszy jedyny, wam 
w Raju obiecany, Tego wy słuchajcie. 

Bogu bądź cześć i chwała, któraby nie 
u~tała, jak Ojcu, tak -i Jego Syno\vi i S\Vlę
tC111U I)uch~\vi, w rrrójcy jedynemu. 
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PIEŚN II. 
Bóg -się z Panny narodził, nas z jeństwa 

wyswobodził: tego dnia wesołego, naro
dzenia Bożego, radujmy się, weselmy się, 
Bogu ch\vałę dawajmy, śpiewajmy. 

Niebo pełne radości, ziemia nowej świa
~łości, tego dnia \vesołego, narodzenia Bo
żego, radujnlY się, weselmy się, Bogu 
chwałę dawajmy, śpiewajmy. 
Aniołowie śpiewają, do wesela wzywają, 

tego dnia wesołego, narodzenia Bożego, 
radujmy się, weselmy się, Bogu chwałę' 
dawajmy, śpie\vajmy. 

, , 
PIESN III. 

Dzieciątko się narodziło, 
W szystek świat u\vese1iło. 

Wzięło na się człowieczeństwo, 
Co pokryło Jego bóstwo. 

Poznałci to wół i osieł, 
lz to był nicbieśki Poseł. 

Trzej Kr{)lo\vie przyjechali, 
, Dary.1\lu ofiarowali. 

Wchodząc .do szopy klękali, 
Bogu cześć, i chwałę oddali 

Przynieśli mu dary, oto: 
l\1irrę, kadzidło i złoto. 

Na to Boze Narodzenie, 
, \\l esel się wszystko stworzenie. 
S\viętą l'rójcę \vyzna\Vajt11y, 

Bogu cześć i ch\vałę dajmy. . 
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PIEŚŃ IV. 

W żłobie leży, któż pobieży 
Kolędo\vać małemu. 

Jezusowi Chrystuso\vi . 
. Dziś nam narodzonemu? 

. Pastuszkowie przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie~ 

Jako Panu naszemu. 
1\ly zaś sami z piosneczkami-

Za wami pośpieszymy, 
A tak tego maleńkiego 

Niech wszyscy zobaczymy; 
Jak ubogo narodzony, 

. Płacze \v stajni położnny, 
. Więc Go dziś ucieszymy. 

Naprzód tedy, niechaj wszędy 
. Zabrzmi świat w wesołości, 
Ze posłany nam jest dany . 

Emmanuel w niskości; 
Jego tedy przywitajmy, 
Z Aniołan1i zaśpie\vajmy; 

Chwała na wysokości! 
\iVitflj Panie, cóż s.ię stanie, 

Ze roskoszy niebieskie 
Opuściłeś, a zstąpiłeś . 
. Na te nizkości ziemskie? 

lVliłość moja to sprawHa, 
By człowieka wywyższyła 

Pod nieba Empirejskie. 
Czem \v żłobeczku nie \v łóżeczku, 

Na sianku położony? 
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Czem z bydlęty nie z panięty \V stajni jesteś złożony? By człek sianu przyró\vnany, Grzesznik bydlęciem naz\vat'ly, Przezemnie był zba\viony. T\vo je państ\yo i poddaństwo, Jest ś\viat cały o Boże; T'yś polny kwiat, czen1uż cię ś\viat Przyjąć nic chce, choć luoze? Bo ś\viat doczesne \vonności Z\vykł kochać,l\lnie zaś z s\vej złości I~rzyzo\ve ściele łoze. \V Ran1ic *) głosy pocI niebiosy \V zbijają się l{achcli, Gdy s\ve syny bez przyczyny. ' W kr\va\vcj \vidzi kąpieli!, Wię}<sze l\lnic dla nich 'kąpanie, VV kr\va\vym czeka oceanie, Zkąd niebo będą 111ieli. Trzej kn,Jlo\vic monarcho\v ie \V schodni kraj opnszczajl!, Serc ofiary z trzcIna dary --'fobie Panu ochlają: 
l)aralni się kontentujesz, ~Bardziej serca ich szacujesz, - .Za co ni~ch nieba n1ają. 

ilu ma, bylo 111 iastcczko \V ZiCIll i ,ś \vi~tcj. 
Chwała n'a \vysok. ~~ 2. 21 
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IV. "NABOŻEŃST\Ą!O 
do Najświ~tszcgo SakraJll{\ntu. 

NAUI{A 
o czci ku ]\lajświętszenut .Salt;ramenlowi. 

Jako promienic światła dziennego i ciepła 
oży\viającego mają jedno źródło i \vszyst
kie schodzą się do jednego środka, któ
rym jest słońce, tak wszystkich obrzędów 
i nabozeństw kościelnych jest głó\vne m o
gniskiem Najśw. Sakrament. Wchodząc do 
Kościoła oczy nasze zwracają się naprzód 
na ołtarz wielki, który nam przypomina 
tron !{róla Najwyższego. Ale ten !Zról 
nasz ubozuchny i pokorny ukrywa się nic 
już \v ciałku małego dzieciątka, jak \v 
żłobku, ale .pod postacią odrobiny chleba, 
'v tyln prL-ybytku 'ołtarza, gdzie zamknął 
się dla nas jak \vięzicl1 miłości; został bo
\viem z nami po wszystkie dni aż do skoń
czenia ś\viata, aby być naszynl pokarmem, 
naszą pociechą i osłodą na tej nędznej 
ziemi. Schyhny kolana, oddajmy cześć te
mu !Zrólowi serc naszych, ile razy przy
chodzimy do ołtarza. Nie naśladuj tych lu
dzi małej wiary albo bezboznych, którzy 
obojętnie i z lekcewazeniem znajdują się 
wobec Najśw. Sakramentu. 
Kościół we wszystkich obrzędach i mo

dłach publicznych okazuje swoją wiarę 'v 
obecność Pana Jezusa \v Sakramencie 01-
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tarza, i oddaje 1\1 u cześć najglębszą. \hl szy
stkie naczynia, \v kt{)rc się kładzie Najś. 
Sakr. po\vinny być złocone, ho złoto jest 
gocHem króle\vskiej godności Pana Jezusa. 
l~alnpa gorejąca \v kościele ś\viadczy, ze 
\v nim jest rzeczywiście obc,cny ten, któ
l"y jest ś\viatlością ś\viata.' S\viccc palące 

. się na ołtarzu znaczą wiarę naszę \V obc· 
cność \v-cielonego Boga. I~adzenic, częste 
przykl<tkanie, ukazy\vanic Najś\v. Sakra
mentu ludo\vi, noszcnie go uroczyste \v 
processyi, glos dzwonka często się odzy
\vający, \vszystko to po\vinno z\vracać na
szą u\vag<t, że \v tcj hostyi maluczkiej jest 
obecny przed nami Zba\viciel nasz, które
mu cześć i u\vielbienic nalcży. Nie bądź
myz głuchymi na tcn glo~ I(ościoła. Nie
chaj pokorne klGkanic i schylanie glo\vy 
az do ziemi będzie obja\vem tej \viary i 
czci. jaka się znajdujc \v sercach naszych. 
Nie \vstydźmy się publicznie okazać §Y.: 
ucznialni Chrystusa Pana, panliętają(Y" co 
()n san1 po\viedział: <dZtoby l\1ię//,vyznał 
przed ludźlni, i Ja go \vyznam -ł'rzed ()j
cenl l\Ioitn». Z \vielką ochotą- t5ieżlny na te 
n abOŻC11st\Va, gdzie się \vysta\via Najś\v. 
Sa kraluent, abyśnly będąc blizej Pana Je
zusa, tego s1011ca spra\viedli\vości, ożywili 
\viarę i rozgrzeli miłość S\voję. 

Na\viedzanitY/' Najś\v. Sakramentu jes t 
podtrzYlnauiem i jakby podmuchem po
bo~noś9--pra\vdziwej. Ulubionem miejscem· 

. /' 
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dla. S\viętych byto zosta\vanie na modlit-
\vie przed utajonym ]czuscln. O ile bę
dziesz m()gt, mój bracie, n';lśladuj \v tern 
ś\viętych i pobożnych ludzi. l\Iając sposo
bnośc i lat\vość po temu, od\vicdzaj chQt
nie kościoiy. rre kilka ch\vil poboznie prze
pędzonych przed Nujś\v. S~krarnentern 
bardzo cię uś\vięca. Nie będzie to czas 
stracony. vVicle gO' marnujclny na próżne. 
rozmo\vy i zabu\vy; nie zatujmy go na ro
ZlnO\vę z ]ezuscll1. Różne są sposoby mo
.dlcnia się przed Najś\v Sakranlentell1. 1\10-
żesz za kazdą razą przcczytać co poboż
nego. I\.siążka () nOF-Ladou'alliu Cln'/lstllsa ,za
.\viera bardzo pozyteczne na ten przedlniot 
.czytania. Wyobruzaj sobie, że Pan Jezus 
.przc111u\via do ciebie, a ty 1\lu oc1po\viadaj 
"\v duchu. Przekładaj lVlu S\vojc potrzeby, 
S\vojc troski. Przypoll1nij Jezuso\vi imiona 
drogich tobi~ osób; proś ella nich o bło
gosla\viellst\vO Nic trzeba tu mądrości 
\vielkicj ale 111iłości. l(ochaj Pana J eznsa, 
a \VhlSnC t\VC serce \vskażc najpięknięjsze 
uczucia, jakie masz wzbudzić \vtcnczas. 
()dn1()\V jakie modlit\vy, z niżej polozo
nych. Zmó\v l...itanię do Pana Jezusa albo 
5 pacierzy do ran Jego, dziesiątek różat1.~ 
ca i t. p. Odchodząc uczyll sobie jakie po
stano\vienie lub wyryj w pall1ięci jaką 
myśl pobozną, któraby, jak pachnący k\via-
tek, przYPoll1inała ci od\viedziny t\voje u 
Jezusa. 
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/ IIYMNY 

lJrzy wyslau.N'eniu l\"njświgt.óJzego Sakr(onentu. 

# 1. O! S,llutaris }loslia. 

OJ przenajś\vi<;tsza I-Iostyo, 
Dla której nam niebo sprzy.ja; 
Broń od nicprzyjaciól wszelkich, 
Dodaj p01110CY i sil \viclkich . 

• ! • .... 

* '* 
13ądź ch\vala Panu naSZClTIU, 
Z Dziewicy naro~lzoncn1u. 
Ojcu, Duchowi S\\-'i<;;ten1u 
Bogu w Trójcy jedynemu .. An1cn. 

2. Ilex Christt~. 

o !(rólu Chryste jedyny, 
Baranku Boży bez \viny, 
Cnót źródlo pra\vdziwc, , 
S\viata ciało ży\ve! 
Ofiaro Bóst\va ś\tvi~tcgo, 
Blagalnio Ojca \tviecznego, 
Wszech rzeczy St\vorzycielu, , 
SwiataOdkupicielu! 

, . 
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Ciałem nJS T\vojem chciej posilać_, 
I krwią Twą, którąś -raczyl wylać, 
Obmyj sprosności win nicczyste, 
Jczu Chryste. Anlcn. 

3. TtlntuHl cI-go. 
Przed tak wielkinl Sakramentenl, 
UpadajnlY na twarze, 
N iec h ustąpią z testanlentem, 
Nowym sprawom już starzy; 
Wiara będzie Sllplenlentem; 
Co się zmyslom nie zdarzy. 
Ojciec z Synenl n lech to spra\vi. 
By nlU dzięka zabrzmiała, 
Niech Duch święty blogosla\\'i, 
By się Jego' moc stała. 
Niech nas nasza \viara stawi. 
Gdz'ie jest wieczna cześć i ch\vala. A. 

4. ]~~tce Pauis. 
Oto chleb Anielski zy\vy! 
Podróżnych poka.rnl pra\Vd7i\vy. 
Chleb synom. na pokarnl dany, 
Nienla być pson1 miotany_ 
W obrazach da\vniej wytknięty, 
Gdy Izaak mial być rznięty, 
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Baranka jeść kazano, 
Mannę ojcom zsylano. 
Cny Pasterzu, chlebie prawy, 
Jezusie bądź nam laskawy, 
Ty nas paś, Ty nas n1iej \v pieczy, 
Ty nas domieść w sarrlej rzeczy, 
Dóbr w królestwie żyjących, 
I(tóryś jest wszystko mogący, 
Tu nas ś01iertelnych żywiących, 
Tam, nas u rrwojego stolu, 
W spóldziedzicaoli pospołu 
Spraw w niebie królujących. Amen. 

5. Te Deum i Salvum fac patrz na stronie. 
290 i 293. 

!vlODLITWY. 
przy od\\'ietlzeniu Najthvittszego SakrUlnentu. 

Niech będzie pochwalony Przenaj
ś\viętszy Sakrament, prawdzi\ve Cialo i 
!(rew Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
teraz i zawsze i na \vicki wieków. Amen. 

Pok!on i cześć Tobie w każdym mo
mencie) chlebie zy\vy z nieba nam u
dzielony, o przenajświętszy Sakramen
c ie! Jezu miłości Maryi, racz poblogo~ 
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slawić duszy 111ojej. Tobie o Jezu, Zba-
\vrciclu rnój, oddaję serce mojc. . 

Niech wszyscy znają, niech oddają 
w każdYlll 11101nencie cześć, ch\valę i 
dziękczynienie ]ezuso\vi w Boskiln i w 
Przcnajś\vi~tszyrn Sakranlcncie. Anlen. 

"Vitaj najlaskawszy Jezu Synu Boga 
ży"vego i Najświętszej l\laryi Panny. 
któryś ll1nie ,vięcej ukochał anizeli 
siebie, boś raczył unlrzeć za mnie, i 
na pokarm dać l1li, siebie, bądź z Oj
cem i z Duchem Swiętym po nieskoń
czone wieki od wszystkich} i we \vszy
stkiem pochwalony. 

Upadam przed Tobą, o Jezu utajo
ny, i Ciebie imieniem \vszystkiego st\VO
rzenia czczę, wychwalanl i wielbię. Wie~ 
rzę w Ciebie, o przed",'icczna prawdol 
luan1 nadzieję w Tobie, o dobroci nie
skończona! !Zochan1 Cię, o pi~kności 
niewypowiedziana! kocham Cię i ko
cł1ać b(dę na ,vieki, nadc\vszystko. 

Witaj najlaska"vszy Jezu! Panie nlój 
i Boże nlój, poblogosla\v proszę" nę
dznemu' ,vygnańcowi T\VClTIU;· przyjnllj 
mię \v najslodszej nlilości zjednoczenia, 
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bo jakoś mnie przed \vieki uk:ochal, 
tak pragnę \Vzajen1 kochać Ciebie i 
wielbić Ciebie Boga 1110jego. Tyś jest 
nadzieja moja, 111ilość lnoja, i nóg nlój 
nadc"'vvszystko. 

o Jezu! Boże serca n1cgo!nieskoń
czenie dobry, \vszystek dobroci i nlilo
ści pelen, bądź lni Jezusem teraz i \v 
"uodzine śnlierci' 111 oJ' ej' ukrYJ' 111ie za-b ~ , ~, 

cho\vaj w glębokości serca 1'\vcgo, a 
nie dopuść 111 i się odłączyć od Ciebie 
na wieki. Ciebie niechaj ll1an1 w zyciu 
za pociechę, przy śmierci za umacnia
jący na drogę posilek, po śmierci za 
nagrodę. O to Cię prosz\, przez lzy, 
pot i krc\v T\\toję. Amen. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maz.ya. ; 

l\fODLITWA. 
ś W i ę t e g' o K fi, j e t a n R. 

Wejrzyj o Panie z Majestatu i \vy
sokiego w niebie przybytku Twego, 
,patrz na tę przenajświętszą I-Iostyę, 
ktć>rą nasz \vielki Arcykaplan, Syn T\\t ój 
jednorodzony, Pan nasz Jezus Chrystus, 
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za grzechy braci swocih Tobie ofiaruje; 
daj się przcblagać i odpuść n1nóstwo 
zlości naszych. Patrz} oto' glos krwi' 
Jezusa, brata naszego, wola z krzyża 
do Ciebie. Wysłuchaj) o Panie, wejrzyj 
na nas, daj o co prosin1y, przez wzgląd 
na siebie samego, nie od\vlaczaj o mój 
Boże! bo Imię Twoje wezwane jest na 
to miasto i na ten lud; postępuj z, na
mi według milosierdzia Twego. Amen. 

I.JIT ANIA 

o llrzenajśvriętszyul Sakr.uuenrie. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 
elejson. 

Chryste uslysz nas, Chryste wysluchaj 
nas. 

Ojcze z ńieba Boże, zmiluj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu ś\viata Boże, zmiluj 

się nad nami.' . 
Duchu święty Boże, zmiruj się nad nami. 
Swięta Trójco jedyny Boże, zmiluj się' 

nad nami. 



/ 331 

Chlebie ży\vy, któryś z nieba zstąpil, 
Ziarno pszeniczne wybranych Twoich, 
Wino kosztowne, czystość Panieńską N 

ochraniające, §. 
Chlebie obfity, królon1 z siebie roz- g 

kosze wydający, 
Ofiaro czysta, 
Baranku bez zmazy, 
Stole i Ołtarzu no\vozakonny, 

-Przedzi\vny pokarmie Anielski, 
Manno niebieska zakryta, 
Chlebie nadistotny, 
Przedwieczne Slowo Ojcowskie, któ-

...... . 

re si~ Ciałen1 stalo i między nami N 
przeby\valo, 8 _. 

Tajemnico wiary, g 
W spaniały i najchwalebniejszy Sakra- rn _. 

,,(b 
. 

n1cnCle. 
O fiaro ze wszystkich najświętsza, ::1 

Prawdziwe ublaganic za żywych i ~ 
utnarlych, ::s 

Niepojc;te cudo nad wszystkie cuda, 3 ~ 
Niebieskie lekarst\vo grzesznych, 
Przenajś\viętszej m\,ki Pańskiej pa-

miątko, 

...... . 

.Upominku wszelkie daryprze\vyższający, 
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Pami~tko mi!ości Bcskiej, 
I-Iojności oply\vająca Bqskiej szczo

. clrobli\vości, 
Na jŚ\vit?tsza i przenajdostojniejsza ta- N 

jen1nico, §. 
I..Ickarst\vo duszne, 2' 
Chlebie \VSZeClllTIOCnością s1o\va uczy-

,-.• 

niony cialcln, 
N iekr\va\va ofiaro, 
Sakratnencie nie\vyslo\vionej Boskiej ~ 

PJ 
laska\vości, o.. 

Posilenie i ochlodo dusz czystych, 
Podróżne zasilenie w Panu U111icra- 2 

jących, ~. 
Upominku przyszlej chwaty, 
l~rzenajś\vi~tsza Eucharystyo, 
Zródlo \vszclakich lask, 
Zadatku wiecznej szczęśli\\'ości, 
Bt!dź nam milości\v, odpuść nanl Panie. 
Bądź nam n1i!ości\v, wysŁuchaj nas Panie". 
Od \vszego· zlego, \vyba\v nas Panie. ~ 
Od niegodnego ciała i kr\vi Twej '-<~ 

, . u 
llzy\Vanla, 

OJ pożądliwości oczu, 
Od pychy żywota. tego, & 

Od \viecznego potępienia, 

~ 
AJ 

.V'J . 
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Przez ono \vielkie pragnienie, które
meś ,Baranka \vielkanocnego z u- ~ 
czniami swymi pozy\vać żądal, ~ 

Prze~ gl\boką pokorę, z jaką 'f\voim {J) 

uczniom u111y\valeś nogi, ;; 
Przez najś\viętszą n~ilość, z której ten ('") 

Boski Sakralnent postano\vić ra- ::r 
czyleś, ~. 

Przez \vszclkie utrudzenia, prace i 
~ 

ll1ęki 'r\Voje, któreś ,\V tern ciele PJ 

podjąć raczyl, {J) 

Przez pięć ran tegoż ciala T,vego 1-0 
najś\viętszego, ~ 

Przez krew T\voję najś\viętszą, któ- , ~. 
rąś dla nas \vylać i na oltarzu zo- ~ 
sta \vić raczył, , 

l\Iy grzeszni, Ciebie prosinly, \vystuchaj 
nas Panie. 

Abyś nanl '.Niary, uczchvości i nabozeń
st\va ku tenlU Sakramento\vi przy
mnożyć' i do kOllca zachować raczyl, 
Ciebie prosimy, wyslucha j nas Panie., 

Abyś nas do częstego i zba\viennego 
pożywania tej świętej }i=ucharystyi, 
przez pra\vdzi\ve grzechó\v naszych 
\vyspo\viadanie si<;, pobudzić i przy-
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\vieść raczyl) Ciebie prosirny, \vystu
chaj nas Panie. 

Abyś nas· od \vszelkiego nicdo\viar- .~ 
stYla, 'kacerst\va i ślepoty serca '< 
ucho\vać raczyl, Ciebie prosimy, 2-

Abyś nas do uczęstnict\va drogich i C; 
niebieskich pożytkó\v tego najch\va- ~. 
lebniejszego Sakranlcntuprzy\vieść ::3 

raczyl, Ciebie prosimy, ' ~ 
Abyś nas \v godzinę śmierci naszej I-d 

tym niebieskim pokarmem wzmo- e,.
cnić i obronić raczyl Ciebie prosimy !1>

Synu Boży, Ciebie prosinlY, 
Baranku Boży, kt6ry glac1zisz grzechy 

świata, przepuść nam Panic. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

ś\viata, wysłuchaj nas Panie. 
Baran ku Bozy, któl'y gladzisz grzechy 

ś\viata, Z111iluj si~ nad nami. 
Chryste uslysz nas, Chryste \vyslucha j . . . 

nas. 
I<'yrie elejson, Chryste 'elejson, Kyrie 

clejson. 
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1\1 O D L I T W A. 

Boże! któryś nam \v Sakramencie cu
downym męki 'f\vojej pamiętkę zosta
wił, racz nam dać, prosimy, aby~rny 
ciala i kr\vi T\vojej świętych tajemnic 
tak zażywali. iżbyśnlY pożytku odku
pienia T\vego sami \v ,sobie usta\vicz
nic. dozna\vali, który żyjesz i królujesz 
z Bogienl Ojcem w jedności Ducha św. 
Bóg na wieki wiekó\v. Amen . 
... . .. 

H Y 1\1 N. 
Atl')ro te licu dp, św. '1To11la;~za z A/Lw. 

IZłaniam się Tohie, Boże nieskończony, 
Pod przymiotallli tymi utajony! 
Tobie lne serce cale się poddaje, 
Gdy Cię u\vaża, nz w sobie ustaje. 

\\1 zrok, sInak, dotkni~cie w rrobie się 
olnyla, 

Sam słuch słów T\voich w wierze nlnie 
posila. 

\Vierzę coś Ty rzekł: To jest ciało moje; 
C6.i pra\vdzi\vszcgo nad to słowo T\voje? 
Ran, Panie T\voich z 'Tomaszcn1 uie \vidzę, 
Jednak Cię Bogiem \vyznać się nie wstydzę; 
[)aj lni się w wierze, \v nadziei pomnażać, 
A nade\vszystko miłość T\vą powazać. 

Na krzy zuś Bóst\vo ukrył, tu i Ciało 
rr\ve. ś\viętc taisz, które tam wisiało: 
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Ja gdy oboje ,vierząc być ,vyzna\vam, 
Z pokutnym łotrem pokłon Ci odda,vam. 

$\vięta Patniątko śnlicrci Pana mego, 
Z y\vy pokarnlie czło\vieka n~dznego! 
Spra\v, by me serce z l'obą samym zyło, 
A nade\vszystko 'v rrobie się cieszyło. 

Niech, dobry Jezu, szczodry Pelikanie, 
1\1 nie się biednelTIU Kre,v T\va łaźnią stanie, 

Której kropelka z grzechu ,vszelakiego, 
Oczyścić mo ze każdego grzesznego. 

Proszę, mój Jezu, 111iłosierdzia T\vcgo, 
którego teraz \vi dzę ukrytego, 
Niech Cię, czego ja tu jedynie ządan1, 
VV ch\valc niebieskiej ju\vnie już oglądam. 

czrl'El~,Y E,rASGEljII~. 

na. stacyoch 'lO czasie j.Jroces(;.1Ji Boże,qo Ciała 

1. Pocz;!tck Elvllngclii l,"ctllu:5 ś. l\Iatcusz:l. 

I{sięgi rodzaju Jezusa Chrystusa Sy
.na Dawido\vego, Syna Abrahan10\Vego; 
Abrahan1 zrodził Izaaka, Izaak . zrodził 
Jakóba, a Jakób zrodzil Judę i bracią 

. jego, Juda zaś zrodził Farcsa i ZarG z 
rfanlary, a F"ares zrodzil Ezrona, a Ez
ran zrodził Aranla, Aram zaś zrodził 
Aminadaba, Anlinadab zrodzif Naaso
na, a N aason zrodził Saltnona, a Sal
mO,n zrodzil Boosa z Rachaby, Boos 

• 
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zaś zrodził Obeda z Ruty, a Obed zro
dził J essego, a J essezro dił Dawida 
króla, a Dawid król zrodził Salomona, 
z onej, która była Uryaszowa, Salomon 
zaś zrodził Roboama, a Roboam zro
dził Abiama, a Abiam zrodził Azę, Aza 
zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jo
rama, Joram zaś zrodził Ozyasza, Ozy
asz zrodził J oatama, a J oatam zrodził 
Achaza, Achaz zrodził Ezechiasza, a 
Ezechiasz zrodził l\lanassesa, a Manas
ses zrodził Amona, Amon zaś zrodził 
J ozyasza, a J ozyasz zrodzi! J echoniasza 
i bracią jego w przeprowadzeniu Babi
lońskiem, a po przeprowadzeniu Babi
lońskiem J echoniasz zrodził Salatiela, a 
Salatiel zrodził Zorobabela, a Zaroba .. 
bel zrodził Abiuda, Abiud zaś zrodził 
Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, Azor 
zaś zrodził Sadoka, a Sadok zrodził 
Achima, Achim też zrodził Eliuda, a 
Eli ud zrodził Eleazara, a Eleazar zro
dził Mattana, Mattan zaś zrodził J akó
ba, a Jakób zrodził Józefa męża Maryi, 
z której się narodził Jezus, którego ZQ

wią Chrystusem. 
Chwa na wysok. ](g 2. . 22 
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l\fODLITW A. 
Wszechmogący, \vieczny Boże! któ

ryś nam przez jednorodzonego Syna 
Twego, Pana naszego Jezusa Chrystu
sa, sprawiŁ wieczerzę vvielką w najświęt
szym Sakramencie Ciala i !(r\vi Jego 
przenajdroższej, za nas wylanej; daj 
nam, prosimy Cię, abyśmy się od tak 
bogatej niebieskiej wieczerzy, żądnen1i 
doczesnemi potrzebami nie wyma\viali, 
ale zawsze do niej calą duszą i sercem 
śpieszyli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa 
Pana naszego. Amen . 

. 2. Początek Ewangelii według Ś. l\lark'l. 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa 
Syna Bożego, jako napisano jest u Iza
jasza Proroka: Oto ja posyłam Aniola 
mego przed obJicznością T\voją, który 
zgotuje drogę Twą przed Tobą. Glos 
wolającego na puszczy: Gotujcie drogę 
Pańską, czyńcie proste ściezl.{i Jego. 
Byl Jan na puszczy chrzcząc i przepo
wiadając Chrzest pokuty na odpusz
czenie grzechów. I wychodzila do nie
go wszystka kraina ludzka, i ]erozoli ... · 
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mitanie wszyscy, i byli od niego och
rzczeni w rzece J ordanie, spowiadając 
się z grzechów swoich. A Jan odziany 
byl sierścią wielblądzią, i pasem skó
rzanym okolo biódr swoich, a jadl sza
rańcze i miód l~śny. I przepowiadał 
mówiąc: Idzie za mną ten, który moc
niejszy jest, ,niźli ja, do którego nóg 
przypadłszy, nie jestem godzien roz
wiązać rzemyka obuwia Jego. Jamci 
was chrzci! wodą; ale On was będzie 
chrzci! Duchem świętym. 

l\10DLITW A. 

Wszechmogący, wieczny Boże! któ
ryś Eliasza ~roroka moca chleba przy
obrazającego najświętszy Sakrament, 
zaprowadzil na górę Twoję, daj nam, 
prosimy Cięt abyśmy mocą chleba ży
wego zstępującego do nas z nieba, do
szli na górę blogoslawionej wieczności., 
Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana na-
szego. Amen. 
3. Początek EWilng elii we(lł'ug Ś. Łukasza. 

, Byt za dni Heroda króla Judzkiego 
kapłan niektóry, imieniem Zacharyasz, 



z porządku Abiasza, a żona jego z có
rek AaronovJych, a imię jej Elżbieta. 
A byli oboje sprawiedliwyn1i przed Bo
giem, chodząc we wszystkich przykaza
niach, i usprawiedliwieniach Pańskich 
bez naganienia, a nie mieli syna, prze
to iż Elżbieta była niepłodna; a byli obo
je podeszłymi w swych leciech. Stalo się 
tedy, gdy odprawowal urząd Kaplań
ski w rzędzie porządku s\vego przed 
Bogiem,wedlug zwyczaju urzędu ka~ 
pIańskiego, przyszedł nań los, że mial 
kadzić wszedłszy do Kościola Pańskie
go; a wszystka wielość ludu byla ze
wnątrz, modląc się czasu kadzenia. I 
ukazał mu się Aniól Pański, stojąc po 
prawej stronie OItarza kadzenia. I za· 
trworzyl się Zacharyasz ujrzawszy i 
przypadla nań bojaźń. I rzekI do niego 
Anioł: Nie bój się, Zacharyaszu, boć 
jest wysłuchana prośba twoja, a żona 
twoja Elżbieta urodzi tobie syna i na ... 
zwiesz imię jego Jan: a ty będziesz 
mial wesele i radość, i \viele innych 
będą się radować z narodzenia jego: 
albowiem bedzie wielkim przed Panem: 

~ , 
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wina i napoju upajającego pić nie będzie; 
pędzie napelnion Duchem świętym z zy
wota Matki swej, a nawróci wielu sy
nów Izraelskich ku Panu Bogu ich. A 
on wprzód pójdzie przed Nim w du
chu i mocy Eliaszowej, aby obrócił 
serca ojców ku synom, a niedowiarki 
ku roztropności sprawiedliwych, izby 
zgotowal Panu lud doskonaly. 

1\10DLITW A. 

Wszechmogący, wieczny Boze, któ
ryś jednorodzonego Syna Twego Jezu
sa Chrystusa posłał na ś\viat, azebyś
my Ciala i Krwi Jego zazywając zyli 
dla Niego i na chwalę Jego; daj nam, 
prosimy Cię, abyśmy w Nim żyjąc i 
mieszkając, życia wiecznego dostąpili. 
Przez tegoz Jezusa Chrystusa Pana na
szego. Amen. 

4. Początek Ewangelii według Ś. Jana. 

Na początku bylo Stowo, aSIowo 
bylo li Boga, a Bogiem było Słowo. 
Toć bylo na początku u Boga. Wszy
stko się przez nie stalo, a bez niego 
nic sie nie stalo. co sie stalo. W nim 

4 ~ 4 
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byt żywot, a żywot byZ światłością lu .. 
dzi; a światlość w ciemnościach świeci, 
a ciemności jej nie ogarnęty. Byl czlo
wiek posIany od Boga, któremu Imię 
było Jan. Ten przyszedl na świadect
wo, aby dal ś\viadectwo o światlości, aby 
przezeń wszyscy wierzyli. Nie bylei on 
ś\viatlością ale iz by świadectwo dal o świa
tlości. Była światłość prawdziwa, która o
świeca wszelkiego czlowieka na ten świat 
przychodzącego. Na świecie był, a świat 
jest uczynion przezeń I a świat Go nie 
pozna!. Przyszedl do wlasności, a swoi 
Go nie przyjęli. Lecz, którzykolwiek 
przyjęli Go, dal im moc, aby się stali 
synami Bozymi, tym, którzy \vierzą w 
Imię Jego, którzy nie ze krwi, ani z 
woli ciala, ani z woli męża, ale z Bo
ga się narodzili. A Sło,vo Ciałelll si(J 
stało i lllieszlinło lllię(lly lH1Dl;; Ci wi
dzieliśmy chwalę Jego, chvJalę jako J e
dnorodzonego od Ojca), pelne laski i 
prawdy. 

A N T Y FO NA. 

O ś\vięta uczto! na której Chrystus 
bywa poży\vany, pami~tka mę"ki Jego 
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rozpamiętywa się, myśl laską się na
pełnia, i przyszłej chwaty zadatek naIll 
się daje. Alleluja. 

MODLITWA. 

. Boże, któryś przez obecność Skrzyni 
Przymierza, na .dom i wszystką ma
jętność Obededoma, wiernego slugi 
Twego, obfite zlal błogosławieństwo, 
daj nam milościwie, aby Arka odku
'pienia naszego Chrystus Jezus, Syn 
Twój, w dzisiejszej Tajemnicy Ciała 
swego nas nawiedzając, doczesnem i 
wieczne m blogosławieństwem nas o~ .. 
darzyl. Który z Tobą Ojcenl i Duchem S. 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

'l'e Deum, czyli: Ciebie Boga, i t. d. 
pat. str. 290. 

. , , 
PIESN l. 

Twoja cześć, chwata, nasz \vieczny Panie, 
Na wieczne czasy niech nie ustanie. 

l'obie dziś dajem z \vojskicm tych ludzi 
Pokłon i pienie, my T\voi słudzy. 

Dziękując wielce Twej wielmozności 
Za. ten dar zacny Twej wszechmocności, 
Ześ się darowat nam nic niegodnym, 
W tym Sakramencie \vielce czcigodnym. 
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Raczyłeś zostać w takiej osobie, 
. Dla nas grzeszników nie folgując sobie, 
. Ciało Twe święte, co krzyżowali, 

I krew najświętszą, którą przelali. 
Przyszedłszy na świat Pan wiecznej chwały, 
Użyłeś wiele nędzy niemałej; 
Dałeś się potem z wielkiej miłosci, 
Na męki srogie bez Twej litości. 

Wstępując potem do chwały wiecznej, 
Zostawiłeś nam ten to dar zacny, 

Na co my patrząc w tym Sakramencie, 
Z pociechą wielką serce nam rośnie. 

Tobie my Boże teraz śpiewamy, 
Przed Twą światłością nizko padamy. 
Użycz nam łaski wszechmocny Boże, 
Bez Twej pomocy człek nic nie może. 

, , 
PIESN II. 

Idzie, idzie Bóg pra\vdzhvy, 
Idzie Sędzia sprawiedliwy; 
-"-"-,,- Stanąwszy pięknem kotem, 

-'U:~erzmy wszyscy czołem. 
Idzie, idzie Twórca pra\vy, 
Idzie Zbawca nasz łaskawy; 

Stanąwszy pięknem kołem, 
Uderzmy wszyscy czołem. 

Idzie, idzie Pan wielmożny, 
Idzie Monarcha przemożny: .. 

Stanąwszy pięknem kołem, 
Uderzmy wszyscy czołem,,, 
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Idzie, idzie światłość wieczna, 
Idzie, wśród nas moc przedwieczna; 

Stanąwszy pięknem kołem, 
Uderzmy wszyscy czołem. 

Idziesz, idziesz miły Panie! 
A gdzie Twój Majestat stanie, 

Niech tam Ci pięknem kołem, 
Na wieki bijemy czołem, 

Inne pieśni o lVaJśw. Sakramence U drz\vi 
Twoich stroił. 363, Niebo, ziemia str. 376. 

v. NABOŻEŃSTWO 
d O S e r c a J e z u s o 'v e g o. 

J:.l'auka. Serce uważamy jako źródło 
wszelkich uczuć, a szczególniej miłości. 
Człowiekiem bez serca nazywamy tego, 
który się nie porusza na widok cierpienia, 
smutku, radości i szczęścia bliźnich swo
ich; który jest zimny, samolubny, a przy
znać musimy, że teraz jest bardzo wiele 
takich ludzi. }(.tóż inny zdoła rozegrzać o
stygłe serca ludzkie, jak Jezus? On jest 
tym ogniem świętym, który i 'oświeca j 
zapala nas. Serce jezuso\ve utworzone w 
łonie 1\1aryi każdem uderzeniem swojem 
objawiło miłość ku nam: Ono się modliło, 
Ono cierpiało za nas; Ono jest źródłem 
tych nauk Ewangelii, które swoją prosto
tą pełną dobroci i miłosierdzia rozrzewnia-
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Ją: z tego Serca przebitego dla nas na 
krzyżu, \vypłynęly źródła ła '3k, Sakramenty. 
Serce Jezusa \v Najświętszym Sakramencie 
posila i pociesza serce nasze. To Serce 
najsłodsze uczy nas cierpieć ochotnie i 
poświęcać się dla drugich; Ono przebacza 
nalTI miłosiernie grzechy w sakramencie 
pokuty, i daje święte natchnienia. 'ro Ser
ce najtroskli\vsze dało nam l\1aryę za 
matkę, i rozkoszą Jego jest tnicszkać 
między synami ludzkhni. Otoż nabożeństwo 
do tego Serca najczcigodniejszego ma so
bie za cel oddać miłość za mi{ośc Jezu
so\vi, przejąć się wdzięcznością za tyle 
dobrodziejstw, które z tego serca wypły
nęły, i \\Tynagrodzić wszystkie znie\vagi, 
które ono ciągle odbiera od grzeszników. 

OFIAROW ANIE SIĘ CODZIENNE 
~ercu J eZUSO,yennł. 

O Jezu mój najslodszy, dla okazania 
Ci wdzięczności mojej i wynagrodzenia 
za wszystkie nie\vierności moje, od
daj~ l'obie serce moje, ofiaruję się 
Tobie zupelnie, i postanawiam sobie, 
za laską Twoją, już Cię więcej nie 
obrażać. 

100 dni oclpustu każdego dnia. Za odma-
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wianie cod~ienlle przed obrazen~ Serc'.l Jezu
sowego, 11az w uliesiąc odpust zupelu.'/. 

l\10DLJTWA 
do konnjącego Serca Jezusa 

za lconających. 
O na jmirosierniejszy Jezu, pelen mi

łości dla dusz, blagam Cię przez ko
nanie ś\viętego Serca Twojego, i przez 
boleści niepokalanej 11atki Twojej, 
obmyj \ve krwi swojej wszystkich grze
sznil{ów na calej ziemi, którzy się 
znajdują teraz przy skonaniu i dnia 
dzisiejszego umrzeć powinni. Amen. 

Serce konające Jezusa, zmilu j się nad 
umierającymi! 

Uwoga. Każdego dnia umiera około 48000 
ludzi na ś\viecie. Gdybyś każdego dnia u
prosił śmierć szczęśliwą jednej duszy, ja
kicz byłoby żniwo przez rok cały!... 100 
dni odpustu za kazdy raz. Odpust zupc.tny 
raz w nliesiąc za Odlna\vianie tej modlitwy 
3 razy na oziel} w róznych godzinach. 

l\10DLJT\V A 
która o(hnuwiała codziennie św. Gertruda • ., 

Pozdra\viarrl Cię, O przenajświ~tsze 
Serce Jezusa, źródlo żywe i ożywiające 
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na żywot wieczny, skarbie nieprzebra
ny Bóstwa, ognisko gorejące boskiej 
milości. Tyś jest nliejscem mego spo
czynku i mego schronienia. O Boski 
mój Zbawicielu! zapal ozięble serce 
moje gorącą miłością, jaką goreje Serce 
Twe Boskie. Rozlej w sercu nlojem 
obfite laski, których serce Twoje jest 
źródlem, i spraw, aby serce moje. jak' 
najściślej z Twojem zjednoczone bylo, 
aby wola Twoja moją się stala, aby 
odtąd taż przenajświętsza wola była 
prawidlem wszystkich spraw, myśli i 
uczuć moich. Anlen. 

LITANIA 
do Sercn Jeznsolvego. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 
elejson. 

Chryste uslysz nas, Chryste . wysłuchaj 
nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiluj się nad . 
namI. 

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiluj 
się nad nami. 
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Quchu ~\vięty Boże, 
Swięta Trójco jedyny Boże, 
Serce Jezusa Syna Boga żywego, 
Serce Jezusa Syna Maryi, Panny, ;;" 
Serce Jezusa od Ducha S. uksztat-· c-. 

N 
a 
...... 

coneJ Ul 

Serce Jezusa mieszkanie TróJ'cy ...... 
.. (1) 

Przenajś\viętszej, 
Serce Jezusa, \v k~órego mocy są ~ 

wszystkie ludzkie serca, o.. 
Serce Jezusa nad wszystkie serca =' 

doskonalsze, ~ 

Serce Jezusa od pierwszego mo- 8 
mentu życia boleściami za nas ~. 
napełnione, 

Serce Jezusa na górze Oliwnej boja-
źnią i smutkiem udręczone, N 

Serce Jezusa zelżywościami nasy- §. 
""'""'" cone, c c-. 

Serce Jezusa za niewdzięcznych ~. 
ludzi \vlócznią przebite, .. (1) 

Sci'ce Jezusa do ostatniej kropli krwi ~ 
o.. . , 

wyclenczone, 
=' Serce Jezusa z nami w najświętszym ~ 

Sakran1encie przebywające, . ~. 
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Serce Jezusa od niewiernych i złych 
chrześcijan w Najświętszym Sa-
kramencie znieważane,' N 

Serce Jezusa najpewniejsza nasza u- ~ 
. cieczko, c5. 

Serce Jezusa wzmacniające slabe na- ~ . 
.. (1) sze serca, 

Serce Jezusa najmocniejsza w poku- ~ 
. sach obrono, o.. 

Serce Jezusa największa w utrapie- g 
niach pociecho, ~. 

Serce Jezusa najmilsze dusz pobo
żnych mieszkanie, 

Serce Jezusa naj\viększym grzeszni
kom otwarte, 

Serce Jezusa zapalające ozięble serca ~. _. 
nasze, c 

Serce Jezusa uzdro\vienie chorych, '-o 

Serce Jezusa najpokorniejsze, .. ~ .. 
Serce Jezusa najcichsze, ::s 
Serce Jezusa najmilosierniejsze, b.. 
Serce Jezusa najczystsze, ~ 
Serce Jezusa najnIewinnIejSZe, a 
Serce Jezusa na nieprzyjacioly naj.. :-. 

laskawsze, 
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Serce Jezusa najcierpli\vsze, 
Serze Jezusa miłością Boga i ludzi 

pałające, 
Serce Jezusa skarbie łask nieprze- N 

8 brany, ~ 
Serce Jezusa hojne wzywającym ~. 

Ciebie, ~. 
Serce Jezusa ży\vocie. i zmart\vych-..(t) 

wstanie nasze, ~ 
Serce Jezusa, pokoju i przebłaganie ~ 

nasze, o 
Serce Jezusa ofiaro żywa, ś\vięta i pu 

Bogu się nad \vszystkie ofiary ~. 
podob~jąca, 

Serce Jezusa zbawienie nasze, 
Przez Twoje żale i boleści nad grze

chami naszymi, daj sercom naszym 
pra\vdzi\vą skruchę. 

Przez '"[woje smutki i tęsknoty, wy
ba\v nas od smutku wiecznego. 

Przez śmierć Twoję, na krzyżu podję .. 
tą, wybaw nas od śmierci "V grze
chu . i od potępienia. 

Przez· niezmierną miIość Twą ku nam, 
spra\v, abyśmy Cię kochali teraz i 
na wieki. 
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Baranku Boży, który gladzisz grzechy 
świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gladzisz grzechy 
świata, wyslucha j nas Panie. 

Baranku Boży, który gladzisz grzechy 
świata, zmiluj się nad nami. 

Chryste uslysz nas, Chryste wysluchaj 
nas. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, IZyrie 
elejson. 

1 Ojcee na8.Z i t. d. 

A N T Y F o N A. 

A gdy przyszli do Jezusa, jeden z 
żolnierzy wlócznią otworzył bok Jego, 
a natychmiast wyszla krew i woda. 

Uczcie się odemnie, żem jest cichy i 
pokornego serca, a najdziecie odpo
czynek duszom waszym. 

V. Będziecie czerpali wody w radości 
1)-. Ze źródel Zbawiciela. 
t. Panie wysluchaj modlit\vę nloję. 
r; .. A· wolanie moje niech do Ciebie 

przyjdzie. 
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l\lódlmy się. 

O najmilszy Jezu! któryś na pocią-
gnienie serc naszych do Twojej nlilo-. 
ści, najświętsze serce T\voje dla nas na 
krzyżu otworzyć dopuścil, i toż Serce 
w Przenajświętszym Sakramencie na 
pokarm i pociechę nam darować r,a
czyli wysłuchaj modlitwy Ciebie wzy-. 
wających, ~ milościwie spraw, ażeby 
wszyscy czciciele Serca Twego, codzień 
wi~kszą ku Tobie miŁością. pałali, i tę 
w uczynkach i dobrych przykładach 
bliźnim danych okazując,. ich też ser
ca do Ciebie. pociągnęli, i z ntnli do
broć Twoję na \vieki \vyslawiać zasIu
żyli . 

. O Panie Jezu Chrystę! przez gorz
kość męki Twojej, którąś cierpial naj .. 
bardziej owej godziny, w której blo~ 
goslawiona dusza Twoja wychodziła ze
śmiertelnego ciała, zmiłuj się nad du
szą moją osobliwie przy wyjściu jej z 
ciała. An1ell. 

Panie Jezu Chryste, źródlo nieprze
branego miłosierdzia, prosi_nly Cię po-
; Ch\vala na wysoko JtS ___ 2 24 
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kornie, przez najdobrotliwsze Serce 
Twoje, racz zapalić serca nasze ku za
milowaniu Ciebie, do naśladowania 
cnót Twoich, i wszelkich dobrych u
czynków: wyrzpć z serc . naszych złe 
ządze; uŚlnierz i zagaś miłość niepo
rządną nas samych: abyśmy, wolni od 
przywiązania do rzeczy ziemski~h, Cie· 
bie Odkupicięla naszego chwalili, i naj
świętszemu Sercu Twojemu cześć po
winną i uwielbienie oddawali, teraz i 
przez nieskoń.ćzone \vieki wieków. A. 

, , 
PIESN I. 

o Sercu Jezusowenl. 

Serce Twe Jezu miłqścią goreje, 
Serce Twe w ogniu miłości topnieje, 

A serca nasze zimne jak lód, 
I prózny dla nich T\vej męki trud. 

Kiedyż, o kiedyż słodki mój Panie, 
Poznamy Twego Serca kochanie, . 

I(iedy l"\va miłość rozpali ~as, 
O dobry Jezu, czas to juz, czas. 

Serce Twe zewsząd bolem ściśnione, 
I ostrą włócznią w bok przebodzone, 

." A nasze serca rzucone w świat, 
<:=hciałyby . zrywać miłości kwiat. . 



• 355 

Boskie T\ve Serce gorycz zalała, 
\Ve łzach się dusza 'Twoja kąpała, 

I z T\vego smutku pociechy zdrój 
\Vytrysnął dla nas, o Panie m(?j! 

Serce T\ve. \vieniec z ciernia oplata, 
Koronę wzgardy na pychę świata, 

!(tórą dla siebie obrał nasz Pan, 
B y nas uleczył z grzechowych ran. 

O jakaż słodycz T\vojcj miłości, . 
, Jakiż w l\venl Sercu zbytek czułości! 

Ach \v serca nasze miłości tej 
Choć jedną kroplę, o Panie, wlej. 

Rzuć tej miłości iskrę choć jedną 
W ziemię serc naszych suchą i biedną, 

. By Ci wydała obfity plon, 
Za Twój na krzyzu bolesny zgon. 

Byś nie napr<'>żno te męki 1'woje, 
1~e rany, krzywdy, te krwa\ve zdroje; 

Baczył tak dla nas "Ochotnie pić, 
. Ze zycia Twego przerwałeś nić. /' 

Gdy już na krzyżu, Jezu skonałeś, //. 
Z miłości jeszcze zranion być chciałeś, 

By \v sercu Two jenl otwoi'zyć drzw 
I naJn ostatnią dać kroplę kr\vi. 

\V te j Serca Tweg~ najś,viętszej ranie, 
Prl-ygoto\vałcś dla nas nlieszkanie. 

Jak tam· głęboka miłości tOtl, 
Jaka przecudna czystości W0111 , 

Przed 1'obą, Serce Jezusa, padamy, 
N ęd zną serc naszych ofiarę składamy; 

Ach! nie gardź. nami, o Panie nasz, 
l T\vą łaskawą zwróć ku nam twarz. 
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o Serce l\laryi Niepokalane, 
Z Sercem Jezusa ukrzyżowane, 

1)0 tego Serca bądź drogą nam, 
Byśmy na wieki spoczęli tam. Amen. 

p I E Ś Ń. "2. 

Skądże, Jezu miły, ta głęboka rana, 
Kiedyż Sercu '"[\vemu ona jest zadana? 

Czyjaż ręka, czyjaż siła, 
T\voje Serce wskróś przebiła? 

Dzieło to miłości, 
\tVina ludzkich złości. 

Gdy Cię miłość Twoja na ś\viat spro\vadziła, 
}<'iedy w nędz.ny żłobek Ciebie porzuciła, 

Gdyś złozony był na sianku, 
Już \vtenczas, Boży Baranku, 

Ranę w sercu n1iałeś 
Za ten świat cierpiałeś. 

Gdy piersi dzie\vicze Twojej l\1atkissałeś, 
Kiedy na \vygnaniu w Egipcie płakałeś, 

Już miłości dziwna siła, 
Boskie Serce Twe raniła. 

I../ecz nikt nie znał tego 
W śród ś\viata obcego. 

Gdy ciężko pracując żyłeś 'v Nazarecie; 
!(ró lu \viecznt:j chwały: \vzgardzony na ~\vc

Cle, 
Już w T\vem Sercu była rana. 
1'y1ko Matka ukochana 

orr,voją miłość znała, 
't 'f obą współcierpiała. 
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Potem o Pasterzu dobry, gdy szukałeś 
Owieczki zgubionej, którą tak kochałeś, 

Gdyś- ją wydobył z cierni, 
Juz ludzie niemiłosierni 

T'we Serce ranili, 
Z miłości szydzili. . 

\Vięc tę miłość jawnie okazać im chciałeś,' 
Gdy \vśród krzyza męki, Serce przebić da-
- łeś 

By tak długo ukrywana, 
Serca T'wego Boska raną., 

\\Tidoczną si~ stala, 
Grzesznych Ci zyskała. 

, 

I .. ecz jakaż to boleść, o najtnilszy Panie, 
Jakie za\viedzione T'we oczekiwanie. 

O mój Jezu, nawet 'T'wego 
Serca \Vł{)cznią zranionego 

I,/udzie nie kochają, 
S\viatu serce dają. 

Gdy ś\viat Tobą gardzi, Zbawicielu drogi, 
l\ly Ci serca nasze niesielny pod nogi, 

Serca Sercu poświęcamy, 
Bo innego nic nie mamy: 

Zamknij nas, o Panie, 
. Wiecznie w Serca ranie. 

Zamknij tez w niej z nami naszego Pasterza, 
!(tóry Chwałę Serca 'Twojeg-o rozszerza: 

Połącz serce jego z 'rwojem, 
Zalej łaski pociech zdrojem, 

Przytul go do siebie,. . 
Na ziemi i w Niebie. Amen. 
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KORONKA. 
Przenlienieuia Pallskiego. 

Jezu! jakoś się przemienil, będąc 
Bogiem, stając się czlowiekiem, tak 
racz przenlienić \vszystkie smutki mo
je w pożądane i zbawienne pociechy. 

Ojcze nasz i t. d. Zclrolvaś lt1 arya i t. d. 

V, C;·hwala Ojcu i Synowi i Ducho\vi 
Swietemu. 

'* 

IY · Jak' byla na początku, teraz i 
· Y. zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Jezu! jakoś się przemienił na górze 
Tabor, dla utwierdzenia wiary świ\tej 
oprawdziwem .Bóstwie Twojenl, tak 
racz przemienić wszystkie smutki mo
je w pożądane i zbawienne poci~chy. 

Ojcze nasz i t. (l. Zdrowaś .l11arya i t. d. 

Y. Ch\va.la Ojcu i Synowi i t. d. 

Jezu! jakoś się przemienil przy osta .. 
tniej wieczerzy, gdyś chleb i wino prze
mieriil w prawdziwe cialo i krew S\voję 
przenajś\viętszą, tak racz przemienić 
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wszystkie smutki moje w pożądane i 
zbawienne pociechy. 

O jcze nasz i f. d. Zdrowaś Jlarya i t. d. 
Y. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. 
Jezu! jakoś się przemienił czasu mę· 

ki swojej, gdyś był razami i sinościa
mi oszpecony, i będąc Bogiem nie .. 
śmiertelnym uITlarłeś za nas na krzyżu, 
tak .racz przemienić wszy.stkie smutki 
moje w pożądane i zbawienne pociechy. 

O,'cze nasz i t. d. ZdJ'owaś .Alarya i t. d. 

V. Chwała Ojcu i Synowi i t. d . 
• 

Jezu! jakoś się przemienił przy chwa-
. lebnem zmartwychwstaniu uwielbione

go ciala Twego, gdyś pocieszył Matkę 
swoję Najświętszą, tak racz przemienić 
wszystkie sn1utki, strapienia i dolęgli
wości moje w pożądane i zbawienne 
pociechy. . 

Ojeze nasz i t. d. Zdrowaś Marya i t. d. 

f. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. 

Ołlaro"ranie tej Koronki. 

Przedwieczny Synu Boga żywego, 
Panie nasz Jezu Chryste! ofiaruję To-
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bie te pacierze moje. 'Zmiłuj 'się nade 
mną grzesznikiem złośliwym; a przez 
pięciorakie najświętsze przemienienie 
1'\voje, racz gniew rrwój i T\\:'e kara
nie sprawiedliwe przemienić nade mną 
w laskę, w miłosierdzie i blogoslawień
st\VO ojcowskie; wszelkie smutki, stra-. .. . ,.. .. , 
plenia 1 'przeclwnoscl mOJe przemlelllc 
nli w radość, wesele i pociechę zba
\vienną.' l\.acz mi wszystko zle, n'a ja
kie zasłużylem, przemienić milosier
dziem swojelll w dobre i szczęśli\ve, 
nieprzyjacioly w przyjacioly, wszystkie 
od nich niebezpieczeństwa w pociesze
nie. Racz mnie samego, na}niegodniej
szego grzesznika· przeciw Tobie Ojcu 
najlepszemu, przemienić laską Twoją 
w wiernego i gorliwego sługę i naśla
dowcę T\vojego, abym na nlilosierdzie 
Twe w tern życiu zasłużywszy, we 
wszystkiem pokornie i z wdzięczno .. 
ścią woli się Twojej zawżdy poddawal, 
i do błogosławionego królestwa Twego 
byl przyjęty. Który z Ojcenl i Duchem' 
świętym, Bóg w Trójcy przenajświęt
szej żyjesz i królujesz na wieki. Amen. 
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OFIARO"TANIE SIĘ PANU JEZUSOWI. 
K s. A n t O n i e "\" i c z R. 

W ręce Twoje, Panie, oddaję życie 
i zdrowie moje; oddaję wszystko co 
mam i czem jestem; oddaję rozum, aby 
mnie w przepaść błędu nie wtrąci!; od-

. daję wolę, aby nigdy przeciwko Two
jej nie powstawała woli; oddaję pamięć, 
aby się nie błąkała po bezdrożach 
czczej i' rozbujałej wyobraini; oddaję 
prace moje, abyś Ty je na zasługę po
ś\vięcil; oddaję serce moje, abym nic 
prócz Ciebie, a \v Tobie wszystko ko
chat Panie! Ty mną rządź, kieruj, pro
\vadź, strzeż, i czuwaj nade mną, bo 
nic bez Ciebie, a wszystko ·z Tobą u
czynić potrafię. Zadasz ranę sercu, ol 
niechaj ta rana \\'ysławia imię T\\yoje; 
wyciśniesz gorzką lzę z oka, o! niechaj 
ta łza· opowiada milosierdzie Twoje. 
Zagoisz tę ranę, otrzesz łzę, ol niechaj 
wtenszas dusza moja w radości i po-

. koju rozg.lasza miłosierdzie Twoje. Pa
nie!· za życie Ci dziękuję~ od śmierci 
się nie wypraszan1; życie i ślnierć jest 
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darem Twoim. Włożysz krzyż na mnie, 
przyjmę go w pokorze; pójdę z nim 
ślad w ślad za Tobą i pójdę ubogi za· 
ubogim Chrystusem i prześladowany 
za prześladowanym, spotwarzony za 
spotwarzonym. Ubiczowany . złością 
świata do Ciebie się przygarnę, a po
wtarzając modlit\vę Twoją w 'Ogrojcu: 
"Nie jako ja chcę, ale jako Tyu; i te 
slowa, coś mnie ich sam nauczyl: "Bądź 
wola Twoja;" mam nadzieję w milo
sierdziu Twojem, że przyjmiesz tę zu
pelną ofiarę, którą czynię z siebie i 
dasz mi laskę, że w godzinę śmierci z· 
milościa i wiara zawolam do' Ciebie: 

4- 4-

W ręce T\voje Panie oddaję ducha 
. l A n10Jego. men. 

VI. NABOŻEŃSTWO 
(lo Męlij Pańsliiej. 

!-,lauka. Jezus ukrzyżowany! Oto zba\vic
nie świata, oto nadzieja grzeszników, oto 
pociecha nasza w życiu i przy śmierci! 
Rozmyślanie o męce Pańskiej jest biczem 
dla szatana, lekarst\vem w pokusach, u-
-morzeniem . namiętności, kanałe':U łaski, 
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prostą drogą do nieba. Kiedy cię zły duch 
kusić będzie pychą, chciwością lub roz
koszami ciała, spójrzyj na jezusa pokorne
go i ubogiego na krzyżu zawieszonego; 
patrz na jego głowę poranioną, na ręce i 
nogi przebite, na boli otwarty, na całe 
ciało kr\vią zbroczone: a pierzchnie wróg 
przeklęty jak ciemność przed światłem. 
Rany jezuso\ve są bezpieczną ucieczką 'i 
schronieniem naszem od nieprzyjaciół du
sznych. Kiedy cię niecierpliwość, gniew i 
zemsta unosić będą, zwróć oczy na J ezu
sa ukrzyżowanego, posłuchaj jak się mo .. 
dli za swoich krzyzownikó\v: «Ojcze, od
puść im!» I twoje serce wzburzone. uspo
koi się, przebaczy chętnie i cierpliwie znie
sie wszystko. I(iedy cię grzechy twoje po
pychać będą do rOi.paczy, wspomnij że dla 
ciebie cierpiał Zbawiciel, że jedna kropla 
krwi Jego zdolna całego świata grzechy 
obmyć; proś z łotrem pokutującym o prze
baczenie, a usłyszysz słodkie sło\va: «tJfaj 
synu, odpuszczają się grzechy twoje; idź, 
ukaż się kapłanowi». I(jedy upadać bę
dziesz pod cięzareln smutku i boleści, po
myśl o· Jezusie krzyż ciężki dźwigającym, 
i słuchaj co mó\vi: «Kto nie bierze krzyża 
swego i nie idzie za l\1ną, nie jest lVlię go
dzien». l(iedy wreszcie choroba ciężka 
rzuci cię na łoże, a trwoga śmierci ogar
niać zacznie, szukaj przed oczyma Jezusa 
ukrzyżo\vanego, za ciebie umierającego, i 
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mó,v do Niego: Panie! niech się dzieje 
wola 'r,voja! Nie opuszczaj mię. w godzi
nę śmier ci; \v ręce 'Twoje polecam ducha 
mego. Słowem, męka Pańska jest dla nas 
szkołą cierp1i\vości, pokory i innych cnót. 
}(rzyż Jest naszą mądrością, chlubą i po-
ciechą· . 

W każdem mieszkaniu chrześcijańskiem 
powinien być wizerunek ukrzyzo\vanego 
Zba,viciela, który niechaj ś\viadczy jakby 
Chorągiew jaka, że jesteśmy żołnierzami 
Chrystusa. Dobry chrześcijanin często 
z,vraca oczy. s\ve na ten znak zbawienia~ 
z niego czerpie swe natchnienie i ś\vięte 
myśli; w nim znajduje zachęt,ę i wsparcie 
\v \valce życia codziennego. S\vięty i zba
\vienny jest zwyczaj nosić na sobie .krzy
zyk, całować go w pe,vnych razach, na:' 
przykład: przy przebudzeniu się, przy za
śnięciu, przyciskać go do serca \v poku
sach. Przechodząc koło krzyża, odkryć na
leży głowę przez uszanowanie, przeżegnać 

. się lub \vestchnąć do Pana Jezusa; \vcho .. 
dząć do kościoła, ucałować nogi Zbawi
ciela. Pobozne ucałowanie ran ]ezuso\vych 
skruszy i rozrze\vni serce nasze· I(azdy 
z nas powinien mówić ze Ś Pa\vłem: «A 
ja nic daj Boże, abynl się n1ial chlubić, je
dno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chry-
stusa». ' 
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1\I O n I~ I T \V A 
do Pana Jezusa o .c,ierl}liwość •. 

Jezu, któryś od kolebki chciał cier~· 
pieć dla nauczenia nas cierpli\vości, 
daj mi tę cnotę, abym znosić ulnial 
wszystkie dolęgliwości i przykrości, ja .. 
kie mię spotkać mogą. 

Jezu, k~óryś -był podlegly Matce 
T\vojej i S. Józefowi w lata~h dziecin
nych, daj im cierpliwość. w poddawa
niu się \vszelkicj wladzy, ustawionej 
przez Ciebi~. 

Jezu, któryś cierpiał na puszczy 
glód i pokusy , daj mi cierpli\vość na 
\vszystko, co mi dokuczliwe m być lno
ze-, abym przez nią pokonać mógł 
wszelkie pokusy do zlego . 

. Jezu, który nauczając lud prosty, 
okazałeś cierpliwość w obcowaniu z lu .. 
dźmi,' daj mi cierpli\vość, abym nie 
\vymagal względów, nie szukał przy
jemności, tylko jedynie chwały .Two
jej, i służyl Ci, w jaki sposób chcesz . ., 
InnIe uzyc. 

Jezu, który cierpialeś potwarze, zlo
rzeczenia i naigrawania od. ludu, bę-· 
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dąc najświętszym, . daj tni cierpliwość 
na znoszenie wad podwladnych, ich 
hardości i złych usług. 

Jezu, który byleś niępoznany, po
gardzony, którego się zapat:! uczeń u
lubiony, daj mi cierpliwość do zniesie
nia \vszelkich obelg, zniewag i 'nie
wdzięczności! choćby . od najdroższych 
osób doznanych. 

Jezu, któryś - wycierpiał biczovJanie, 
ci.erniem koronowanie, gwoźdźmi rąk i 
nóg przebicie, przeldócie boku i zól
cią napawanie, daj mi cierpliwość na 
znoszenie wszelkich boleści, które mi 
z woli Twojej będą zesłane. 

Jezu, któryś wycierpial tęsknoty 
śnlierci, opuszczenie od wszystkich i 
niejako od Ojca rrwojego zapomnienip 
i nareszcie śmierć. krzyżową od tych., 
których zbawić przyszedleś, daj" mi 
cierpliwość we wszelkich nl0ralnych 
cierpieniach~ w trudach i nędzach zy
cia, na-koniec przy spotkaniu si-<; ze 
śmiercią. A jakoś' milczal, gd y Ci ę 0-

skarzono, potwarzano, znieważano, daj 
mi_ tak naślądować" Ciebie, abym nie 
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narzekał, nie gorszył bliźniego niecier
pli\vością i nie obrazał Majestatu Twe
go sarkaniem na Twe wyroki. .Dopo-

. rnóż mi, abym podlegając woli Twojej 
i znosząc cierpliwie wszelkie przykro
ści i krzywdy budował bliźniego, a To
bie oddal najmilszą Ci ofiarę serca ci
chego i pokornego. 

Jezu! przebacz litościwie wszelkie da
wniejsze wykroczenia moj.e przeciw 
,cnocie cierpli\vości i daj, abym na 
przyszłość był juz cierpli\vym i przez 
to stal się godnym laski Twojej. Amen. 

l\'IODI.JTWA 
w cierpieniu lłlornlnenł • 

. O nlój Ojcze, o mój Boże, kto Ci, tifa, . 
pocIeszony. 

Twoja dobroć wszystko moze, smutek 
• w radość przemieniony. 

Czegoż plakać lub narzekać, czego drę
czyć serca troską?· 

Z wiarą laski nieba czekać; cóż silniej
. sze nad' mocą Boską? 

Jvloja wola z Twoją zgodna, czy dasz 
roskosz, czy dasz męki, 
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Czy myśl smutną czy radośną, wszyst
ko dziełem Twojej ręki. 

Wstrzymaj Boże lzy pamięci, uśmierz 
. boleść mojej duszy, 

Niech się wola 'rwoja ś\vięci, nie,ch po
kora niebo wzruszy. 

L IT~ANIA 
o M ę c e P a ił s ]{ i. ej. 

I<yrie elejson! Chryste· elejson! Kyrie 
elejson! . 

Chryste usłysz nas, Chryste wysluchaj 
nas! 

.Ojcze z nieba Boże, zn1iluj się nad nami! 
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiluj 

si~ nad nami: . 
• 

l)uchu· ~\vit~ty Boże, zmiłuj się nad nami! 
Swięta Tr~jco jedyny Boze, zlniluj się 

nad nami!· . . 
Jezu, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, ~ 
Jcz~, z ducha ś\viętego pOCLęty, . ~ 
Jezu, z Panny najświętszej narodzony, ~.' 
Jezu, za trzydzieści srebrnik6w prze .. t-~' 

. dany, ? 
]ezq, nogi uczniom umywający, ? 
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Jezu, przy modlitwie na twarz upa-
dający, 

Jezu, krwawym potem oblany, 
Jezu, od Aniola wzmocniony, 
Jezu, od Judasza pocałowaniem wy-

dany. 
Jezu, od oprawców związany, 

N 
8 

r.n _. 
.,(1) 

Jezu, od uczniów opuszczony, ~. 
Jezu, przed An~aslem i Kaifaszem o.. 

stawiony, . g 
Jezu, oplwany i na oczach zasłoniony, 3 
Jezu, policzkowany, 
Jezu, od Piotra po trzykroć zaprzany, 
Jezu, \\7 więzach Piłatowi oddany,' 

_. 
• 

,Jezu, od Heroda i' żołnierzy jego N 
, . 

wysmlany, 8 
Jezu, w bialą szatę przyodziany, 
Jezu, . za gorszego' od Barabasza po- en _. 

czytywany, . t(D 

Jezu, okrutnie biczowany, g 
Jezu, dla grzechów naszych zabity, o.. 
Jezu, w szkarlatną szatę obleczony, g 
Jezu, cierniem koronowany, ' 3 _. 
Jezu, trzcipą w głowę bity, · 
Jezu, od Zydów na śmierć żądany, ' 
Jezu, na śmierć krzyżową skazany, 

Chw~ł? ~~ wysok. ,J! 2. 24 
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Jezu, krzyżem ciężkilll obciążony, 
Jezu, jako baranek na zabicie \vie-
, dziony, N 

Jezu, z szat zewleczony" S. 
Jezu, gwoźdźmi do krzyża przybity,·, g 
Jezu, nliędzy lotrami ukrzyżo\vany, UJ 

Jezu, od l~rzechodzących bluźniony, ,(D' 

Jezu, . od Zydó\v \vyśmiany, ~ 
Jezu, od lotra urągany, . ' ~ 
Jezu, żó.łcią i octetll napojony, ~ 
Jezu, za nieprzyjaciół na krzyżu mo- 8 _. 

dlący się,' · 
Jezu, lotro\vi dobren1u raj obiecu- .' . . 

jący .. 
Jezu, lVlatkę S\vą uczchvie polecający, N 
Jezu, do Ojca \v opuszczeniu wola- §. . ~ 

jący, ~. 

Jezu, ducha s\vego \V,ręce Ojca pole.. UJ . . ....... 
caJący, "CD 

Jezu, na krzyżu za nas umierający, g 
Jezu" wł~cznią przebity, , ' ~ 
Jezu, ostatek kr\vi i \vody z· boku g 

toczący, ·8 
Jezu z krzyża zdjęty, r· 
Jezu, ~v- no\vym 'grobie polożo-

ny, . 



-
371 

. 
Bądź nam milośchv, przepuść nam Pa-

nie! 

Bądź nam milościw, wysłuchaj nas Pa
nie! 

Od wS,zego zlego, wybaw nas Panie; 
Od potępienia ,wiekuistego,' wybaw nas 

Pa'nie! ' 

Przez ciężką Mękę Twoję, wybaw nas 
Panie I 

Przez śnlierć i !(rew najświętszą Two
ję wybaw nas Panie I 

Przez milość, którąś nas ukochal, wy-
baw nas Panie! ~ . ' " 

Przez boleść Matki Twojej pod krzy
żem stojącej, wybaw nas Panie!, 

Baranku Boży, który- gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam Panie! 

Baranku Boży który gladzisz grzechy 
świata, wysluchaj nas Panie! ' 

Baranku Boży, który gladzisz grzechy 
świata; zmiłuj się nad nami. 

Chryst~ uslysz nas" Chryste ,vysll1~haj 
nas! 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie' 
elejson. 
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A N T YF ON A: 

Gdy wziął ocet, rzekI: Wykonało 
się. A skłoniwszy glowę ducha oddal. 

Chrystus stal się za nas posłuszny 
aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Za 
co Go też Bóg wywyższył, i dal 1\'1u 
imię, które jest nad wszelkie imię. 
V.Święta Męko Pana naszego Jezu .. 

sa Chrystusa, zba\v nas. . 
~" Najświętsze Serca Jezusa i Maryi, 

opiekujcie się nami! 

Módlmy się 

Racz wejrzeć, \vszechmogący Panie, 
Boże nasz, laskawem i milosiernem o
kiem na zgrcmadzenie nasze, za które 
Syn' Twój ukochany, Pan nasz Jezus 
Chrystus nie ociągal, się być przez rę
ce zlośli\ve wydanym i krzyżowe po
nosić udręczenie. Który żyjesz i kró
lujesz na wieki wieków. "Amen. 

Panie Jezu Chryste, przez oną gorz
l~ość, którąś za nas grzesznych na 
krzyżu wycierpiał, osobliwie w onej go
'dzinie, kiedy dusza Twoja najś\viętsza 
Z ciała wychod~ila, pokornie proszę, 

• 
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zmiluj się nad duszą moją przy wyj
ściu jej z ciala, i zaprowadź ją do ży
,vota \viecznego, jakoś raczył zaprowa
dzić do raju łotra z Tobą umierające
go. Amen. 

1\iODIJTWA 
ś lV i f t e g o A 11 g 11 S t Y Jl R. 

o jJ~ce PańskieJ-

Boże,' który dla odkupienia i zba
wien,ia świata raczyłeś się narodzić, dać 
się Zydom wzgardzić i od Judasza po:: 
całowaniem ,vydać; który się daleś poj
mać, związać, jako niewinny baranek 
na zabicie wodzić, i· przed Annaszem, 
,Kaifaszem, Pilatem i I-Ierodem jako wi
nowajca stawić i tam od, fałszywych 
świadków oskarżenie, urąganie, policz
kowanie, poszyjkowanie, pl"\Vanie, t\va ... 
rzy świętej. zaslonienie, biczo\vanie, 
cierniem koronowanie, z szat obnaże
nie i na śmierć osądzenie cierpieć; któ
ry się dałeś do krzyza przybić, .i na 
krzyżu być podniesionym, między zbój
cami umieszczonym, żółcią i octeln na
pawanym i \vlócznią być przebitym. Q 
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Panie Jezu Chryste; przez tt?" najświę
tszą mękę Twoję, którą ja niegodny z 
boleścią wspominam przez święty krzyż. 
Twój i skonanie 1"'woje, . wybaw mnie 
od mąk piekielnych, a racz mnie mi
łosiernie zaprowad"zić tam, gdzie lotra 

. z Tobą 'ukrzyżowanego przywiodleś, 
abym Cię w królestwie Twojem chwa-
lil wiecznie. Amen. . 

, 
PIESNI 

.0 Męre Pallsl<i(\j. 
1. 

Rozmyślajmy dziś, \vierni Chrześcijanie, 
Jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany; 
Od pojmania nie miał odpocznienia. 

Az do skonania. 
Najprzód w Ogrojcu \vziął pocało\vanie, 
T'am .Judasz zdrajca dał był Żydom znami,,: 
()to Zydowie mego mistrza macie, 

T egoz imajcie .. 
\Vnet się r.zucili jako hvy okrutni, . 
A postoło\vie od niego ucickli:. . 
I'am z \vielkim pędcm wicdzion do Annasza. 

. Pociecha nasza. . 
Pierwszej godziny pr~ed Piłatem sta wion, 
Niesprawiedli\vie od Zydów oskarżon; 
Rozkazał Piłat, aby był biczowan, 

Ten lliebieski fan, 
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IZrzyknęli \vszyscy o godzinie trzeciej: 
Nie chcemy dalej krzy\vdy cierpieć takiej, 
Niechaj 'na krzyzu S\vój zy\vot położy, - ' 

l'cn to Syn Bozy. ' 
Z ostrego ciernia koronQ u\vili, 
Naszcl11u Panu na gło\vę \vtłoczyli; 
Naśmiewając się przed ninl poklękali, 

!(r()lem Go zwali,' , 
~zcdłz krzyżetn z n1iasta Pan sz{)stej godziny, 
Zydo\vie z Niego odzienie złozyli, 
Potem Go na krzyż okrutnic przybili, -

()ctcm poili. 
Polecił Ducha Bpgu Ojcu \v ręce, 
Wołając ulnarł; zaćnliło się słotlce, 
Ziemia się trzęsła dzic\vi~tej godziny 

Nie bez przyczyny. " / 
Zstąpił do piekieł mocą s\vego Bóst\va, 
Tamżc wyba\vił ()jCÓ\V ś\viętych z jel1st\va; 
,Ciała umarłych z grob{>w po\vstały'- -

\Vidzieć się dały. / 
Nikodem z Józefe111 prośby uczynili. 
By ciało z krzyza bezpiecznie .zdjąć mogli, 
Piłat ich prośby we \Vszy~~tkicnl przebaczył, 

Bo tak B(>g raczył. 
Czasó\v nieszpornych był z krzyża zdejtńo-

/ ,van 
Przez swoje sługi wszego st\vorzenia Pan; 
l\Iatuchna Jego ciało piastowała, 

Rze,vnie płakała. , 
Drogim balsamem ciało namazali, 
A z nabozeńst\VCll1 w syn don u\vinę1i. 
W grób je ostatniej godziny w1ożyli, 

, . " ' pl'acz uczynili. ' 
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Płaczmyż też dzisiaj wierni Chrześcijanie, 
Dziękując Panu za najdrozsze rany, 
Iż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć, 

Chcąc nas sobie mieć. 

'II. 

Jezu Chryste, Panie mity, 
Baranku bardzo cierpliwy, 

Wzniosłeś na krzyż ręce swoje 
Za niesprawiedliwość moję .. 

Płacz Go człowiecze mizerny, 
Patrząc jak Jest miłosierny: 

Jezus na krzyżu umiera. 
Słońce jasność swą zawiera. 

Pan wyrzekł ostatnie słowa,' 
Zwisła l\lu z ramienia głowa. 

Matka pod nim frasobliwa, 
. Stoi płacząc ledwie żywa, 

Zasłona się popadała, . 
Ziemia się rwie, kruszy skała; 

Setnik woła: Syn to Bozy! 
Tłuszcza widząc sobą trwoży. 

Nakoniec l\lu bok przebito, 
. Krew płynie z wodą obfito. 

l\Iy się dziś zalejn1Y łzami. 
Jezu, zmiłuj się nad nami! 

.* * * 
Któryś cierpiał za nas grzesznych, Jezu 

Chyste Panie miły, zmiłuj się nad nami, 
zmiłuj si~ nad nami. . 
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I Ty, kh'>raś współ bolała, lMatko Boska 
Pani świata, przyczyń się za nami, przy-, . . . . . 
czyn SIę za namI; za namI grzesznymI 1 za 
umarłymi. 

\ . , ... 

VII. NABOŻEŃSTWO 
ua Znlart"TycJ)lvstullie Pallsliie . 

. . ~IODLITWA 
przy Grobie ZlHł,vicieln. 

O Zbawicielu mój. Chryste Jezu! i 
w grobie wielbi Cię dusza moja, i cześć 
najgl~bszą Ci, oddaje. Odtączyla się 
wprawdzie dusza 'fwoja od ciała, i po
szla zaspokoić, pocieszyć i zbawić du
sze sprawiedliwych, w przeciągu czte .. 

. rech tysięcy lat oczekujących swego 
wybawienia. Ale ona wróciła do s\ve
go ciała, które nie doznało skażenia 
Tak i moja dusza wróci kiedyś do cia
la swego, i ja wstanę w ciele mojem i 
widzieć Cię będę, Zbawicielu mój! O 
duszo m-oja! nie bójże się tedy śmier
ci, nie lękaj się grobu. Niech spoczy
wają kości moje, niech z nich ciało o
padnie i zgnije", ty przecież żyć b~-
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dziesz, a i cialo jakby uśpione, jak do
mek t\vój, znó\v obudzone zostani~. O' 
Jezu! moja cala i jedyna nadziejo \v 
śmiercl 1 grobie, sprawże to laską, S\\'o
ją, abym po świ~tobli\vem życiu mógł 
umrzeć' i spocząć \v Tobie, bo wtedy 
dusza moja w Tobie i u Ciebie żyć 
będzie, a moje uśpione cialo oczekiwać 
będzie w grobie· chwalebnego zmar
twychwstania. 

O Zbawicielu Chryste' J ezuI skrusz 
serce moje tym żalem i tą milością ja
kimi byto przejęte serce . Magdaleny, 
gdy Twe nogi calowala i' lzami umy
wała. O Jezu! któryś za nas . cierpial 
rany, zmiłuj się nade mną i bądź . mi
łościw grzesznej duszy mojej. Amen. 

Po(lczns Rezurelicyi. . 
1(aplan uklękn(l1()sz,1/ przy Grobie śpiewa: 

. Gloria tibi i t. d. .' 
• 

A N T Y F o N A • 

. . Chwała Tobie, o Trójco! jedyne i 
ró\vne Bóstwo: chwała prze~ \vszystkie' 
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\vieki; teraz i przez nieskończone \vie-
ki \vieków.. • 

PSALM 116. 

Chwalcie . Pana wszyscy poganie. 
chwalcie Go wszystkie narody . 
. Bo sie umocniło nad nami mitosier-

~ . 

dzie Jego: a prawda Pańska tr\va na 
\vieki. 
, Chwała Ojcu i Synowi i Ducho\vi 
Swiętemu: jak była na początku i teraz 
i zawsze, i na wieki wieków: Amen. 

/ 

P s A L ~I 3. 

Panie, dla czego się rozmnożyli, któ
rzy nlię trapią? wielu ich po\vstają 
przeciwko' mnie? 

Wielu ich nlówią duszy mojej: Nie 
Dla .ten zbawienia w 130gu swoim. 

Ty zaś Panie jesteś : obrońca mój: 
chwata moja, i pod\vyższający glowę . 
mOJę· 

Glosem moim wolalenl do. Pana, i 
wysIuchał mię z góry świętej swojej. 

Jam spal, i t\vardom zasną!: i wsta
lenl, bo Pan obronił 11lię. 
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- .. 
Nie będę się bal tysięcy ludu' ota-

czającego mię: powstali Panie, wybaw 
mię, Boże mój. , 
Boś Ty pobil wszystkie sprzeci\via

jące mi się bez przyczyny~ pokruszy
leś zęby grzeszników. I 

Pańskie jest wybawienie: a' nad lu
dem Twoim blogoslawieństwo '[woje. 
, Chwata Ojcu i Syno,vi i Duchowi 
Swiętemu: jak była na początku i te
raz i .zawsze· i na wieki wieków. Amen. 

A N T Y F o N A. 

Chwała Tobie o Trójco: jedyne' i 
ró\vne Bóstwo! chwala przez wszystkie 
wieki, teraz r przez nieskończone wie· 
ki wieków. 

V. Kyrie elejson . 
. l;". Chryste elejson, Kyrie elejson." 
. . Ojcze nasz." . . 
V. I nie wwódź nas na pokuszenię. 
l1t. Ale nas zbaw ode zlego. . 
y. W Zmartwychwstaniu Twojem 

Chryste Alleluja 
It. Niebo i ziemia się radują Allel. ; 
V. Pan z wami. . 
.IF. I Z duchem twoim, . 
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Módlmy się. 

Panie Jezu Chryste, Królu chwaty, 
pokorny w męce, potężny 'w zmart
wychwstaniu, zburzycielu śmierci i pie'· 

'klat Ty wszystko to, coś niegdyś przez 
Prorokó\v w Pismie ś. obiecal, dziś po 
zwyciężeniu śmierci, zmartwychwstając 
spelnileś. Przeto więc wszelki Duch nie
bieskiego wojska, i cały świat,a okrąg, 
\vylcwając radość duszy" z' uczuciem 
pociechy Tobie zmartwychwstającemu 
czolem bije, i Ciebie wyslawia: piekiel
ne zaś potęgi drżą i bojaźnią \vielką są 
przerażone. l\ly zaś, Twego dostojeń
stwa pokorni slużcbnic:y, jednomyślnym 
efektem najpobożniej odbywając pa
miątkę chwaly T\\Tego zluartwychwsta
nia, oto gromadnie przybyliśmy, a po
mni na tak zbytnią ku nan1 miłość 
Twoję, tez pobożnej wdzięczności utrzy~ 
mać nie nlożemy. Wejrzyjze, prosimy 
Cię, na hołdy pokory naszej, i spraw, 
iżbyśmy zgladziwszy grzechów zmazy, 
Tobie podczas Tych wielkanocnych u .. 
roczystości ożyli, a najświętszej męki 
i zmart\vych\vstania Twego skutków 
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godnymi uczęstnikami· być zasłużyli. 
!(tóry· żyjesz i królujesz Bóg na wieki 
\viekó\v. lł~. An1en. 

p r O C e s ya. 
[(aplan "~ropi Grób Pa1~ski 1L'odą święconą i 

okadza; dalp.) hieJ'ze k1'Z.lli, jir/Ul't} ZUlal·twych-
. wstania, i oddaje (?/JU, którzy 'lO procesyi rua
ją nieść przed n()jśu;i~tszyn~ Sakramentem,. ~S(lm, 
zaś, wziąwszy n(1jświ"tszy JSakral1zent, zaczyna 
śpiewa(:: 

. Przez T\voje ś\vięte Zmat\vychpo\vstanie, 
Boży Synu odpuścisz nam nasze zgrzesze
nie. \Vierzymy, iześ zmart\vych\vstał, ży
\voteś nasz napra\vił; od śmierci \viecznej 
nas zbawił, swoją ś\viętą moc zja\vił. 

, , 
P IE S N. 

\\T csoty nam dziś dzień nastał, którego 
z nas każdy żądał; tego dnia Chrystus 
zmartwych\vstał Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

!(ról niebieski k'nam za\vitał, Jako ślicz
·ny k\viat zakwitnął, Po ślnierci . się nam 
.pokazał. Alleluja, Alleluja, i\.lleluja. 

Piekielne mocy Z\vojowat, N"ieprzyjaciele 
podeptał, Nad nędznymi się zmiłował, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, . . 
Ś 1)0 trzeciego dnia tam mieszkał Ojce 
\v ięte tam pocie1zal. Potem im z sobą iść 
kazał. Alle 1. •• 
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}(tórzy \v Otchłaniach mieszkali, Żałoś
nie tam za\vołali, Gdy Zba\viciela ujrzeli. 

. Allel... . 
Za \vitaj pożądający, Panie Boże W sze

chmogąLY, \Vyba\v nas z piekielnej mocy. 
Allel. .. 

\i\Tielkie taln wesele mieli, Gdy Zha\vi
ciela ujrzeli, !(tórego zda\vna ządali Allel. .. 

Potem S\vą mocą zlnart\vych\vstat. Pie
częci z grobu nie ruszał, Na stróze wielki 
strach powstał. Allel... . 

A gdy Chrystus Pan zmart\vych\vstat. 
l\1iłośnikom się. ukazał, Aniołó\v do l\latki 
posłał. Allel... . 

() Anieli najlnilejsi, Idźciez do Panny naj
ś\viętszej, Do l\latki mej najtnilejszej. Allel. .. 

Odemnie Ją pozdra\viajcie, I wesoło zaś
pic\vajcie: !(rólo\vo l<.ajska wesel się. A1lel. .. 

Potem z S\vą \vielką ś\viatłością, [)o l\'1a
tki s\vej przystąpi\vszYJ Pocieszył Ją po
zdro\vhvszy. Allel .. 
. Napełniona bądź słDdkości, l\1atko Ińoja 
i radości, Po onej \vielkiej załości .. Allel. .. 

\Vitaj, Jezu najśliczniejszy, Synaczku mój 
najmilejszy, pocieszenie \vszelkiej duszy. 
Allel.... . 

Jestem jliZ bardzo \vcsota, Gdym Cię zy
\vego ujrzała, Jakobym się narodziła. Allel. .. 
Łaska\vie z Nim rozma\viała. LTsta Jego 

cało\vała,\'V radości się z Nim rozstała Allel. 
Przez 'f\ve (~hryste Zmart\vych\vstanie, 

Daj nam grzech()\v odpuszczenie, A potem 
duszne zba\vienic. Allel .. Amen. 
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Gd'y p1toCess~·a powróci, ](aplan' postawl
wsz.7J Najśwl:ętszy Sakrament na wielki?n ołtarzu 
hierze k1-'Z.1/Ż o1.vinięt.lJ czerwoną stulą, i sta
nąwszy na ostatnim stopniu ołtarza, pokazu
jąc ludowi, śpieu.:a po trzyk:roć: 

V. Zmartwychwstał Pan z grobu, 
Chór odpou'iada: 

Ił", Który za nas wisiał na drzewie' 
krzyza# Alleluja. . 

1i.apłan oddawsz.'l/ ~~rzllź dla postaivienia g.~ 
na 'mi~jscll, saut schodzi ze stopni o!ta1',zu, z 
dal~j śpiewa: 

. y. W Zmart\vychwstaniu Twojem Chry
ste, Alleluja. 

lf . .r.~icbo i ziemia się cieszą, Alleluja. 

~1:ÓDL1\lY SIĘ. 

Boże, któryś nas co rok uroczystoś
cią Zmartwychwstania Patlskiego u\\te
selasz, pozwól łaskawie, izbyśmy przez 
odby\vanie świąt doczesnych, wieczne 
radości osiągnąc zasłuży li. Przez tegoż 
Pana naszego. Ił', Amen. 
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l\IODLITWY 
-

Ił a, 'V i c ł li n Ił o C. 

HYl\fN, . 
Witaj dniu naj bogatszy w nieśmiertelną 

sławę, 
W którym Pan zgromił piekło, wziął nie

bo w dzierza wę 
To głosi z grobu wiosną zbudzony świat 

cały, 
Zmart\vychwstałego Pana witazmart

wych\vstały. 
W tryumfie Zbawiciela wdział \veselne 

szaty, 
Przyniósł rószczki zielone, różnobarwne 

k\viaty. ' 
. W chodzącego nad gwiazdy, po zdcpta-' 

nlU wroga, 
Niebo, ziemia i .morza wielbią swego 

Boga 
Na krzyżu umęczony, już Bóg światem 

włada, 
Niechaj Twórcy twór wszystek cześć w. 

modlitwie składa. 
, , 

P I E S N. 
\\Tstał Pan Chrystus z mJrt\vych ninie 
Uweselił swój lud mile. ABel. 
Który cierpiał dnia trzeciego 
TJla człowieka mizernego. Allel. 
Niewiasty gdy do grobu szły, 
Drogie maści z sobą niosły AlIel. 

Chwa na wysoko ~ 2. 25 
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Niewiasty, co się boicie, 
fJo Galilei tam idźcie. A1lel 
Po\viedzcie talu zwolennikom,· 
Iż Król powstał na wiek wieków. ABel. 
'Tego dnia wielkanocnego, 
~~h\val kazqy Syna Bożego. Al1el. 
Swiętą Trójcę wyznawajmy, 
B.ogu cześć, chwal~ dawajmy. Alleluja, 

. Alleluja 

ANT\'FONA. 

Ten jest' dzień, który uczyni! ·P~n, 
radujmy się i weselmy się .weń. 

J eśliście spóJ powstali z Chrystusem, 
co ,vzgórę jest szukajcie, gdzie Chry
stus jest na prawicy Bożej siedzący; 
co wzgórę jest nlilujcie nie zaś c'o na ziemi. 
t. W zmartwychwstaniu Twojem Chry

ste, _ Alleluja. 
11. Niebo i zi~mia się cieszą. Alleluja. 

l\10DLJTW A. 
Boże, któryś ania dzisiejszego, przez 

Jednorodzonego Syna Twego, śmierć 
zwyciężywszy, przystęp nam do 'szczę
Śliwe"'~Wieczności otworzyl, racz żąda-

,nia i . "odlitwy nasze. do których da-
jesz n·· natchnienie, pomocą .laski 
Twojej przyprowadzić do skutku. 
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Boże! któryś przez uroczystość wiel
kanocną światu lekarstwo nagoto\val, 
zlej, prosin1y Cię, na lud Twój dary 
niebieskie, abyśmy doskonalej wolno
ści synów Bożych dostąpili i żywot 
wieczny otrzymali. Przez Pana nasze
go Jezusa Chrystusa. Amen . 

.---. 

MODLITWY 

n ił \\r 11 i e b o lV st ą p i e Ił i e P n li s li L'. 
HYMN. 

O Jezu, Sic\vco zbawienia! 
I~ozkoszo serc wiekuista, 
Tw{)rco ś\viata odnowienia, 
lYliłujących światłoś ć czysta! 

fakaz dobroć skłania Ciebie. 
)źwigać naszych zbrodni brzenlię.? 
Smierć niewinnieś wziął na sicbie, 
By \vydrzeć jej ludzkie plemię: 

T\vcm wtarganiem piekła drzały; 
f)usze \vywodzisz z ciemnicy; 
Z \vycięzco \v tryumfi e chwały 
Siadasz na Ojca pra\vicy. . 

Przez miłosierdzia skarbnice, .:: 
.. rf\va krew szkody nasze płaci, 
~icch posiędziem Twoje lice, 
Swiatłem szczęśli\vem bogaci, 
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Tyś do nieba wód.z i droga! 
Bądź jedyny cel pobycia, 
Bądź we łzach pociecha błoga, 
Bądź słodka nagroda zycia 

A N T Y F o N A. 

O !(rólu chwaly! Panie zastępów, 
któryś dzisiaj zwyciężcą. nad wszystkie 
niebiosa wstąpił, nie zostawiaj nas sie
rotami; lecz zeszlij na nas obiecanego 
od .Ojca Ducha prawdy. ABel. 

t. Pan na niebie. Alleluja. 
l);. Zgotował stolicę swoję. Alleluja. 

1\'1 O D 1--1 I T W A. 

Dozwól, prosimy Cię \vszechmogący 
Boże, abyśmy, którzy mocno wierzymy, 
iż jednorodzony Syn T\\7Ój, a nasz Zba
\viciel, wstąpil dziś do niebios, wzno .... 
sili ztad zawsze ku niebieskim rzeczom 

~ , 

nasze żądania, i tam z Nim mieszkać 
zaslużyli. Przez tegoż Pana naszego Je
zusa Chrystusa. Amen. 

, Po pl'ocesyi, k:aplotl, klęcząc przy ołtarz", 
trz.1/1nając UJ l'~lal krz,1/ż i pod'łosząc go śpiewa 
po tr,zykroć: 
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Wstępuję do Ojca mego i Ojca \va
szego. 

Chór odpowiada: 

Boga mego i Boga waszego. Alleluja . 
Potem śpiewa kapłan: 

r .. Chrystus wstępując na wysokość . 
. Alleluja. • 

I}". Nic\volt; zaprowadzi! pojmaną. AI- . 
leluja . . 

MODI..łITW A. 

Boże! którego Syn. wszechmocnie 
wstępując na \vysokość niebios, potę
gą swą oS\\7obodzonych więźniów ot
chlani poprowadził za sobą; daj nalTI, 
prosinly Cię,' iżby darów, które rozual 
uczęstnikom swoim. raczyl użyczać i 
nam Jezus Chrystus Pan nasz. !Ztóry z 
T obą żyje i króluje w jedności Ducha 
ś. na \Vlel{l wieków. Amen . 

• 
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CZESC TRZECIA~ .. . 

NAJŚWIĘTSZAPANNA IŚWIĘCJ. 

I. N A U !( A. 
o pobożności ku najślvięt8z~j Pannie. 

Aby p1ó\vić o l\laryi trzebaby pożyczyć 
mo\vy od Aniołó\v, bo usta ludzkie nie po
trafią godnie \vypowicdzieć Jej chwałę. 
Wszystko w l\laryi wielkie i niezró\vnane: 
Jej cnoty, Jej przy\vilejc, Jej chwała \v nie
bie, Jej cześć. na ziemi, Jej opieka i przy
czyna za namI. 

Najś\v. Panna po Jezusie jest dla nas 
najlepszym cnót wszystkich wzoren1. Kt{)ż 
\vypowie Jej niewinność i czyśtość niezró
\vnaną! Od lat dziecinnych poś \vięcona 
Bogu oddała się lVIu. z duszą i ciałen1; i 
nigdy najmniejszy grzech nie skaził duszy 
Jej najś\vicctszej. Panna przed porodzcnicn1, 
panną została po porodzeniu Syna. Jak 
promień słoneczny, przechodząc przez 
kryształ dodaje mu jasności, tak Jezus ro
dząc się z Najśw. Panny no\vego dodał 
,blasku Jej dzie\vict\vu. Dla tego nazy\va
my Ją naj czystszą, niepokalaną, nienaru
szoną, Panną nad pannami. Pokora i za
miłowanie ubóstwa jaśnieje "V całem ży
ciu Maryi Będąc już l\latką Syna Bozegb 
nazywa siebie prostą słuzebnicą pańską 
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Dla ubóstwa nie przyjętą do gospody w 
Bctlejemie, ze s\vym oblubieńcem Józefem 
ś\viętym zatrzymuje się w nędznej stajence; 
niema dla Boskiego l)zieciątka innej ko
lebki i pościalki nad złób,.L siano: okry\va 
CJo grubemi pieluszkami. Zycie Jej w Na
zarecie było pracowite i ciche. Dla tego 
wejrzał Pan na Jej pokorę i uczynił Jej 
wielkie rzeczy, który mozny jest i ś\vięte 
ilnię Jego. A któz zrozumie Jej miłość 
naj\viększą, którą pałało Jej serce ku Bo
gu i ludziom! Modlitwa była Jej pokar-
111em; dusza Jej zjednoczona z Bogielll ani 
na chwilę nie zapominała o Nilll. 1 Ha tego 
Aniół mówi do Niej: »vVitaj, łaski pełna, 

. Pan z Tobą." . 
Przywileje Maryi wynoszą Ją nad wszy

stkie st\vorzenia Poczęta bez zmazy grze
chu pier\vorodnego, wolna od cienia grze
chu uczynkowego~ z I)ucha świętego po- -
cząwszy zostaje Matką Syna Bozego, nie 
przestając być Panną, Dla tego Ją nazywa 
Elzbieta święta ldo.r!0słtlu·innrt, t. j. wybra
ną między niewiastami. l\Iarya stojąc pod 
krzyzem i \vspółbolejąc z Synem zostaje 
Królo\vą -męczennikó\v; otrzymawszy 'Du
cha świętego zostaje Królową Apostołów, 
nauczycielką pierwotnego Kościoła wnie
bowzięta i wywyższona nad \vszystkie chó-

_ ry anielskie, zostaje I(rólową Aniołów' i 
Wszystkich Swiętych. Chwałę Jej opo\via
da Pismo ś. gdy mówi: "Widziałem nie-
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\viastę obleczoną słollcem, i księżyc pod 
Jej nogami, a na głowie Jej korona z 
gwiazd. d\vunastu." 1\larya \v niebie zosta
ła otoczona chwałą od całej Trójcy prze
najświętszej. Bóg Ojciec uczcił Ją jako 
Córkę najmilszą; Syn Boży oblekł Ją w 
szatę słoneczną chwały swojej, jako naj
droższą l\1atkę; Duch święty wywyższył i 
ubłogosławil Ją jasnością jako oblubieni
cę swoję· I(ąiężyc, przez swe odmiany o
znaczający zmienność ziemską, jest' pod 
nogami l\laryi, bo ,Jej boleści i smutki, ja
kich doznawała za życia, już się skończy
ły. !(orona na głowie Jej z gwiazd dwu
nastu, t. j. z naj piękniejszych cnót Jej i z 
przedziwnych darów i łask, któremi Ją 
Bóg. udarował nad wszystko stworzenie 
swoJe. 

Cześć Maryi po całej ziemi znana i roz
szerzona uwcsela Kościół Boży. Tyle ś\viąt 
ku Jej czci obchodzimy, tyle kościołó\v i 
ołtarzów jest \\Tzniesionych dla Niej po ca
łym ś\viecie; tyle bractw i nabożeństw u-
'stawionych; tyle modłów i pieśni' wznos i 
się ku Niej. Królest\va i narody biorą Ją 
za opiekunkę i I<",rólo\vę S\voję Nauczy
ciele I(ośriola i S\vięci w pismach i życiu 
Ją wysła\viają· Wszyscy wierni matką i 
pocieszycielką swą nazywają. Spełniło się 
Q Niej co powiedziała: .,Błogosławioną mię 
z\vać będą \vszystkie narody." 

l\Iarya jest \v niebie pośredniczką naszą~ 
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Jej przyczyna przed Rogiem jest wielka. 
Czegoz może odmówić l\Iatce Jezus, Syn 
Jej prawdzhvy? IHa tego słusznie mówi ś. 
Bernard, ze od wieków nie słyszano, aby 
ktokolwiek, co się ucieka do Niej, . był o
puszczony. Ilez to grzeszników otrzymało 
przez Nią przebaczenie! Ona ratuje nas w 
pokusach, broni od rozpaczy, odpędza sza
tana, u prasza dla nas skruchę, i jedna mi
łosierdzie Boze. Dla tego zowiemy Ją Pan
ną łaska\vą~ ucieczką grzesznych, ostatnią 
po Bogu nadzieją naszą. Ona wspiera nas 
i pociesza w smutkach i boleściach, przy
by\va na pomoc konającym, ratuje dusze 
w czyścu cierpiące; dla tego słusznie wo
łamy do Niej: "Pocieszycielko strapionych, 
módl się za nami!" Któz wreszcie wyliczy 
owe cuda, jakich od wiekó\v doznają chrze
ścijanie przez przyczynę l\'Iaryi? Jej cudo
wne obrazy, zwycięst\va przez Jej przyczy
nę otrzymane, błędy modlitwą Jej wyko
rzenione. nie\vinność i cnota pod Jej za
słoną zachowane, wszystko dowodzi opie
ki l\laryi nad nami. Dla tego ją nazywamy 
wspomozeniem wiernych. . 
Posłuchajmy wreszcie co mówi o Niej 

szczególny Jej wielbiciel święty Bernard: 
"A ~'1n;ę 1~(Jnll..7I Al (11'.1/fl. Powiedzmy cokol
wiek i o tern imieniu, które wytłumaczone 
Gwtazao morza znaczy i bardzo stosowńie 
nadaje się J\1.atce I)ziewicy. Ona albowiem 
najstoso\vniej przyrównywa się do gwiaz-
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dy: jako bowiem gwiazda bez własnej 
szkody \vypuszcza promie{l~ tak bez naru
szenia siebie Panna rodzi Syna. Ani pro
mień nie umniejsza g\viazdzie jasności, ani 
Syn nie ujmuje Panie Jej całości. Ona to 
jest O\vą zacną G\viazdą z Jakóba zrodzo
ną, której promień świat cały oświeca, 
której ś\viatło jaśnieje w górze, i w dół 
przenika, nawiedzając też ś\viat cały, i o
grzewając bardziej serca niz ciała; . żywi 
cnoty, \vypala występki. Ona eto jest, mó
\vię, przesławna i \vybrana G\viazda nad 
tern morzem wielkiem z potrzeby \vznie
siona, błyszcząca zasługcltni, przyś\viecają
ca przykładami. O! ktokolwiek mniemasz, 
iż na falach tego świata u~osisz się raczej 
niż po ziemi chodzisz, nie odwracaj oczu 
od blasku tej gwiazdy, jeżeli nie chcesz, 
by cię bałwany pochłonęły. jczeli powsta
ną \viatry pokus, jeżeli się natkniesz na 
szkopuł utrapień, sp()jrzyj .na· Gwiazdę, 
wzywaj 1\1aryi! Jeżeli gniew, albo łak om
stwo, albo ponęta ciała zachwieje łó dkę 
serca t\vego, spójrzyj ku Maryi. Jeżeli o
gromem zbrodni przerażony, szkaradą su
mienia zawstydzony, okropnością sądu. 
przestraszony, pogrązać się poczniesz w 
odmęt smutku i przepaść rozpaczy, po
myśl o l\1aryi W niebezpieczeństwach, \v 
ciężkościach, w razach \vątpli\vych myśl o 
l\laryi, \vzywaj Maryi. N iechaj Ona nie 
schodzi z ust, .nie oddala się, z serca; i 
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abyś uprosił Jej modlitwy przyczynę nie 
odbiegaj od przykładu Jej postępo\vania. 
Za Nią idąc nie zbłądzisz; do Niej się mo
dląc nie zwątpisz, o Niej lnyśląc nie omy
lisz się; przy Jej obronie nie upadniesz, 
przy Jej opiece nie zlękniesz się; za Jej 
wodzą nie utrudzisz się, za Jej miłosier
dziem dójrlziesz ,. 
Pobożność do N. P. Maryi jest tak isto

tną i \vazną, że bez niej narazamy s\ve 
zba\vienic na nicbezpieczct1st\Vo. Pan J c· 
zus chce przez lVlaryę' zlewać na nas ła
ski. Ona jest szafarką dar(nv Bożych, l\1at
ką łaski i lniłosierdzia Bożego. l\Iiłość ku 
matce jest rzeczą tak świętą i nieodzo\vną, 
że słusznie nazywamy wyrodnem dziecko, 
które nie ma dla Niej tego uczucia. I l\la
rya jest naszą matką ~ chrześcijanin, nie 
mający dla Niej czci, \vyrodnym jest za
pra\vdę· Dla tego !(ościół święty obowią
zuje nas do tej czci i miłości ku l\laryi, 
kiedy nam kaze codziet1 odmawiać ZdJ'o
u:aś 11/(I1'.'/tJ, i obchodzić święta dla Jcj u
wielbienia ustanowione. ·Cześć ta bynaj
mniej nie ubliża 'czci Boskiej, bo l\Iaryę 
'wielbimy nie jako bóstwo, lecz jako naj
doskonalsze st\vorzenie Boże; \vych\valając 

. Najśw'- Pannę. chwalimy przez Nią Boga, 
który Ją tak ubogacit 
Pobożność ku l\Iaryi zależy naprzód na 

teIn, abyśmy uwielbiając Ją ustami, naśla
dowali Jej cnoty, Ona tych tylko za sług 
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swych iza dzieci swe uważa, którzy są 
choć trochę podobni Jej" . Synowi Boskie
mu. Jeżeli tedy nie chcemy być pokorny
mi, czystymi, cierpliwymi, posłusznymi, 
jakżeż możemy nazywać się dziećmi Ma
ryi? ~więty Ambroży, zachęcając nas do 
naśladowania Najśw. Panny, daje nam pię
kny wzór Jej cnót i postępowania w tych 
słowach: ,.l\iarya była panną ciałem i du
szą i była pokornego serca, powazną w 
sło\vach, roztropną w zamiarach, pilną \v 
pracy, u\vażną w rozmowach, zamiło\vaną 
w pobożnern czytaniu. Ona celowała: \v 
\vie iże, \ve wstydli\vości, pobożności, w 
milczeniu. Nic nie było nieskromnego: w 
Jej chodzie, \v twarzy, w mo\vie, w roz
mo\vach, \v spójrzeniu, \v uczynkach. Ni
gdy Ona nie obraziła rodziców, nie po
gardziła rriłódszymi. nie wyśmiewała uło
mnych, nie odrzucała ubogich l\Iarya za 
prawidło sobie miała: szukać samego ty1 .. 
ko Boga, żyć na osobności, nikomu przy
krości nie czynić, wszystkim robić dobrze, 
szanować starszych wiekiem, nie zazdroś
cić to\varzyszkonl, unikać próżności, lni
ło\vać cnotę, słuchać we wszystkiem zdro
wego rozsądku.· .. 

I(to kocha lVlaryę stara się przypodo
bać Jej, \vypelniając różne ć\viczenia po
bożności ku Jej uwielbieniu. \V mieszka
niu ma obraz l\Iaryi w wielkiem poszano
\vaniu, nosi na sobie Jej nledalik; imi~ 



3U7 

l\laryi wymawia często, z uszanowaniem i 
miłością; jnnych stara się pociągnąć ku 
Jej czci. Swięta l\laryi obchodzi poboznie, 
spo\viadając się i komunikując, jeśli tylko 
moze. A nadewszystko, stara się być skro
mnym i czystym, cierpliwym i nieu\vłacza
jącym nikomu. 

GODZINKI 
O NIErOKALANEM POCZĘCIU N. M. P. 

Nn, J łltrzuię. 

Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę 
I {świętą, 

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą, 
Przybądź nam miłościwa Panno ku po-

. [mocy. 
A wybaw nas z grzechowej świata i 

[ciała mocy. 
Ch\vala Ojcu i Synowi Jego przedwie

[cznemu, 
I równemu irn w Bóstwie Duchowi . , 

[Swi\temu. 
Jak była na początku i za\vsze i ninie1 

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek / r wieków słynie. 
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Zawitaj Pani ś\viata, niebieska Królo\va. 
\Vitaj Panno nad panny,g\viazdo poranko\va . 

. Za\vitaj pełna łaski, prześliczna ś\viatłości. 
Pani na pomoc ś\viata śpiesz się, zbaw nas 
.. (z złości. 

Ciebie'Monarcha \vieczny, od wieków S\VO-

(jenlu, 
Za matkę obrał Słowu jednorodzonemu, 
Przez które zien1ski okrąg i niebo ogniste, 
I po\vietrze i wody st\vorzył przezroczyste. 
Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie; 
Bo przestępst\vo. Adama nie ma prawa w 

. (Tobie. 
V. Przejrzał Ją Bóg i wybrał Ją sobie, 
lt~. I \tvziąl Ją na mieszkanie do przy-
I bytku swego. · 
t. Panie, wy słuchaj modlitwy nasze. 
It. A \\Tolanie nasze niech do Ciebie 

przyjdzie. 
MÓDLlVIV SIĘ , 

Swi\ta l\iarya, królo\\lo niebieska, 
:rvlatko Pana naszego Jezusa Chrystusa 
i Pani świata, która nikogo nie 0Pl.-ISZ

czasz i nikim nie- gardzisz, wejrzyj na 
nas, Pani nasza, laskawern okiem miIo
sierdzia T\vego, a uproś nam u Syna 
Twego n1ilego odpuszczenie wszystkich 

, 
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grzechów naszych, abyśmy, którzy te
raz święte T\voje i niepokalane poczę- I 

cie nabo7.nem sercem rozpan1iętywamy, 
wiecznego błogosławieństwa zaplatę \v 

niebie otrzymać mogli, co 'niechaj da 
Ten, któregoś Ty Panno porodzila, 
Pan nasz Jezus Chrystus, który z Oj
cem i z Duchem świętym zyje i kró· 
luje w Trójcy jedyny Bóg na wieki 
wieków. Amen. 

V. Panie, wysluchaj modlitwy nasze. 
R'. A ,voranie nasze niech do Ciebie 
; 

przyjdzie. 
Y. Blogoslawmy Panu. / 
]}Z. Bogu chwala. 
V. A dusze ,viernych zmarlych przez 

mi!osierdzie Boże niech odp.oczy
wają w pokoju wiecznym. 

B~. Amen. 
; 

Na. Pryluę. 

Przybądź nam i t. d. }ak na Jutr,~nifJ. 
Chwała Ojcu i SYl~,9,wi i t. d. 

H \j1<1 N. 
,.-

Zawitaj, Panno mądra, domie Bogu n1iły, 
I(tóry złoty stóJ i sicdm kolumn ozdobiły, 
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Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, 
Pierwiej święta w żywocie matki. niż zro

dzona. 
Tyś matką wszech żyjących. Tyś jest 

świętych drzwiami, 
No\va g\viazdo z Jakóba, l'yś nad Aniołami, 
Straszliwa czartu jesteś, w szyku obóz silny, 
Bądź chrześcijan ucieczką i port nie omylny. 

V. Sam Ją stworzyl \v Duchu świę-
tym. t 

1f. I \vywyższyl. ją nad wszystkie 
dziela rak swoich. 

"-

V. Panie, wysluchaj i t. d. 
-li- A wolanie i t. d. 

i 

MÓDLMY SIĘ. , \ 

S\vięta l\larya i t. d. jak na Jutrznie . 
• 

N a T e r c y ę. 

Przybądź nam i t d . .'lale na Jtttrznig. 
Chwala Ojcu i Synowi i t. d. 

H Y MN . 
• 

Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona, 
l'ęczo wszechmocną ręką z pięknych farb 

złożona. 
Tyś krzak 1Iojżeszów, Boskim ogni~m go-

_ .rejąca, 

Rószczka Aaronowa śliczny kwiat rodząca. 
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Brama rajska zamkniona, runo Gedeona, 
rTyś niezwyciężonego pIastr miodu Sam-

sona. 
Przystało, aby Cię Syn tak zacną, od winy 
Pierworodnej zacho\vał i zmazy Ewiny. 
Który Ciebie za Matkę obierając sobie, 
(:hciał by przywara grzechu nie powstała 

w 'fobie 
V. Ja mieszkam na wysokościach, 
~". A tron mój w slupie oblaku. 
V. Panie \vysluchaj i t. d. 
lł-. A wolanie i t. d. 

MÓDL:\IV SlĘ 
, I 

Swi\ta Marya i t. d. jal~ na Jutrznię. 

N a S e x t ę. 

Przybądź nam i t. d. }ak na JutrfJ11ig. 
Chwała Ojcu i Synowi i t. d. 

H Y 1\1 N. 
Witaj, świątyni Boga w Trójcy jedynego, 
Tyś Raj Anielski, pałac wstydu panietl

skiego. 
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzię-, . 

, cznOSCl, 
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości, 
Zielnia jesteś kapłatlska i błogosławiona, 
Swięta i pierworodną zmazą niedotkniol1? 

Ch wała na wysoko ~~ 2 26 
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Miasto Pańskie i brama na \vschód \vy
sta\viona. 

Wszelkąś laską, jedyna· Panno napełniona. 
V. Jak lilia między cierniem. 
~. Tak przyjaciólka moja między cór

kami Adamowemi. 
V. Panie wys!uchaj i t d. 
Ił-. A wolanie i t. d. 

. MÓDLMY SIĘ. , 
Swięta Marya i t. d. jak na Jutr/~'nic. 

N a N o n ę •. 

Przybądź nam i t. d. jak na Jułrz'nic. 
Ch\vala Ojcu i Synowi i t. d. 

H Y 1\1 N. 
Witaj, miasto ucieczki, wieżo ut\vierdzona 
I)awidowa, basztami i bronią \vzmocniona. 
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, 
Przez Cię, władza piekielnych mocarzów 

ustała. 
O mężna białogłowo, Judyt wojująca 
Abizai prawego Dawida żywiąca. 
Rachel oży\vicicla Egiptu nosiła; . 
Nam Zbawiciela świata lVlarya powiła. 

f . Wszystka piękna jesteś, . przyja
ciólko moja. 
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Th. A zmaza pierworodna nigdy w 
Tobie nie byla .. 

V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Ił" .. A wolanie i t. d. 

MÓDLl\IY SlĘ. , 
Swięta Marya i t. d. jak na Jut1~znig. 

, Na Nieszllor. 
Przybądź nam i t. d . . jak na Jutrzni'}. 
Chwała Ojcu i Synowi i t. d. 

H Y M N. 
Witaj zegarze, w którym nazad jc~t cof-

. nlone 
Słońce dziesięcią linij, gdy słowo \vcielone. 
Aby czło\viek z padołu po\vstał \vywyz-

szony, 
Nie wiele od Aniołów jest już umniejszony. 
Słońca tego promiellmi Marya jaśnieje. 
W poczęciu swe m jak złota zorza ś\v~a~łem 

SIeJC. 
l\liędzy cierniem l ilija kruszy łeb smoko,vi, 
Piękna jak w pełni księżyc, świeci czło~ 

wiekowi. 
V. Jam sprawila to' na niebie, aby 

wschodzifa światłość nieustająca, 
Ił". I jako mgla okryłam wszystk~ . . 

ZLemle . .-
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V. Panie \vysluchaj i t. d. 
R". A wolanie i t. d. 

MÓDL~IY SI Ę •. , 
Swięta Marya i t. d. jak na Jutrznie. 

N a K o Ul l' l c tę. 

Niech nas Pani, 1\vą prośbą, do Sie
bie nawróci. 

Jezus Syn Twój, a swój gniew niech 
od nas odwróci. 

Przybą~ź nam i t. d. jak na Jutrznie. 

H Y M N. 
Witaj Matko szlachetna w panieńskiej 

czystości, 
G\viazdami u\vieńczona Pani łaskawości. 
Niepokalana, czystsza niźli Anioło\vie, 
Po pra\vej ręce !(róla stoisz \v złotogłowie. 
() l<odzicielko łaski, nadziejo grzeszących! 
O jasna g\viazdo morska! o porcie to-

. nących! 
Bramo Rajska! niemocnych zdrowie w Twej . 

obronie. 
Niech Boga oglądan1y na górnym Syonie. 

V. Olej wylany o Marya Imię Twoje. 
. I)~. A słudzy T\voi zakochali się bar

dzo wrrobie. 
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V. Panie wysłuchaj i t. d, 
ij.". A woranie i t. d. 

lVIÓULl\1Y SIĘ. 
, 
Swi~ta l\rlarya i t. d. jak na Jutrznie.-

Polecenie Gotlzinelc. 

Z pokłonem, Panno ś\vięta, ofiarujem Tobie 
l'c godzinki, ku większej czci T\vcj i 

ozdobie. 
Prosząc, byś nas zbawienną drogą pro

\vadziła, 
A ,przy śmierci nam słodką l\laryą przy

była. 
ANTYFONA. 

Tać jest rószczka, w której ani ślad 
pierworodnej z01azy, ani skaza uczyn-
ko~ej winy nie po\vstala. -

1/. Przy poczęciu Twojem Panno 
niepokalanaś zostaŁa. 

1;0. 1Iódl się za nami do Boga, któ
regoś Syna porodziŁa. 

MÓDLMY SiĘ. 

Boże! kto ryś przez Niepokalane l\la
ryi Panny Poczęcie godne Synowi 1'we
mu mieszkanie 7,gotowal, prosimy Cię? 
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aby, jakoś Ją przez śmierć tegoż Syna 
przejrzaną od wszelkiej znlazy zacho
\val, tak nam też za Jej przyczyną nie
pokalanymi przyjść do siebie dopuścić 
raczył. Przez tegoż Pana naszego Je
zusa Chrystusa, który z Tobą żyje i 

. króluje na wieki więków. Amen. 

1--1 I T A N I A 

o Sercu Najśl"iętszej Maryi !lanuy. 

l{yrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 
elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysluchaj 
nas. . 

Ojcze z nieba Boże, zmiluj~ię nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata Boze, z111iluj 

sie nad nami. 
,J. 

l)uchu ś\vięty Boze, zmiłuj się nad nami. 
Swięta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się 

nad nanli. 
Serce l\laryi, bez grzechu poczęte, nlódl· . . 

SIę za namI. 
Serce Maryi, .laski 'pelne, módl się za . 

nam1, 
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Serce l\tlaryi, godny Trójcy Przenaj
świętszej kościele, 

Serce l\laryi, Slowa wcielonego przy- ~ 
1 o~ byt (u. o.. -Serce l\Iaryi, serce według serca Bo- en , _. 

zego ~ 

Serce 1\laryi, tronie chwaly, 
Serce Maryi, doskonała ofiaro Bo.. ~ 

skiej milości, PJ 

Serce l\Iaryi, w pokorza niezglę- ~. 
bione, 

Serce Maryi, z Chrystusem ukrzy-
, 
zowane, 

Serce l\laryi, stolico miłosierdzia, ~ 
Serce l\'laryi, pociecho strapionych, 8: -Serce Maryi, ucieczko grzesznych i en 

opieko spra\\'iedliwych, .(;" 
Serce lVlaryi, ()rędowniczko Kościoła . ~ 

matki wszystkich wiernych, ~ 
Serce l\laryi, najpewniejsza po J ezu- a 

sie konających nadziejo, :-" 
Serce l\laryi, Królowej Aniołów i 

\vszystkich Swiętych, 
,Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata, przepuść nam Panie .. 
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wys.luchaj nas Panie. 

Baranku Bozy, który gladzisz grzechy 
świata, zmilu j się nad nami. 
V. Święte i n1ilościwe Serce lVlaryi 

l\Iatki Bożej, módl się za nanli. 
n-. Aby się serca nasze zapaliły Bo
ską milością, którą Ty gorejesz. 

1\10DLIT\V A. 

O serce święte Maryi zawsze Panny 
i Niepokalanej. serce najświętsze, naj
czystsze, najdoskonalsze, źródło nie· 
przebrane łask, dobroci, lagodności, mi
losierdzia i milości, wzorze cnót wszy
stkich, doskonaly obrazie czcigodnego 
serca Jezusowego, gorejące zawsze naj
zarli\vszą miłością. milu jące Boga \vię· 
cej niz wszyscy razem Serafinowie, A
niołowie i SwięciJ oddające samo wię
cej chwały Trójcy Przenajświętszej ni
żeli wszystkie inne razern najświąto
bliwsze stworzenia; serce Matki Odku~ 
piciela, któreś tak żywo uczulo nędze; 
naszą, któreś tyle dla zbawienia nasze
go cierpialo, któreś nas tak gorąco \1-
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miłowalo, i któreś godne jest uszano
wania, miłości, \vdzięczności i ufności 
wszystkich ludzi: racz przyjąć słabe 
mOJe i niegodne uczucie. 
Wychwalan1Cię serce święte l\Iatki 

miłosierdzia z na jglębszem na jakie zdo
być się mogę uszanowaniem. Dzięku
ję Ci za miłosierdzie, które m Cię tyle
kroć widok niedostatków moich przej
mowal; dziękuję Ci za wszystkie łaski 
i dobrodziejstwa, które mi Twoja ma
cierzyńska dobroć wyprosiła; łączę się 
modlitwą moją do dusz czystych, któ
re Cię czczą, wychwalają" milują i w 
Tobie nadzieję pokladają· 

Będziesz odtąd o serce miłości god
ne, pierwszym po sercu Boskiego Two
jego Syna, przedmiotem czci, mitości 
i najserdeczniejszego nabożeństwa. Przez 
Ciebie dójść pragnę do mego Zbawi
ciela\ przez Ciebie laski Jego i zmilo
,vania odbierać. Ucieczka bedziesz mo-

J. J. 

ją w utrapieniach, pociechą w troskach, 
we \vszystkich potrzebach ratunkiem. 
Od Ciebie uczyć się będą czystości, 
pokory, łagodności, i z Ciebie przej-



·410 

mować się miloś.cią ku najświętszenlu 
sercu Jezusa Chrystusa Syna Twojego. 
Amen. 

V. Niepokalane serce Najświętszej Ma .. 
ryi Panny tnódl się za nami. 

It. Abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystusowych. . 

Módlmy się. 

Ułomności naszej, racz dać milosier
ny Panie obronę, abyśmy~ którzy ś\vię
tej ,Bogarodzicy, pamiątkę obchodzi
my, za Jej przyczyną z nieprawości 
naszych powstali. Przez Chrystusa Pa
na n~szego Amen. 

Przepuść Panie, przepuść ludowi Twe
mu, a nie bądź na nas zagniewany na 
\vicki. 

V. Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz. 
l}~. A oddal gnie\v Twój ed nas. 

lVlódlmy się. 

lVlilosierny i litościwy . Boże! wyslu
chaj modlitwy, które za ginącymi w 
grzechach braćrni naszymi, jęcząc przed 
obliczem Twojem wylewanly; aby z bl~ .. 
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dnej drogi naw'róceni, od wiecznej śrnier
ci wyba\vionymi byli; i aby laski Two
jej obfitość przemogła tam, gdzie do
tąd obfitość nieprawości przemagała. 

Boże, któremu właściwa jest zmilo
wać się zawsze i odpuszczać, przyjmij 
·blagania nasze; a nas i wszystkie słu
gi Twoje', grzechów pętami związane, 
zmiłowaniem dobroci Twojej wybaw 
laskawie. 

Boże, któryś najświętsze serce' blo-' 
gosla\vionej l\1aryi Panny. duchownymi 
darami laski najhojniej ubogacił, a na
podobieństwo boskiego serca Syn~Ąej 
Jezusa Chrystusa, milością i mjł6si~r
dziem napełnili daj nam prosirfiy, kt'ó-' 
rzy tego najslodszego serca obchodzi
nly pamiątkę, abyśmy wiernem cnót je
go naśladowanienl, Chrystusa Pana na 
sobie wyrazić mogli, który z Tobą zy
je i króluJe \v jedności z Duchem świę
tym, Bóg jeden na wieki. Amen. 
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l\10DLITWA 
Ś w i ę t e g o B e r n ar (1 a. 

Pomnij o Przenajświ~tsza Panno l\la
ryo, że nigdy nie słyszano, aby opu
szczonym byl, ktokolwiek się obronie 
'f\vojej oddaje, \vsparcia Twego blaga, 
Ciebie o przyczynę prosi. Pełny tej uf
ności, do Ciebie, Panno nad· Pannami 
i Matko przychodzę, do Ciebie się u
ciekam, przed' Tobą, n~dzny grzesznik 
ze łzami się korzę; nie gardź. o Matko 
wcielonego Slowa, wolaniem mojem, ale 
us!ysz je laskawie i wysluchaj. Amen. 

Zdro\vaś l\larya i t. d. Ucieczko grze ... 
sz11ych módl się za nami. 

LITANIA 
do N. I). Maryi Bolesnej. 

I<yric elejson, Chryste elejson, I(yrie 
elejson. 

Ojcze z nieba Boże, zmi1uj się nad nanli. 
Synu Odkupicielu ś\viata Boże, zn1iluj 

si~ nad nani,i. . 
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IJuchu Swięty Boże, zmiłuj się nad nami. 
Swięta Trójco jedyny Boze, znliluj się 

nad nami. ., 
Swięta l\1aryo, 1\iatko najboleśniejsza, 

módl sie za nami. , . . 
Swięta Maryo, Królowo męczennl-

ków, 
l\1atko Jezusa ,ukrzyżowanego, 
Matko boleści, 
l\latko strapiona, 
l\iatko opuszczona, 
Matko udręczona, 
l\latko w smutku pogrążona, 
Matko w cięzkościach zostająca, 
lVlatko strapieniem wyniszczona, 

~ 
0, 
o.. 

en _0 

_ . 
• 

l\latko mieczem boleści przeszyta, 
Matko w sercu swojem ukrzyzowana, 
l\latko jedynego Syna pozbawiona, ~ 
Morze gorzkości. 8: 
Otchłani cierpienia, . --

/(j) 
Z\vierciadto cierpliwości, . / ,(DO 

Dziwo boleści, N 

Cudzie męzstwa, ~ 
Kotwico ufności, ~ 
Oltarzu strapionych, ~. 
Pociecho udręczonych, / 
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Ucieczko opuszczonych, . 
Tarczo uciśnionych, 
I.."ekarstwo chorych. 
Balsamie cierpiących, 
Mocy slabych, 
U ciszenie w burzach, 
Porcie tonących, 
Gwiazdo zabląkanych, 
Towarzyszko płaczących, 
Męztwo cierpliwych, 
Postrachu zlych duchó\v, 
Rozkoszy krzyż dźwigających, 
Skarbie wiernych, 
Podporo panien, , 
Radości wszystkich Swiętych, 

-_. 

..... . 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy. 
świata, przepuść nam Panie! 

Baranku Boży, który gladzisz grzechy 
świata, wyslucha j nas Panie. 

Baranku Boży, który gladzisz grzechy 
. ś\viata, zn1Huj się nad nami.· 
I"yrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 

elejson. 
A N T Y F o N A. 

Gdy ujrzal Jezus Matkę stojącą pod
le krzyża, i Ucznia, którego miłował,. 
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rzekł Matce s\\ojej: Niewiasto, oto Syn 
Twój. Potem rzekI uczniowi: Oto lVIat· 
ka twoja. . 

V. lVlódl się za nami o Panno na jbo
leśniejsza. 

Ił. Abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystus<?wych. 

MODLITWA. 

Boże, w czasie którego męki, miecz 
boleści, wedlug proroctwa Symeona, 
przeszyI duszę najmilszej a ch\valebnej 
Panny i l\latki Maryi, spraw laska wie, 
iżbyśmy, którzy czcząc z glębokiem 
uszano\van·e:n rozpamiętywamy Jej 
przenikające cierpienia i niewyslawioną 
mękę, przez chwalebne zaslugi i modly 
~stawiających się za nas wszystkich 
S\viętych, co z wiernością ujt;li się Twe
go krzyża, także dostąpili szczęśli \vie 
Ekutków T\vej męki. Który żyjesz i 
królujesz i t. d. 

Wypiętnuj Panno najświętsza rany 
Twoje na sercu mojenl, abym w .nich 
widzial zawsze boleść i milość: boleść, 
dla znoszenia za pomocą Twoją wszel-' 
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kiej boleści; milość zaś, dla wzgardze-" 
nia dla Ciebie" wszelka inna milościa. "'. ... 

Wejrzyj na nas, uwolń nas, wybaw 
nas od wszelkich udręczeń mocą Jezu
sa Chrystusa .. Amen. 

·I(ORONKA 
NA.JŚ"rI~TSZE.J MARYI P.\NNY SZKA.-

~ , 
I~IJEnZA S\VIETEHO. 

~ 

W Imię pjca t, i Syna t, i Ducha 
Swiętego t. Amen. 

Boże, bądź milościw mnie grzesznemu. 
(Co po, trzykroć, biJąc się w piersi mów.) 
Racz przyjść Duchu ś., a serca ,vier

nych Twoich racz napelnić, i w nich 
ogień milości Twojej. zapalić, któryś 
różnością języków zgromadzi! narody 
wszystkie do jedności wiary.· Amen. 
, Pierwsze Ojcze nasz i t. d . 

. Na paulh1t1{ę wylania l<rwi Jezu~il Chry
stusa przy J(~g'{) Obt'Zflzauiu •. 

M OD 1 ___ 1 T W A 
O Panie Jezu Chryste! przez Twoję 

boleść, którąś mial przy obrzezaniu, 
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odetnij ode mnie zle nalogi 'i pożądli
we' namietności. ... 

10 ZllJ'(nvaś lllar'!la i t. d. Na kOllCU raz 
Chlvala; Oje1t. 

Na p:t111i~!tl(ę ZWłastowania N. M. Panny. 
\ ' 

l\JIODLITWA.' 

. O Panno najczystsza! Matko Bo:ta 
najświętsza! p,roszę Cię przez onę nie
wymówną radość, którąś miala,~ kiedyś 

. Syna Bożego' poczęla, przyczyń się za 
mną grzesznym, aby' Pan nasz Jezus 
Chrystus przez swoJe bolesne obrzeza-:
nie raczyl rnnie oczyścić, ·od grzechu 
lubieżności, a przyozdobić cnotą czy· 
stości, i umocnić dar'em, Ducha świę
tęgo, . bojaźnią Pańską. Amen. 

J)rufJie Ojcze nasz i t. d. ' . , • . 
-Na lUtluh!tkę krwnw(\gQ.'1)otn Pnna Jezusa 

w OgToJttn. 

l\IODLITW A. 

O Panie Jezu· Chryste! 
-przez .Twój krwawy pot 

ChwJł~ na wysoko ~ 2. . . 

proszę Cię 
w Ogr?jcu, 
. " 27 
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daj mi rozpamiętywanie męki Twojej, 
i zródló .obfite Zez· pokutnych. Amep. 

10 Zdrowaś 1Jlar!}a, i raz Chwała. ,Ojcu. . . 

. , 
Na IlUnlh!tl{ę j"utla8ci Mnryi !)anny, gtl.y 

Elibietę ś\\rięh1 llawietlzału~ 

l\10DLITW A. 

o Pannó ze "rszystkich najpokorniej
sza, i lVlatko Boża najgodniejsza! pro
szę Cię przez one! niewymó\vną radość', 
którąś miala, gdy ElżbIetę świętą na
wiedzała, . przyczyń się za' mną, 'grze-
sznym do. Syna Tweg<;> ·najmilszego, 
aby przez krwawy. pot \v Ogrojcu \vy
lan.y. raczy!. mnie oczyścić od grzechu 
len.istwa, a przyozdobić cnotą gorliwo
ści, i umocnić darem Ducha świętego, 
świętą pobożnością. Arnen; . 

1'rzecie Ojcze nasz i t. d . 
• 

Na pnnliątkę u~)i~zo,valłia l)aria Jezusa. 

·1IODLITW A. 

• 

O Panie Jezu Ghryste! Synu Boga 
żywego, przez okrutn.e a srogie Ciala 
Twego najświt;tszego' .biczowani~, ' daj 
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mi w ninIejszym żywociee za grzechy 
moje, ojcowskie Twoje karanie i po
prawę' ży\vota mego. Am~n. 

10 Zdrowaś lllar.1Ja, i raz Ckwała Ojcu. 

Na }lU1Uiątkę rntl()~ci, 1<tJ.rą lllinhi N. Pa~lJla 
. . lH"zy pt)rodZ(~łliu Syuu lłożcg'oe 

• 
l\10DIJTW A. 

O Panno najświętsza! . l\Ia1:ko Bo'za 
najgodniejszał proszę Cię przez oną 
nic\vymó\vną radość Twoję, którąś mi.a
la gdyś Syna Bożego porodzila, przy
czyli się za mną grzesznyą1,· aby przez 
Jego okrutne biczowanie, . raczyl mnie 
oczyścić od grzechu obżarstwa, a przy .. 
ozdobić cnotą świętej" wstrzemięźliwo .. 
ści i' umocnić. darem Ducha święteg.o, 
rozumem Amen. 
. Czwarte Ojcze nasz i t. d. 

Na pauliątkę cicrniPID )\oronolvallia Pana 
. . Jezu~a. 

l\10DI.JTW A 
O Panie Jezu Chryste, Synu Boga 

żywego! proszę Cię przez okrutne ko
rony cierniowej na glo\vę Twoję świ~. 
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tą WClsnlenle, \VpoJ w serce mOJe ustą-

,,\liczne męki Twojej rozmyślanie. Amen. 
10 Zdrowaś Ala'f'!Ja, i raz Cltu}ala Ojcu 

Na. l.anti~!tl\ę rnd08(ti, kf,()ril1łłiala N. !)anllu, 
gdy trzp'; lirólcnvie dury P. J(~zu8owi 

ofiarowali. .' 

l\IODIJTWA · 

'~ O Patlno najcżystsz'a,. Matko Boża 
przenajświętsza! prqszę Cię przez nie
\vym~\vną ,radość, którąś miala, gdy 
się trzej Królowie Synowi Twemu kla" 
niali, przyczyń się za mną grzesznym, 
aby prze,- bolesne Jego koronowanie, 
raczyl mnie oczyśc;ić od grzechu pychy; 
a . obdarzyć cnotą pokory ~ i unlo~nić 
darem Ducha Ś., umiektriością. A·men. 

Piąte Ojcze nasz.i t.' d.' . 

Nu pnnli11tl,ę z1vl('czenin szat ze Zbn1\r i. 
ciela llaszcg'o. 

,l\10DLTTW A. 

0. Panie . Je~~~ Chryste, Synu Boga 
żywego! przez' ono wstydlhve i bolesne 
z szat l~woich obnażenie; gdyś do krzy
ża nlial być okrutnie przybity; daj mi 

• 
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grzesznemu czlowiekowi ze zlych' się 
namiętności wyzuć, i szatę milości rze: 
czy. ziemskich zlozyć, abym się mojej 
wlasnej woli zap'arl. Amen. ł 

'10 Zdrowaś ~1 ar/Ja, i raz Chwała Ojcu. 

, , . 

Na l}:l1lli~!tkę r.ldości Maryi P., kt(,r~~ nliała 
gdy Synu SW('g'o zJlalazł~ vr Kof\('.ielc • 

. ' " l\10DL.ITW A. 

O Panno najlaskawsza i najczystsza, 
Matko Boża wybrana! proszę Cię p.rzez 
niewymówną radość' Two jt;, którąś. rnia
la, znalazlszy Syna Twego w kościt-!}e 
między Doktorami, przyczyń się za. 
mną grzesznym~ aby przez sromotne 
z szat ,Jego obnazenic, raczyl nlię oczy
ścić 'od grzechu lakomstwa, a przy-
ozdobić, cnotą szczodrobliwości, i umo
cnić darem Ducha ś., mądrością. A~en. 

Szó8te Ojcze. nasz i t. d . 
• 

Na p:unh!tkę l)rzyhi{~ia do krzyża P. Jezusa.' 
• 

MOI)LITWA'. 

o .Panie Jezu Chryste, Synu Boga 
żywego, Odkupicielu świata! . przez sro-
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·gte ciała Twego najświętszego. przebi
cie, przeniknij milością i bojaźnią serce 
moje,· aby on6 pospołu z duszą moją 
w czystości się zacho\valo. Amen. 
. 10 Zdrowaś 111 a,rya, i raz C/uuilla Ojeu . 

. 
Nu I)Unlh!tlię Zlllart,vychl\'stiluia Pailskiego. 

MODI.JITW A. 
" . 

O Panno najlaskawsza i· lVlatko B'oża 
najszlachetniejsza! proszę Cię przez oną 

. nie\vymówną radość Twoją, którąś mia
la, gdyś Syn'a Twegozlllartwych\Vsta-' 
l'ego widziała, przyczy6 się za, mlią 

grz~sznym, abylll przez Jego okrutne 
.ukrzyżo\vanie by! oczyszczony' od grze
chu gniewu, a przyozdobiony cnotą 
'cierpliwości i unl0cniony darem Duc1,1a 
Ś., rnęzt\vem. Anlen.· 

·.SiódlneO jcze nasz i t. d. 

Na IIUIUi=!t]ię ot\vorzcnin. boku -p . 
. Jezu s U\\' eg' o • 

.. 
. . MODLITWA . 

Panie Jezu, Chryste, Synu' B-oga ży
wego! przez przebodzenie boku 1 serca 
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Twego ,przenajświę~szego, 
memu ustawiczne i, gorące 
lowanie. Amen. · 

daj, sercu 
Ciebie mi-

,10 Zd.rol,caś JJ.arl/a i raz' Ckwala Ojcu. 

Na panli:!tkę rntlo~l'i, kt(;rą luiała Marya 
l',. przy 8wojen~ \V llieIHn,'zi~ciu. 

1\10PŁITW A: . 
. . 

O 'Panno najświętsza, l\1atko najpo-
. korniejsza!' przez. oną radość Twoję, 
którąś miała, gdyś do nieba z ciałem' 
i dU!;izą była wzięta~ przyczyń się za 
mną grzesznyrn do Syna Twego, aby 
przez tyrańskie i ókrutne boku swego 
świętego otworzenie, raczył mnie oczy- ' 
ścić od grzechu nienawiści, a dać cno
tl~ milości 'bliźnich, i' umocnić darem 
Ducha ś.', radą. Amen. 

}JTiertę 1.(1 Boga Ojca, i t' d. 

Salve R~ginn.. 

Bądź pozdrowiona Królowo,: Matko 
miłosierdzia, żywocie, slodkości i ~a
dziejo . nasza, bądź pozdrąwiona!. ,Do 
Ciebie wolamy wygnańcy synowic Ewy. 
Do Ciebie· wzdychamy, placzący na 
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tym padole placzu. A .. przetoż' Ty orę-
do·wt.1iczko nasza, . one. rnilosierne oczy 
Twoje obróć na nas. A Jezusa, który 
.jest blogoslawiony owoc żywota Twe
·go. po tern wygnaniu rac.{ nam poka
zać} o laskawal o . litościwa! o najslod
sza Panno Maryo! n1ódł się za nami 
do Syna Twego. . . 
. V. Wesel sie Król~wo niebieska . Al-. , ~ 

.leluja. . . ' 
ił-. Któregoś godna byZa nosić w ży:' 

wocie. Alleluja. · 
f. Już. zmartwychwstał, jako byZ po

wied~iat Alleluja. 
lł-' Módl się ża nami grzesznymi, 

Alleluja. . . 
l\10DLITWA. 

0' Panie .Boże, przez przyczynę .'i 'zaslu'
gi blogoslawionej Maryi Panny, nie racz 
mnie karać :wedlug grzechów moich, 
ale we.dlug milosierdzia T\\'ego święte
go, wspomnij Panie Boże mój na Naj
świętszą. Pannę, Matkę Twoję i zasługi 
Jej, a odpuść mi. wszystkie grzechy 

. tTIoje. A .. 
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. Ofiaro"'ilnie te'; }{oronJd. 

Racz pr~yjąć miłosiernie, Panie Boże 
wszechmogący, w Ti"ójcy świętej jedy
ny, tę Koronkę. którąć. ja niegodny 
ofiarHj~ na 'cześć i chwalę Imienia Twe
go świętego, i na. pamiątkę okrutnej· 
męki i wylani~ krwi .najmilszego Syna 
Twego, także na pamiątkę siedmiu ra:
dości Matyi Panny, i na cześć ś. Mi
chala Archanioła, Anioła Stróża mego, 
ku czci ś. Eliasza, Elizeusza, Szymona, 
Ś. \iV ojciecha, ś. A.niola M~czennika, 
ś. Cyrylla, ś. Eufro~yny, ś, Magdaleny' 
i Maryi, Egipcyanki, i na' cześć wszy· 
stkich Swiętych Twoich. Raczże tedy 
przyjąć za' ciężkie i niezliczone zlciści 
moje, za Kościół ·święty k'atolicki. i 
wszystkie stany' jego, za rodziców,' bra· 
ci i siostry., za dobrodziejów żywych i 
umarłych,' także za wszystkich przy ja . 
ciól, za niemocnych, i w smutkach zo-' 
stających, zRwszystkich wiernych zmar
ly.ch, .aby im ta I(oronka łby1a poży
teczną ku otrzymaniu laski Twojej 
ś .. więtcj, ku .dostąpieniu żywota wiecz-
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ncgo, w którym racz mię umieścić, 
Boze \v Trójcy świętej 'jed~ny. Ameh . ' 

.- ' 

• 

lt Ó Ż A N I E C . 
• 

Nauka. Różaniec jest to rodzaj modlit\vy
który za~iera \v sobie rozmyślanie naj\va, 
żniejszych tajemnic, \viary naszej, Kzyli po
,bozrie wspomnienie głó\vnych zdarzeń z 
'życia Pana Jezusa i Najśw. Panny, połą-
czone z odmawianiem modlit\vy Pańskiej 
f Pozdrowienia Anielskiego w pc\vnym 
porządku Ponie\vaż rozpamięty\vanie zba
\vienne pra\vd wiary i stoso\vnie do życia 
naszego przykładów i cnót Jęzusa i 1\Iaryi, 
stano\vi najlepszy spos()b szczerego na
\vrócenia się i utrzymania się na drodze 
cnoty i pobożności; 'a przytem, ze \vszyst
kich modlit\v najlepsze i naj skuteczniejsze 
są o\ve proste i krótkie modlitwy:' Ujcze 
uasz i Ztb'oivaś ]JIaryn, dla tego różaniec 
naz\vać 'się może królo\vą wszystkich mo-
dlit\v. ." ..' . 

Jak w pięknym ogrodzie naj\vięcej nas 
Zachwycają wdziękiem i zapachem róze, 
tak i w ogrodzie duchowym l(o'ścioła, na~ 
llki i przyklady z życia,P. Jezusa 'i Najśw. 
Pa~lny trzymają pier\vsze mi~js~e, i po~ią
gają serca nasze ku Bogu nIebIeską pIęk
nością} w0t:nością swoją duchowną; i dla 
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tego powyższa modlit\va słusznie nazywa 
się. 1·()Ż(du~p,m, t. j ogrodem albo \viet1cem 
r{)zanym. I{óżantec ułożony został p.rzez S. 
I)olninika w XIII \vieku i prędko rozsze-
rzyl się po calem Chrześcijat1st\vie. Pa pie
ze zalecili go \vicrnym i nadali \viele od
pustów, odma\viającytn go pobożnie. Nie
zliczone są cuda i łas ki, jak ich ludzie do
znali i doznają przez tę nl0dlit\vę. I ty bądź 
pewny, miły bracie, że gdy zamilujesz i 
przyswoisz .sobie tę piękną lnodlitwę, do
zna\vać będziesz \v zyciuszczególnej opie
'ki i pomocy Maryi. Przy dobrej woli znaj-
dziesz jaki kwadrans czasu codziennie na 
odmó\vicnic jedriej cząstki 'różańca, lub 
choćby kilka minut na jeden dziesiątek 
jego. H.óżaniec jest śkarbem modłów dla 
\vszystkich .. '[u i prostaczek nieumiejący 
czytać, trzymając w ręku pació,./ci chwali 
Boga jak umie; i uczony może zagłębiać 
\v tajemnice \viary S\vój umysł bez ol)awy 
błędu, bo pokorne \v; .. y\vanie 1\1aryi uchro
ni go od tego. Różaniec można, odma\viać 
\vszęd lie: \v podróży, podczas b~zsennych 
nocy, w chorobie; w I(ośclcle podczas 
mszy ś. i innych nabozeństw. Nic nlyśl, że 
do tego potrzeha koniecznie odtnt'nvić 
wszystkie o\ve przycHuzsz.e nl0dlit\vy, ja
kie się znajchlją \v ksiązkach do nabozeń
stwa. W skazę ci tutaj sposób łatwy i kró
tki odmawiania rózat1ca, na pa'mittć, bez 
"ksiązki, przy pomocy tylko paciórek. pey:. 
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winieneś tylko za pamięta~ porządek ta
jemnic i liczbę OjtJze na.sz i Zd,'o.wfJŚ J11 ar.1jfl. 
, 'H.óz,aniec ma' 3 części, a w kazdej czę
ści po 5 tajemnic. Pierwsza część T(U'ZOS1lft 

zawiera tajemnice: I, Zwia~to\vanie N. P. 
M. ·2. Nawiedzenie S Elzbicty. 3. Naro
dzenie P Jezusa 4 Ofiarowanie, P. 'Jezu
sa w kościele. 5 Znalezienie, P. Jezusa w 
kościele. Druga część bole.~II(1: I. Modlit\va 
P. Jezusa ,\V Ogrójcu. 2. Biczo\vanie. 3. U
koronowanie, cierniem. 4. Niesienie I(rzy
za. 5. Ukrzyzo\vanie. Trzecia część c/nra
le!-JlJo: I. .Zmart\vych\vstanie P. Jezusa~ 
2.V\' nicbo\vstąpienie.3.Zcsłanie Ducha ś\vię
tego. 4. Wniebowzięcie' N. P. 1\1. 5. Uko
ronowanie Maryi w nicbię. Sposób odlna
wiania l{l>zallca jest ten. Naprzód wzbudź' 
zal za grzechy i uczyń jaką intencyę. M{)w 
I raz (~jcze 'Jt(Jsz, zastanów się poboznie 
nad tajemnicą i zmow .' 10 razy Zdrou'aś' 
Alar!/". Potem dodaj:.' ()/nvola Ojcu i t. d. 
Nitth .1'f:flzie· poeln.vololl?1 przeruljkwięt.,;;z;1j Sa
~:I'(J1Jleut, 1'1'{J'lcdzilhe C'żoło i Arrew l). nasze-
go.1 (}ln-i.1/8t u .... a. O llIol}jo lUlz zmaz?! 1'Joc;ę
ta, 'módl się za, 1lorn:i, ktl)r'Z?/ się do Cithie 'U-' 

cieklI/II/!. A dflsze wie1'lIlii}l z1na,.I//ch 1J'f'ZfZ 
'Jnilosit'rdzie. llni.e UiN~h ndl'oez?/u'rda, U) poko-
ja 1l'h~(·zJ}.'/1n, .. /1 tn.fU •. To będzie pierwsza ta
jemnica czyli dziesiątek H.ózal1ca. Tak sa
mo ouma\viDj wszystkie pictć tajemnic, po 
Skol1czcniu kt()rych zmów ~'Vim'zę w IJ0!la 
~ ljtąnię do .N. P. lVIaryi: i. dodaj' 3. Zd/'o~ 
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lIjrt.~ A/aJ'.'Ia na intencyę !(ościoła. \iVidzisz 
jak to nie trudno, a dla duszy pozytecz
ner W' niedzielę i w.e.czwartek mozcsz 00-
mawiać część 3-cią; poniedziałek, wtorek 
i sobotę część I -szą, a we środę i piątek , , . 
cz<tsc z .. gą· 

Aby się wyobraźnia· nie .błąkała· przy' 
odmawianiu zdrowasiek, należy mieć cią
gle na pamięci tajemnicę. l)la ułatwienia 
sobie tego możesz w środku Zdrou;aś Jłla
'f'la po tych słowach: owoe ż.'/wota tW(;!I0 

Jr!ZU.-; dodawać ni!ej wyrażone słowa, a 
potem kończy~: S l7lętn lł'lorNtl lłlotlco lJoża 
.i t. d. A mianowicie: 'v\T części r"aflo/meJ do 
'I-szej tajemnicy: A:tól'efJo (;o,lq'yel zlria:;to
uJał . . [)o 2-gicj: l\.Ptf'I';'1 ~. liJliIJl'et~ z 1'of)(t no
"wiedział, Do 3: }([(;/'efloś '1~/1 j)an.lIo porodzi-
ła. 4. }(t(;rf'!lo.~ 10 ko.~ciele·ojiarou'(tla 5. ]i'ló' 
'1'()!I().~ lU koAeiele tlili! (J zl fi. \"l' części [jol (): .. mej: 
I ](tl)r.'l za nas lJocil .. ,;ię kr'l()((?cv. 2. 1(u)1'.'/ 
za na.~ hył 1lbiezolvan.ll. 3 . J(flJt',Ir za 1UIS' cier'
nie1n u.1/1 ukoronowany 4. ](tó''/I za nas krz!/ż 
dźwif/al S. J( tÓ'I'.l1 za na8 umarł 1/(1 k~rz,l/i71 W 
części chwalehnej: I. ](tÓI'.'I ZIJl{11·tW.7ll:hw8t(l~. 
2. }(/l;"/I "" uieho u)stflln'ł. 3. l\tl}l'y lJucha 8. 
zp::;lał. 4. }{{()".'I (}':fIJie UJziąl do rdeba. S. 1{tó
'1'.'1 (:iehie uknronoll)o/ 7V uif'hie. 

A w środku trzech Zd,.owaA JJfal'lI fl po 
każdej części mozesz ,dodawać: I 'część: 
1{ l( ;/".11 Ił-i echa i w rUfti }łOmnoi;t/: J. Jlrifn'~ 1,ia
~lHl zi tra,. 2. lVodiieję 'lflOCflą.· 3. JJI//URÓ t!us/t;o· 
notą) II część: }(tó'?J niechaj; I" oświeci ·nasz 
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rozum .. 2. Oczy.~ci wolę . . 3. Umocni parnięd. III 
część:· ](t()r.1/ niechaj: I, Pan7~je 'W 1n?/.~lach 
na-::;z.'/ch, 2, Kieruje 8Iowan~i. 3.· llządzi.zwz.'lJ(
karni. 

. . 
• 

1V1IESIĄC lVJARYL 
Uwagi pobożne na wszystkie dui ]Inja . . 
I. Niepokalane Poczęcie N. ·P. 1J! ar/II:. \V szy

scy rodzimy się w grzechu pier\vorodnym; 
a zatem z natury jesteśmy nie\volnikami. 
szat~na i złych poządJiwości. Ze wszyst
kich ludzi, sama tylko Najś\v.· Panna, szcze
g6lną' łaską Boga i mocą przyszłych za
sług Jezusa, \volną była od zmazy pier\vo
rodnej. od p~erwszej ch\vili poczęcia s\ve
go w zy\vocle ś. Anny. l\Iarya \vybrana od 
wiek6\v na l\latkę Syna Bozego, . przez to 
niepokalane poczęcie s\voje, stała się go
dną pos~ć \y Jonie swojem Boga wcielo
nego. Przez chrzest ś\viętyoczyszczasz się 

. od grzechu pier\vorodnego. wyrzekasz się 
złego ducha, ,vszelkich spraw jego i py
chy jego, i stajesz się zy\vym kościołem 
r)ucha ś\viętego. Nie planl białej sukienki 
chr ztu t\vcmi grzechall1i. Jeśli zgrzeszysz, 
obmyj się we kr\vi Jezusa Chrystusa przez 
szczerą spo\viedź.·· . . 

2~ ]v/urodzenie N. P. ]l[II1'.'/i. ~larya przy
szła na ś\viat z bogobojnych rodzicó\v Jo~ 
achinla i Anny, którzy b~dąc. piCf\Vej nie-
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płotlnymi' przez gorące modlitwy i ofiary'. 
uprosili 11 Bega tę błogosła\vioną córkę, 
qhdarzoną \\Tszelkiemi darami natury i, h~
ski. Narodzeni~ Maryi u\vcscliło ś\viat cały, 
j~k zja\vienic się pi~knej gwiazdy zarannej, 
zwiastującej, wejście Słońca spra\vicdli\vo- . 
ści,. Pana Jezusa. Policz wszystkie dobro
dzicjst\va Boskie, jakie otrzymałeś naprzód ' 
z llf/tUI".'/: rozum, zdolności, siły, zclro\vie, 
dostatki; potem z łaski: bogobojne wycho
\v.anie, ·święte natchnienia, nauki i dobre 
przykłady, sakramenty święte, Czy dzięku
jesz Bogu za wszystko? 1\1oże używasz Je-
go daró\v na złe? czy wierny jesteś ła
skom Bożym? 

, 3. Ofiarowanie N. P. lJlar?li. Rodzice l\1a- . 
ry.i, spełniając ślub uczyniony Bogu, oila-' 
'rowali córkę S\voję, gdy dQszła trzech 'lat 
zalcd\vie, · na służbę Bożą przy kościele 
Jerozolimskim. W gronie panien poś\vię
conych Bogu i zajętych słuzbą ś\viątyni, 
l\1arya, wedle podania, przepędziła lat, I I, 
będąc wzorem pobożności,' posłuszet1stwa 
dla starszych i miłości dla to\varzyszek.
Na to jesteśmy st\vorzen1. dla tego żyjemy 
na ś\viecie, aby słuzyć Bogu t. j. pełnić 
zego wolę. Jeśli serce swoje oddajesz 
]\viatu i służysz szatano\vi przez pychę i 
śycie zm·ysło\ve, rozmijasz się· z celem 
s:voim i krzy\velzisz duszę ~woj~. Nawróć 
SIę szczerze do Bo·ga. . \... 
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4. CZ.'Ist()ŚĆ J.l1ar.'li. Najśw. Panna w naj-
rańszych latach poświ<tciła się Bqgu z du
szą i ciałem i uczyniła wieczny ślub pa..: 

. nieństwa. Niewinność Jej, duszy i niepoka
lana czystość ciała nie były' splan1ione 
'najmniejszym cieniem grzechu; została ona' • 
na zawsze I)'ziewicą nienaruszuną. --:- Czy
stość zależy ,nie tylko na tern, aby uniKać 

, wszelkich uczynków i mowy przeciwnej 
skrqmności, ale izby odrzucać ~d siebie i 
brzydzić się wszelkiemi złemi myślami. 
C'zystość czyni nas miłymi Bogu i podo-. 
,bnymi A-niołc;m, dla tego nazywa się cno
tą anielską. Srodki zachowania tej cnoty
są: unikanie powodów, t. j. ?łeg·o 'towa-

'rzyst\rva, złych książek; życie pracQ\vite i 
'umartwione, częsta komunia. ' 

S'. PO!)tJŻ.".OŚĆ lłlar.'li. Poboiność jest odda
nie się Bogu; pamięć na Jego b.becnośG, 
i usta\viczna chęć podobania się Jemu we, 
\vszvstkiem, lVlarya jako pełna łaski, ma
jąc zawsze Boga przed sobą, była I\1 u od
daną duszą i ciałem, Jej serce pałało naj
czystszą miłością Boską. Przykładem swo-

. im pobudzała i rozgrzewała towarzyszki 
swoje.- Prawdziwa pobozność nie ~zuka 
pochwał; nie przestaje na uczuciach i sło
\rvach, ale się objawia w dohrych uczyn
kflCh; jest dla innych. uprzejmą, pobłazli
wą; nie zraza i nie odstręcza .innych, ale 
jak ogień świeci i ogrzewa łagodną mo
\vą i dobrYIn. przykładem. 
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6. J.l/or.,/n. tll/~grt, stllr.';z?!n1- \V czasie pohy
tu s\vego przy ś\viątyni J erozolirnskiej 1\1a
rya była naj piękniejszym 'przykładcnl dla 
5\vych współto\varzyszek, szanując i \vy
pełniając rozkazy s\voich starszych, słu
chając pilnie, nauk s\voich przc\vodniczek, 
kochając czule s\voich rodzicó\v.-Czy sza
nujesz i słuchasz starszych: rodziców, ka
płanó\v, nauczycieli? (:zy przykładasz się 
pilnie do nauk? Strzeż się stÓ\V grubijań
skich, hardych, złośli\vych. Choćby cię i 
nic\vinnie strofo\vano, umiej zmilczeć i 
być cierp1i\vym. . 

7. iłl il().~ć Al a1'.'d ku to war z.1l8zkom, była uj
mującą serca. Sło\va Jej były łagodne i 
miłe, obejście się uprzejlTIC, t\varz uśtnie
chnięta. Ivliłość ta była pełną poświęcenia 

. się: pomagała innym \v pracy, \V naukach, 
bez zadnej zazdrości i \vy\vyzszania się; 
\vszystkinl starała się być uzyteczną w 
\v czem tylko mogła. Miłość Maryi była 
pełną cierpliwości: w znoszeniu przykrości, 
\v pobłażliwości dla słabszych, \v nieskar
żeniu się na innych.-I ty bądź dobry dla 
wszystkich. Umicj przcbaczyć, zmilczeć, 
nie skarżyć się. Pomagaj innynl chętnie z 
miłością· , 

8. Oóej.~cie się .11 a ... l/i te złemi tOlQarz,1j8Zkami. 
l\larya chociaż była samą dobrocią, miała 
jednak, podobnie ]ezus()\vi, nieprzyjaciół. 
Nicktóre towarzyszki złośliwego usposo
bienia przykrzyły siQ Maryi sło\vami i 0-

Cł;wala na \v ysok .• A~~ 2. 28 
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bejściem się niegrzeczncm, i zazdrościły 
Jej. Marya łagodną odpo\viedzią zjcdny
wa~a cZQsto ich- ~crca. Nigdy iln źle nie 
życzyła, lecz modliła się za nic. Inne to~ 
warzysz ki daleko gorsze od tych, słucha
jąc głosu szatana, dohre postępki Maryi 
tłumaczyły na złe, obma\viały Ją, pot\va
rzały, okazy\vały ja\vną niena\viść. I~ecz 
1\1arya znosiła wszystko w cichości, bole
jąc nad ich złością· Oddawała dobrem za. 
złe, broniąc ich ile mogła i lTIodląc się za 
nie do Boga.- Naśladuj Maryę . 

. 
g. ~/ilość .J! ((rlli ku 11 bOr/żnl była \vielką, 

bo Jej serce było czule na cierpienie bli
źniego. Sama bctdąc ubogą, dzieliła się 
czem mogła z bliźnimi CZttsto odcjlllO\Va
ła od ust smlczniejszy kąsek, zacho\vując 
go innym. 1\1iłosierdzie Jej było ukryte 
przed światem, pełne słodyczy. - Jałn1u
zna odkupuje grzechy, ściąg-a l11'łosierdzie 
Boskie na nas, i czyni przyjaciół w nie
bie. Nie bądź chci\vy, łakomy, samolubny. 
Pamiętaj że szczęśliwsza jest rzecz dawać 
aniżeli brać. . 

'10. Jr1 ar,1/rl 1Jociesza .r;:tl'flpion/lch. Ileż to 
jest serc zbolałych! Di..iccko odłączone z 
domu rodzicie lskic go, pozba \vionc pie
szczot matki, doś\viadczając niekiedy obo
jętności a moze i pogardy od innych, smu
ci się i płacze. Marya przenikli\vością ser
ca czułego i szlachetnego odgady\vała tę 
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boleść serca w towarzyszkach, i ze sk\va
pliwością i słodyczą umiała je pocieszyć 
okazując swe \vsp{>łczucie. Jakze słowa 
Jej słodkie trafiały do serca i jak balsam 
leczyły je ze smutku! Marya i teraz jest 
pocieszycielką strapionych Udawaj się (~O 
Niej we wszystkich troskach swoich t a 
znajdziesz pociechę. 

I I. lł'Jar?/a 1vśród zabaw. Najśw. Panna 
będąc dzieckiem brała udział w rozry\v
kach dla roz\vesełenia s\vych to\varzyszek: 
stosowała się chętnie do jednych, z cicho
ścią znosiła kaprysy drugich. Wszędzie 
zachowała skroInność w sło\vach i obej
ściu się, łagodnie przestrzegała zapomina
jących ~ ię, jednała s\varli\vych, nic\vinnym 
uśmiechem roz\vesclała smutnych; a za\v
sze pamiętała na obecność Boską. - U ży
\\Taj rozry\vck dla odpoczynku ulnysłu i 
ciała, ale zacho\vaj ll1iarę. Nie dla tego 
żyjesz, aby się bawić tylko. Nic zapomi
naj o obecności Boga, a będziesz skro-. , 
111ny 1 uwazny. 

12. Zflldubienie N(1J.~w. PałU)!/- 1\1arya ma
jąc lat 14, podd:jąc się woli kre\vnych, 
poślubioną była S. Józcfo\vi, który cudo
\\lnem objawieniem woli Bozcj stał się Jej 
obluhict1cem. Wyorała go jako m<tża spra-:
\vied 1 i\vcgo, chociaż ubogiego cieślę, nad 
innych zacnych i bogatych rnłodzianó\v" i 
objawiła mu ślub czystości już da\vno. S.' 
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Józef i saln z\viązany takimzc ślubem, po
ślubiwszy l\Iaryę stał się stróżem i opie
kunem Jej dzic\vict\va.-Obierając stan, 
radź się Boga na modlit\vic, słuchaj rady' 
spo\viednika i osób- bogobojnych i doś
wiadczonych. Nie idź za ch\vilo\vynl po
pędem; nie kładnij na pier\VSZCll1 lnicjscu 
bogactw i znikol11ych \vdzictkó\v. 

13. Z ,.il1st()1(~aliip, N P. JJlo}'.'/;. IZiedy lVla
rya znajdo\vała się na modlit\vie zja\via 
sitt Jcj nl.ebies.ki posłanicc, Aniól Gabrycl 
i z\viastuJc, iż, bez naruszcnia dzic\vict\va, 
mocą I)ucha S. zostanie . l\1atką Syna Bo
żego. Marya uchyla glo\vę z pokorą przed 
wuli Bożą, nazy\vając się tylko słuzcbni
cą pańską, choc}aż \'( tej ch\vili ~yn Boży 
zamieszkał \v JCJ lon1c.-Pokora Jest po
znnnie samego siebie. Sami z sicbie jesteś
my sami nicością i nędzą, a ~szystko ma
rny od Boga JClllU tylko nalcży się ch\va-

. la. Pokora jest podsta\vą zycia pobożnego; 
objawiać się po\vinna nie \v słowach, alc 
\v scrcu i uczynkach 

14. M.lu'iedzenie N. P. I1lar,1/;. l\1arya do
wiedzia \Vszy się od Anioła, że pokrc\vna 
Jcj s. :Elżbicta poczGla w starości cudo\v
nie syna, kt{>ry liliał być przeslańccm Pa
na Jezusa, udajc się do niej \v drogę po 
górach, aby jej po\vinszo\vać tej łaski, i 
stać się użyteczną s\vcmi posługanli. EI

. .ibieta spotyka Ivlaryę, nazy\va Ją blogo-
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sławioną l\'latką Pana swego, a S. Jan 
Chrzciciel jeszcze \v żywocie s\vej matki 
okazuje radość, i zostaje poś\vięcony, l\1a
rya od po\viada: ,,\Vielbi dusza nl0ja Pana, 
i rozrado\vał się duch mój \v Bogu Zba
\viciclu moim" ,-Proś Boga, aby cię łaską 
S\voj'l n~l\vicdzat. Staraj się być uzytecz
nym bliźninl s\voim czcm tylko mozesz. 

15. lVarod,enie Ponr, Jezusa. 1\farya i Jó oO 

zef, jako ubodzy, nie przyj~ci do gospody 
w Bctlcjcmic, zatrzymali się \v skalistej 
grocie służącej za stajenkę. I tu \vłaśnie 
la po\vicdziany od \vieków i oczekiwany 

o Zba\vicicl narodził się jako małe dzieciąt
ko, nicnaruszając dzie\virt\va l\laryi. Najśw. 
Panna u\viną\vszy Cio w pieluszki połozy
ła \v kanlicnnym żłobie, oddając ~1u ra
zem ze ś. j {>zcfem cześć jako Bogu S\VO
jemu. Anioło\vie z\viastują tę radość pa
stuszkom ubogim, a g\viazda wzy\va kró
l()\v dla uczczenia Boskiego dzieci'ltka.-

o Zba\vicicl obja\via się naprzód ubogim i 
pokornym. Jeśli chcesz być wielkirn u Bo
ga bądź małym u siebie; nie miej zbytnic

.. go przy\vią7.ania do dóbr ziemskich, lec~ 
bądź ubogim \v duchu. 

16. OIJZ II8zczenie N. P. 1IIrrr.'l;. Stbsownie do 
zakonu l\Iojzcszowego, l\larya j Ś. j<'>zcf 
czterdziestego dnia przynieśli Boskie dzie
ciątko do kościoła do jeruzalem, abyGo ofia
ro\vać Panu i złożyć przepisaną ofIarę. 1\~ a-
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rya chociaż nie była obowiązana do tgoe 
obrzędu, jednak jak każda inna nie\via~ta, 
z pokorą poddaje się prawu. Syl1l0n bie
rze na ft,Ce Boskie dzieciątko, uznaje w 
Niem S\vcgo Zbawiciela: blogosła\vi l\]a
ryj, dodając: A serce t\ve przeniknie miccz 
boleści". IVlarya tknięta tern słO\VCnl pro
roczem uchyla głowę przed \volą Bozą· -
Naśladuj l\'Iaryę, spełniając wiernie przy
kazania kościelne co do by\vania f\a mszy, 
co do postu, i inne. Kto Kościoła nie słu-
cha, Chrystusa nie słucha. 

J 7· U(~ieczh:(& do E,qiptu łlcrod okrutny, 
do\vicdzia wszy się od 1\'1 ędrcć>\v o naro
dzeniu Zba\vicicla, postanowił (io zgładzić 

. ze świata, i kazał pobić \vszystkie niC1110-
·wh,ta \v Bctlejernie i w okolicach jego. 
Ale Józef ś. przestrzeżony \ve śnie od A
nioła uszedł zawczasu z l\1aryą i l)zieciąt
kiem do Egiptu. Ilez to trudó\v i przykro
ści doznała l\larya \v tej długiej podróży 
i w tern \vygnaniu i tułact\vic na obcej 
ziemi!- Naśladuj tu posłuszcllst\VO l\laryi i 
Józefa głosowi Bozernu. I ciebie nieraz 
\vzy\va wnętrzny głos, abyś porzucił tcn 
natog .. abyś uciekał od złego towarzyst
\VU, a czy słuchasz?., 

I 8. jJoU:1'(}l świętej Ilodzi'llY do ]\7azG'f'ptu. 
\V cdle podania, po siedmiu latach poby-' 
tu w Egipcie \vśród trudów i znojów wy
gnańczego życia, Najśw, Rodzina wraca 
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do ojczystego domku w Nazarecie. Tutaj 
Ś. Józef zajnlujc się rzemiosłetn, 1\Iarya tez 

"cictzko pracuje, a maleńki Jczus pomaga 
w pracy matce i mniemanemu ojcu s\ve
mu. 're trzy osoby zcspolone ś\viętą nliło
ścią mogą się nazwać 'l',.(;j('l! z7IJ IJI8ką, i 
st~tno\vią wzór zgody i miłości rodzinncj.
Zgoda domo\va utrzymuje się wzajemncm 
ustępo\vaniem, cicrplhvością, łagodną rno
wą, milczeniem. Gdzie pokój, tam szczę
ście i błogosławictlstwo Boga. 

19. Z1l.flLezienie łlez1f..~a UJ I({).~ciele. Gdy Pan 
Jezus miał lat 12, Najś\v. Panna i ś. Józef 
wzięii Go z sobą, udając się w piclgrzytn
kę do Jerozolimy na ś\vit,ta wielkanocne. 
A gdy już wracali, postrzegli iz Jczusa mię
dzy nimi nic było. Z wiclką żałością wra
cają do Jcrozolimy, i tam znajdują Go \v 
kościele nauczającego tniQdzy uczonymi 
żydowskimi.-vV szyscy zdumic\vają się nad 
mądrością Jego. Na żałośne pytanie l\lat
ki, Pan Jezus odpowiada, iz mu nalezy zaj
mo\vaĆ" się sprawą ()jca 1 ltebieskicgo. J za
raz po\vraca z nimi pocieszając ich serca 
stroskanc:-U cz się od ś\viQtej Rodziny 
uczęszczać do kościoła, gdzie znajdziesz 
za \VSZC ] czusa i Jego laski lJtracasz ] e
zusa, kiedy grzeszysz śmiertelnic; znajdu
j~sz Cio kiedy załujesz szczerze i spowia
dasz się z grzechów. 

20. Z/leże 1I.k1',llte J~Zllsa. Do 30 roku Pan 
Jezus mieszkał z l\laryą i Józefelu, ulega-
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jąc Im z pokorą i pomagając \v ich pracy. 
C=zytając pismo Boze, Jezus tłumaclył Im 
trudniejsze miejsca i zach\vycał Ich umy-
sły mądrą i słodką mo\vą S\voją· l\larya 
ciesząc się obecnością najtnilszego Syna, 
bolała niekiedy przypominając proroct\vo' 
Symeona o boleściach s\voich. W tej po
rze Józef ś\vięty na rękach Jezusa umarł, 
i dusza Jego czysta przeniosła się na ło
no Abrahamo\ve, oczekując Wniebowstą
pienia ~at1skiego, kiedy ją Jezus wziął do 
nieba-Zycie nasze jest \vieńcem uplecio
nym z radości i smutku. Szczęście praw-o 
dziwe i tr\vałe za grobem nas czeka. 

2 I. Ż/fcie publit·;-1I.p- Jezusa. O z jaki1użc 
smutkiem zegnała J\Iarya Jezusa, udające
go się na nauczanie ludu! Czuła głęboko 
sicroct\vo swoje, ale pokornie wielbiła wo
lę Bożą i pragnęła zba\vienia dusz nade
\vszystko vV modlit\vie gorącej i rozluy
ślaniu pisma ś\viętcgo znajdo\vała pocie
chę w tern odosobnieniu.- I tobie przyj-: 
dzie się opuścić dom rodzinny i ciebie 
może spotkać sieroct\vo i opuszczenie. 
lVlodlit\va ciebie pocieszy, bo Bóg jest Oj
cem sierot, a l\larya pocieszycielką stra-
pionych.' . 

22 Gar/y lV I(ani~ Gul "leJsA:ifj. Gdy Jezus 
wrócił z nad Jordanu do Nazaretu, zda
rzyło się, iz rodzina spokre\vniona z Najś\v. 
Panną zaprosiła l\'1aryę i Jezusa z ucznia
mi na weselne gody. Ale gdy dla mnóst-
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wa gości i niedostatku nowożeńców nie 
stało \vina, l\larya zwraca się do Jezusa 
mówiąc' »Wina nic n1ają«, Pan Jezus od
powiada, iż nie przyszła jeszcze pora ob
jawienia się Jego Boskiej mocy; ale po 
ch\vili, 'ulegając prośbom 1Vlatki i litując 
się nad snlutkiem małżonków, kazał na
pełnić sześć naczyń wodą, i mocą S\vą Bo
ską w jednej ch\vili przemienił ją \v \vy
borne wino, i u\vcsclił całe zgrolnadzenie. 
To był picr\vszy cud Jezusa, uczyniony na 
prośbę l\Iaryi.-"Vlidzisz, jak pot<tżne jest 
pośrednict\vo Bogarodzicy! Wino oznacza 
miłość Boga i pragnienie dóbr niebicskich. 
Proś Maryi o ten dar nadprzyrodzony. 

23. lłfa1'ya tJr rW8za 7lczen,:crt Jez71'3a. l\'Ia
rya słysząc o nauce Boskiego Syna i o cu
dach Jego przejmowata się radością; lecz 
zdradliwe kno\vania I: aryzeuszów i innych 
biegłych w zakonie Zydó\v, zaślepionych 
pychą i chciwością, chcących zgubić J ezu
sa, przeszywały Jej duszę lnieczem boleś
ci. l\Iarya z innClni pobożnemi nie\viastami 
często towarzyszyła Jezuso\vi słuchając 
nauk Ewangelii; nadto przez tyle lat bę
dąc najbliższą po\viernicą s\vego Syna, 
przejęła się poznanicln woli Bożej i stała 
się najpier\vszą i najleps2ą uczeni cą Jezu-
·sa. Na Niej najlepiej spra\vdziły się słowa 
Jego: »Błogosławieni, którzy słuchają sło
wa Bożcgo i strzegą go«, t. j. wprowadza
ją w wykonanie stosuj,-!C do życia swego.-
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A ty jak wypełniasz nauki Ewangelii o 
pokorze, o miłości nieprzyjaciół, o zapar
ciu się samego siebie? 

24·1ł/aJ'//il tUW(J'I'Z:t/8Z,1/ Jez1l8ou'i u~ drodze 
kJ'Z//Ż01V(Jj. Najśw .. Panna, dowiedzia\vszY'. 
się o pojnlaniu i osądzeniu na śmierć naj
milszego Syna, jakby gromem niebios ra
zona zostaje: lecz po ch\vili posiliwszy s\ve 
serce zbolałe poddaniem się \voli Bozej, 
w to\varzystwic lVlagdaleny i ś. Jana b~~zy 
szukać jezusa. Spotyka (;0 oblancgo kr\vią, 
zsiniałego i obciązonego' krzyżem. !(tt'>ż 
wypo\vie boleść l\laryi w tern ci~żkicnl 
spotkaniu! A jednak \vsparta na ratnicniu 
jana podąza męznie \v ślady. Jezusa na 
l<.ahvaryą. - Naśladuj l\1aryą niosąc o,dważ
nie krzyż swój za jezusenl Nie narzekaj, 
ale cierp \v cichości i poddaniu się \voli 
Boga. 

25. JJla ł'.'lrt 8toi porZ kł·Z.1I ien~ Jezusa. Jakiż 
bolesny \vidok był dla l\Iatki, gdy jezusa 
przybijano do krzyża, gdy podnoszono z 
krzyzcm, gdy słyszała bluźnicrst\va i urą
gania! !(rc\v płynie z ran Jezusa strumie
niami; zołnierze dzielą się szatami Jego, a 
o suknię rękami l\laryi zrobioną los rzu
cają. lVlarya jeJnak, chociaz przeszyta ll1ie
CZCln boleści \vnętrznej, stoi pod krzyzetn 
ofIarując s\vego Syna na okup ś\viata.-I )la 
t\voich złości cierpią Jezus i lVlarya nie
\vinni. ()hrzydź grzechy, postan{)\v strzedz 
się i najnlniejszej winy dobrowolnie po-
pełnionej. . 
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26 j1/ ,-,ry'-'. pod k:l"z.'1 żl!m. zost"jc lł[rt tl.'(t na-
. ,f;lZą. Zbliza siQ ch\vila dokonania Ofiary. 
Cała natura \vzruszona płacze St\v6rcę 
swego; a 1\larya stoi pod krzyzcln, słucha
jąc ostatnich sł{)\v Zba\viciela Jezus spo
gląda na 1\latkę i na ucznia ukochaneg-o, 
i mówi: »Niewiasto, oto syn tW()j!« a do ś. 
Jana: »(Jto matka t\voja!« 'V tej ch\viliu': 
roczystcj l\Iarya wzi<;ła nas za dzieci swo
je -Jeśli chcesz być nliłym l\1aryi, bądź 
podobny do ś Jana: bądź tak czysty i 
tchnący miłością i poświęccnicl11. 1\'larya 
nie przyznaje się do dzieci nieskromnych, 
nieczystych, krzyzujących na· no\vo Jezusa, 
dopóki nie porzucą grzechu. 

27. A/orNa lJr :.11 pn.rII'zflJie Jezus(1. Z jakąz 
boleścią przyjęła l\iarya na s\ve łono Cia
ło Jezusa z krzyza zdjęte! łzami je s\vc111i 
polc\vała, pocałunkami okrywała; 111aścia
nli \vonnemi, \vespół z inne111i niewiastanli, 
nalnaszczała; ze smutkiem \viclkim i tę
sknotą z niCl11 się rozstała; kiedy je do 
grobu złożono.-Polnagać \v pogrzehaniu 
umarłych, a z\vłaszcza ubogich, jest miło
sierny uczynek. Bądź przy pogrzebach 
skupiony; rozmyślaj o śmierci, módl się za 
u111arłych. 

28. il/(I/'.'/(1, pn(·ic.c;zou(t zm,nrllt?/clolJsta,lIif'rn. 
Je!l"'~(t. Zbawiciel powsta\vszy z grobu ży
\vy i jaśniejący ch\vałą obja\via si<t naprzód 
l\Iatce i pociesza Ją po tylu boleściach, 
!{tóz zdoła wyrazić radość ~laryi, kiedy 
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ujrzała przed sobą swego Syna zmart\vych
\vstałcgo i usłyszała Jego słodkie sło\va, 
kt()rClni Ją \vitał!-I)oznając pociech i szczę-

_ ścia doczesncgo nic zapominaj dziGko~.vać 
ich [)a\vcy; nie zaślepiaj się \v Po\vo.dze
niu Zicll1skim; ale wzdychaj do pociech 
duchowych . 

. 29. 1lI"J",lja 1)1'zN u:niehowstqpifnill Jezusa. 
Zba\viciel często pokazy\vał się l\;Tatce S\VO

jej, polecając Jej, aby się opieko\vała pier
\viastko\vym !(ościołem. Nareszcie czter
dziestego dnia udał się z Najśw. Panną i 
ucznlanli na g6rę Oli\vną, i tam błogosła
wiąc im \vzniósł się do nieba. l\larya dłu
go patrzyła z utęsknieniem pcłncm nadziei 
,y niebo, do którego Syn Ją poprzeclzil.
Zycie doczesne jest tylko gościną. naszą, 
pielgrzymką pcłną łez. Czas mija jak dym 
i para rozwiana \viatrem, a \vieczność tr\va 
hez kot1ca. l\Iyśl o tern, co nie będzie n1ieć 
kOllca; a mało zważaj na rzeczy marne i 

., . 
przem1JaJące. , 

30 . .iłlor'.'/r!,. otrz.7pn uie Duchn, Slcięte.rlo. ra
zem z Apostołami nie dla siebie, bo była 
pełną jego łaski, ale dla nas, aby była nau
czycielką i opiekunką Apostołów i innych 
\viernych początkowego !(ościoła. l\larya 
najdoskonalej rozumiejąca \volę Pana Je
zusa, \v pozostałeiTI życiu ziemskicm stała 
się ,vzorem gorli,vości o zba\vienie dusz i 
poci~szycielką prześlado\vanych uczniów 
Jezusa. -- I(to kocha bliźniego, ten stara si~ 
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o zba\vicnie duszy jego; ho gorli\vość jest 
to nliłość czynna. Pra\vdzi\va gorliwość jest 
roztropna, uprzejma i poś\vi~cająca sict. 

3 I. llff11'.'/lt W/lł:(~bOll)zi~t(l. \Vedlc podania, 
l\larya ll1J.jąC lat 63 oddała najczystszą 
S\vą duszę \v ręce Syna swego. Gdy jUl 
nadchodziła ch\vila Jej śtnierci, zebrali 
się l\postoło\vic i \vierni do Jej łoża, rze· 
\vne łzy \vy1c\vając. l\Iarya żegnała ich 
tkli \vclTli sło\vami, pocieszając ich nadzieją 
blizkiego połącic111a się \v niebie. POCZC111 
\vyciągając nad nitni ręce błogosła\viła, i 
\vidząc przcd sobą najnli1szcgo Syna S\VO

jego spokojnie zasnęła \v Bogu. Ciało Jcj 
ze ŚpiC\VClTI pSalnlÓ\V złozono do grobu z 
\vonnemi rzeczami; przez trzy dni odby
\vały się u Jej grobu modły i żałośne hy
mny \viernych. l.Jccz oto, po trzech dniach 
przyby\va Ś. 'Tol11asz 1\ postał i prosi, aby 
mógł spójrzeć na ohlicze Najś\v. I)zic\vi
cy. Otworzono grób, ale juz ciaJa nie 
znaleziono, tylko ś\vieze wonne k\viaty. 
Ciało lVlaryi połączyło się z duszą i zo
stało zaniesione przez Al1iołó\v do nieba.' 
T'an1 Najśw. Panna otrzymała ch\vał~, 
ukorono\vana będąc od całcj 'Tr<.'>jcy prze· 
nGjś\vi~tszej; i wy,niesiona jest nad \vszyst
kich Anioló\v i S\viC(tych jako ich I(rólo
wa, a nasza pośredniczka przed Bogictn. 
Jakie życic, taka i śmierć by\va pospoli
cie, Jeśli chcesz pozyska(~ ch\vałq w nic-
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bie, naśladuj Maryą. Wypełniaj cnoty' \vła
ści\ve t\vemu stano\vi i obfituj w dobr e 
uczynki .. 

Znlów 6 pacierz.IJ n"1 żnt. ](o.4c/otl. 

, , 
P I E S N 

1),' ·)1 odsłonieniu i zasloniel11u ~-d)}"azu i.V. 
111 ur/li l). na U8tJ'ejórantie. . 

Witaj .Panno nieustanną czcią wszystkich 
ludzi, 

Choć -' żadnego śmiertelnego serce nie 
wzbudzi 

Należytej dI~ Ciebie 
. Czci, którą S\vięci w niebie 

Błogosłrl\vią, \vychwalają z niskim pokłonem 
Schylanl glo\vę, Cię królo\vą ś\viata całego 
Oglądając i \vitając serca mojego 

()sobli\ve kochanic 
l ukontento\vanic. 

Przyjm łaska\vic, ku T\vcj sławie, to przy-
\ witanie. 

O cudami i łaskami Panno \vsła\viona! 
Dobrotli\va, szczodrobli\va, bądź pochwa-

'. lona! 
IZt6rąć chwalą Anieli, 
Widząc l\vą t\varz \veseli, 

Niech oglądam, jako ządam, \v \viecznej 
'. Cię ch\vale. 
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o jasności i światłości Nieba całego; 
Rodzicielko, karmicielko St\v<'>rcy T'wojego! 

!(t{)Z okiem niczrazonem 
Godzien patrzeć stworzonem 

W twarz nad słońce jaśniejącą" T\vego 
I oblicza? 

jauznawam i wyznawam niegodność moję, 
Patrząc w święte niepojęte ()bliczc 1"\voje 

()czami śmiertelnemi, 
, Przez grzechy zaćmionemi, 

!{tóre Swięci, w niebo wzięci, widzą z 
. zdumieniem. 

Więc śmiertelnem, skazitelne1l1 nie mogąc 
. · okiem. 

W Twą osobę i ozdobę patrzeć mym 
\vzrokiem, 

Niechaj \v niebie oglądam~ . 
Czego usilnie ządan1, 

Cię na \vieki, gdy powieki zawrę śmier
telne. Amen. 

I I. N A B O ŻEŃ S T,W O 
,. 

do S \v. A n: o ł ó \v. 
Nfl1d('(f. Jak wiesz już, m()j bracie, Anio

ło\vie są to stworzenia Boze rozumne, 
nicmające ciała; są to duchy, kt()rych oczy
ma \vidzieć nie możemy, tak jak nic\vidzi
n1y ctpszy swojej, która takoż jest duchct11, 
i\niohnvie są istoty doskonalsze i \vyzsze 
c d człowieka. W-iesz ró\vniez, że 11ickt6rzy 
aniołowie zbuntowali się przeciwko Bogu , 
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za co zostali odrzuceni i ukarani wiecz
netn pot~pienien1 w piekle; i takich na
zy\vamy złymi duchalni, nieprzyjaciółmi 
duszy naszej. Ale Aniolo\vie, którzy zo
stali wiernymi Panu Bogu, ut\vierdzeni 
zostali na \vieki w łasce Bożej. Chwalą 
oni Boga, są jego najposłuszniejszymi siu
galni i posłal1calni; dobrze nam życzą· są 
riaszymi opiekunami i strózan1i, i modlą 
si:: za nas do Boga. Dzie\vięć jest stopni 
czyli chór{nvanielskich: Aniolo\vie,Archa
nioło\vie, Trony, Państ\va. I\sięzt\va, Wła
dze, lVlocy,- Cherubino\vie i Serafino\vie. 
WicIny to z Pisma świętego. ktć>re wspo
lnina ró\vnież, inliona kilku aniołó\v, a mia-
no\vicie: I) S. l\lichała Archanioła, który 
nazy\va się VvT odze111 wojsk~a anielskiego i 
jest opiekunem I(ościo{a. S\vj~to jego ob
chodzi się 29 \tVrześnia. 2) S. Gabrycla 
Archan., który był posłany do N. P. l\la
ryi z\viast,ować, ze zostanie Matką SY,na 
nozego. S\vięto jego 18-go Marca. 3) S\v. 
l~afała Archan., którego Bóg da'ł za prze
''lTodnika l"objaszovli spra\viedli\velnu. 
Ś\vięto jego 24-go Października. 

Wiara nas uczy, że Pan Bóg przy chrzcie 
Ś\v. da ie każdemu c,Jo\vieko\vi Anioła za 
stn'>za -i opiekuna. \\T spominają się też \v 
Pislnic Ś\Viętcln Aniofo\vie str()żowie miast 
i krajó\v. ~\vięto Anioł()\v Strózów obcho
dzi się 2-go Października. O jakaż to 
\viclka pociecha być po\vinna dla ciebie, 
że masz s\vego Anioła-Stróza,' który je~t 
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t\voim najlepszym pr7.yjacielcm. Nie jesteś 
nigdy _ sam jeden. bo z tpbą zawsze jest 
twój Anioł. ,,} akież to powinna ta prawda 
wrazić tobie uszano\vanie, na,riać poboż
ność, wpoić. ufność! mó\vi S. Bernard. 
U szano\variie dla obecności Anioła, poboż
ność dla jego życzli\vości, ufność dla jego 
opieki. Bądź -u\vażnym \v postępkach swo-
ich, jako ten, któremu to\varzyszą Anio
ło\vie, jak im przykazano we \vszystkich 
drogach twoich. ,\V kaidem miejscu, w 
każdym zakątku, miej uszanowanie dla 
Anioła swego. Nic śmiej. czynić w obec
ności jego, na cobyś się nieod\vażył przede 
mną. Czy wątpisz ie on jest obecny, dla 
tego że go nie widzisz? Cóż żebyś usły!. 
szat? Cóż żebyś dotykał? Cóż żebyś po
wonieniem poczuł? Pamiętaj." że nie sa
mym tylko wzrokiem przekonywamy się o 
obecności rzeczy". Ilekroć tedy gwałto-; 
\vna pokusa nacierać będzie na ciebie, 
lub ciężkie strapienie grozić tobie p.ocznie, 
wzywaj stróża twego, nauczyciela twego, 
pOlnocnika t\vcgo. \vśrc'>d tych niebezpie
czeństw i utrap~et1 \vołaj do niego. i' 111Ó\V: 

"Panie. ratuj nas,- giniemy':. Anioł twój 
podaje ci święte myśli, broni w pokusach, 
pociesza \v strapieniu. Kiedy w grzech 
wpadasz, on stara się pociągnąć 'ciebie 
do pokuty, prosi Boga o żal serdeczny 
dla ciebie. Te zg-ryzoty sumi~nia- których 
po grzechu doś\viaączasz. te naponluienia 
starszych, rady 'dobrych przyjaciół, ch~ć 

Ch\vala na wys9~ . .M 2. 29 
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do modlitwy:' to są' różne sp0soby, któ'rych' 
używa ten niebieski przewodnik twój, aby 
cię doprowadzić do poprawy. Nie raz od
.wrócił on modlitwą i opieką s,voją kary 
Boskie, na jakie zasłuzyłeś:· choroby, przy· 
padki, smutki. On wreszcie· nędz.ie przy· 
twojem. skonaniu, pomagając ci do dobrej 
śmierci. Kochajzc swego Anioła, myśl o 
nim często, i. wzywaj go: na pomoc.· Pa.
miętaj, że wtenczas staniesz się mu naj
bardziej miłym i \vdzięcznym, kiedy bę
dziesz czystym, skromnym, ilietylko w u
czynkach i słowach, ale i w myślach; bo 
wtedy staniesz się mu podobnym, aniołem 
w ciele. • • 

# ·l~ITANIA. 

do świętycb Aniołó,v. 

Kyrie elejson, Chryste' elejson J{yrie 
• ... elejson .. 

Chryste uslysz nas, Chryste wystuchaJ nas. 
Ojcze ż nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, ~oże, zmiłuj 

sie 'nad nami. . . 
" , 

Quchu Swięty Boże, ·z~iluj się nad nanli. 
Swięta Trójco jedyny Boże, zmiłuj si~ 

nad nami. ' . 
Świ~ta Maryo, Kró~owo' Anielska, módl . .. . 

Sie za natul. 
ŚWit;"ci Aniołowie, módlcie się za nami. 
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, . 
Swi~ci Anioło,vie; którzy śpiewacie 

, przed Panem, 
• Swięci Aniohvie, którzy rzecz'y Bó- ~. 

~ ·skie.ludziom oznajmujecie, 8: 
Swięci, Aniołowie,' którzy od Boga n 
.' straż trzymacie nad ludźmi, ~. 

. , 
Swięci Aniołowie, którzy na twarz ~. 
" Boga Ojca niebieskiego patrzycie, .. : 
Swięcł Aniołowie, którzy· się nad ~ 

grzesznikie'm poku~ującym 'wese- g 
, licie, 3 , ~. 

,Swię.ci Aniołowie, którzyście przy · 
narodzeniu Chrystusa Pana. we
sele 'ludzioIn zwiastow.ali, , 

Swięci Aniolo~ie, którzyście na pu~ ~ 
. , szczy Chrystusowi Panu służyli.' 8: 
S\vięci Aniolowie, którzyście Laza- [, 

rza na lono Abrahamowe.zanieśli, C'D , 
Swięci Aniołowie, którzyście przy ~ . 

.. ~ 

, grobie :Ę>ańskim. w bieli si~dzieli, ~ 
Swięci Aniołowie, którzyście się po . ~ 
,-Wniebowstąpieniu Pańskiem Ucz- ~ 

, niom Jego .pokazali, . S. 
Swięci Aniołowie którzy modlit~y · 

nabożnych ludzi do Boga ·zano-
SICIe, 

• ••• 
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S\\.·ięci ·Aniolowie. którzy . umiera ją
", cych na\viedzacie . . ' . 
Swięci Anioło\vie' którzy sprawie- ~ 

dliwych dusze od \vszelkiej zma- 0, 
o.. 

. zy oczyszczone" do nieba wpro\va- n 
, . dzacie, (b" 

Swięci Aniołowie, którzy cuda mocą ~. 
Boża czynicie. ~C'D 

, • N 
S\vięci Aniolowie, którzy dziedzict- Pl 

wo zbawienia biorącym, .na poslu- g 
, gę posyłani jesteście" 8 
Swięci Aniolowie, którzy nad kró- .-. 

lcstwy. i państwy postawieni je .. 
, steście, . ,... .' 
Swięci Aniołowie, którzyście wojska ~ 

przeciwników częstokroć ~prawą g: 
, swą rozpraszali, n 

Święci Aniołowie, którzyście' z wi~· ro· 
. zień i innych. niebezpieczeństw ~. 

ludzi 'Yybawiali," '. . .. ~ 
Święci Aniolo\vie' którzyście świę7" Pl· 

tYGh Męczennikó\v w męk.ach cie- ~ 
, szyli i umacniali,' " e. 

Swieci Aniołowie, którzy przed Chry - . · 
st~sem Panem -na sad ze zna'<iem . . 
l~rzyżaświętego staniecie, 
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. . 
Swięci Aniołowie, któr~y' zlych ·od 

dobrych z rozkazu Boskiego wy
łączycie, l\:lócllcie, się za nami. ." 

Bądź nam milości\v. odpuść nam Panie. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Pani,e., 
Od wszelkich ·niebezpieczeństw, wybaw 

nas Panie. , 
Od wszelkiej nie\viary, wybaw nas Pa-. 

nIe. 
Od' powietrza. glod~, ognia j" wojny, 
. wybaw nas Panie. 
Od śmierci wiekuistej, \vybaw nas Panie. 
Od śmierci naglej i niespodziewanej, 

\vybaw nas Panie., • 
l\tJy,grzeszni Ciebie Boga prQsj'lny, wy

słuchaj nas' Panie. 
Abyś si~. nad nami zlito\val, Ciebie pro-

simy, . \vyslucha j nas Panie. . · 
"Abyś Kościół .Twój rządzić i zach'ować' 

raczyl, Ciebie, prosimy, wysłuchaj 
nas Panie. ' . . · 

Abyś \vszystkim narodom pokój i zgo
dę dać raczył, .Ciebie prosimy, \vy-
słuchaj nas Panie. , 

Abyś nas bronił od wszego zlega. Cie
bie pro'sil~y, ·wysłuchaj nas Pani~ . 

• 
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Abyś, wszystkim wiernym zmarłym \vie
czne ,odpocznienie d:ać raczył, Cie
bie prosim'y, wysł,uchaj nas panie. 

Abyś urodzaje ziemi dać i one W cało
ści zachować raczył, Ciebie prosimy, 

· wysłucł1a j nas Panie. 
Abyś nam we wszystkiem błogosławić 

raczył, Ciebie, pr.osirny , wysłuchaj 
· nas' Panie. 

Baranku' Boży, który .,gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Bozy, który gładzisz grzechy 
. świata, wysŁuchaj nas Panie. . 

Baran1(u Boży, który gładzisz grzechy 
świata,. zmiluj się nad nami, 

Chryste usłysz nas~ Chryste wysłuchaj . . , nas. 
Kyrie elejson, Chryste el~json, Kyrie 

elejson. ' . ..' 
, . 

Ojcze nasz, i Zdl"owi1ś J,la1·ya. 

AN TY F OŃ,A. 
, 
Swięci Aniołowie, brońcie nas w 'po-

tyczkach z nieprzyjaciolmi' zbawienia, 
iż~yśnly nie zgin~li na strasznym sądzie. 
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f,. Przy obecności AniolÓw śpiewać' 
Ci będ~, Boże rnóji. ' 

B~ .. J3ede cześć, odda\val w kościele 
./ AJ.. 

świętym T\voim. i będę wyzna-
wal święte imię T\voje . 

. 
l\lódlmy się. ~ • 

• 
, Boże, -który w porządku przedziw

nym wkladasz obowiązki na Aniołów i 
ludzi, udziel łaskawie, aby Aniolowie, 
którzy nieustannie są przy Tobie dla 

'.\vykonywania rozkazó\v Twoich, stali' 
. się opiekunami życia. naszego na zie
mi. Przez Pana naszego .. 

Boż~, k~óry z niewysłowionej Opa-. 
trzności, Swiętych -Aniołów Twoich ku 
straży naszej zsyłać nam. r(1czyszi daj 
narn, pokornie Ciebie blagającym aże
byśmy zawsze dozna\vaJi ich opieki, i 

~ wiecznem z nimi cieszyli się. weselem .. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

, . 
. POBOŻNE \VZY\VANIE. 

do Świętego Anioła-Stróża. 

Dobry Aniele, czujny ,Stróżu 
strzeż mnie. .. 

, . 
mOJ, 
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'Dobry Aniele, Poradniku mój, nat 4 

, chnij-.mnie. 
Dobry Aniel,~, Obr9ńco mój,. broIł,' . . , 

mle. . ,.; 

Dobry Aniele, c~uly Przyjacielu rhój,. 
kochaj mnie: 

Dobry Aniele, pocieszyc.ielu mój, u-. . . 
mocnIJ mnIe. 

Dobry Anie!e~ B~acie. mój, bądź za-" 
wsze przy mtlle. 
, Dobry Ani,ele, Mistrzu mój, ~auczaj . mnIe. t1 

I?obry Anie'tc, Pasterzu" mój, prowadź 
mnIe, , . 

Dobry Aniele, Swiadku' czynt:lości 
'moich, oczyść mnie. ' 

Dobry Aniele, podporo moja, wspie- . . . 
raj mnIe. .', 

Dobry Aniele, Opiekunie 'mój, nie . . 
opuszczaJ mnIe. . 
. Dobry Apiele, Przyczyńco mój, módl" 
SIę za mną. . 

Dobry Aniele, Orędownil{u, mój, prze-
ma\VlaJ za mną. 

Dobry Aniele, I<'ierowniku mój, rządź 
mna . • • • 
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,. Dobry Aniele, Pr~C!wodriku mój", . zo-
st~\vaj . przy mnie.". . ' 

Dobry Aniele,. Oświecicielu' mój" oś-. . . 
. \VlecaJ mnIe. 

A N T Y F o N A. 

Oto ja poszlę Anioła mego, któryby 
szedł przed tobę· i strzegł na drodze, i 
wyprowadził cię na miejsce, którem na· 
gotowal. Szanuj go,. i słuchaj gtosu j~go. 

V. Aniolom. swoim rozkazał Bóg o 
tobie. . 

I}. Aby.' cię strzegli we \vs.zystkich 
~ · drogach ,twoich. -

l\Iódlmy się. 

. Wszechmogący.' mitosierny . Boże,. 
któryś ·nas· Anielską strażą opatrzyć ra
czył, spraw, prosimy. ch;, abyśmy pod 
tą obroną ubezpieczeni, od zlych my
śli wyzwoleni i od wszystkich przeci
wności wybawieni byli. Przez Pąna !1a
szego i t. d .• 

l\iODIJTVl A . 
do svreg'o A.nioła-Stróża . . 

Najslodszy Aniele Stróżu i najzycz-
liwszy mój przyjacielu! obro.ńcQ i nau:-
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'czycielu prawdzhvy, jedyny skarbie -'nie_o 
śmiertelnpści mojej ~szczęśliwej, dzięku-' 
ję .Bogu rTIojemu, że mi cię dal za Stró
ża i Patrona, .dziękuję i za wszystkie 
dary. któryrni cię przyozdobić raczył, 
'dziękuję i Tobie. że mię ś\viątobli\vie 
b'ronisz, . kochasz i na· ręku jako mat-

· ka piastujesz. Nie usta\vajże, aż n1ię 
postawisz Panu Bogu tam, 'zkąd do 
straży ~ojej jesteś posIany. Zatuję, 
żem ci nie zaws.ze na każde skinienie 
i natchrienie posłuszny byl; i żem 'cię, 
Fana. Boga obr~żając,' tak wiele· razy 
zasmucil. Ty. przecie poda\va j. sercu 

.mojemu to wszystko, czego 'Bóg chce 
po mnie;" lenistwo, ozięblość i,. zatwar.' 
dzialośc.: .serca mego oddal, wszczepiaj 
we mnie miłość Boską, osładzaj nabo~ 
żeństwem do Najśvv. Panny. Prze'z Pana 
naszego Jezus~ Chrystusa. l\men . 

• . .' 

Aniele Boży, . który jesteś strożem 
moim, mnie tobie z Opatrzności Bos
kiej zleconego,' rządź, broń i' strzeż o~ 
wszelkiego zlego. AU,len .... 
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P I E 'Ś Ń . 
• 

Aniele Stn')żu duszy, 
Z pokorą, błagam Cię, 
Gdy myśl mię ziemska wzruszy, 
Ach! nię opuszczaj mnie.' 

Niech pr.zed skrzydłatni T\vemi, 
Złych marzeó pierzchnie f(') j, 
Ach, wspieraj mnie na ziemi, . 
AnicIe strózu mój .. 

Jak biały płomyk świeci 
Twój obraz w nieba tle, 
Ku 1-"obie duch mój leci, 
Dla Ciebie serce wre. 

Ty mi darami 'rwemi, 
Pociechy zlewasz zdrój, 
Ach, wspieraj mnie na ziemi 
Aniele strózu mój. 

, Dla ciebie ,myśli moje, 
I moje piękne dni. 
Gdy czuję tchnienie Twoje, 
Z radością płyną 'łzy. 

Niech moje ~hęci z Twemi 
lJ plotą jeden zw{) j, . 
Ach, wspieraj mnie na .ziemi 
AnicIe strózu mój . 

• 
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III. N A B O ŻEŃ s T \tv O 

do Św'iętego J6zefa. j 
, , "!. 

.Nauk'a. S Józef 'był mniemanym ojcem ~ 
Pana Jezusa, Oblubieńcem Najśw. Panny 
l\laryi i stróżem jej czystości, Opiekunem, 
i kar'miciclcm \vcieloncgo Boga. 1\larya by- ~ 
ła mu posłuszną jako s\vemu mał7,r)nkowi 
i sam Pan Jezus był mu uległy. Swiętoś~ 
cią życia swego i cnotami tak się odzna-

· czał Ś. Józef, że go Ewangelia 'nazywa 
_lł:prrllri()d/ill",1j'llł, t. j. doskonałym \v -służbie 
Bożej. Celował szczególnie anielską czy
stością, którą Bogu ślubował od dzieci6.
st\va, i której godłem jest lilja w ręku je
go. Był on ubogim cieślą i pracą rąk swo
ich l~trzylny\vał życie Najświętszej . Rodzi-

· ny. Smierć jego zaszła przed 30 rokiem 
Jezusa, i była najszczęśli\vszą, bo przy niej · 
byli obecnymi Jezus i l\1arya; dla tego. 
\vzy\vamy go jako patrona dobrej śmierci. 
Ojciec Ś. Pius IX ogłosił go opiekunenl i 
Patronem powszechnego kościoła. • 

Przyczyna i modlitwa za nami. ś. Józefa 
jest bardzo potęzna w niebie, bo on god
nością swoją i po\vołanicllJ. przeszedł Pa
tryarchów, Apostołó\v i \vszystkich Ś\vię-
.tych. Jak l\1arya jest pośredniczką między 
nami a S\VOlm Synem, tak ś. Józef pośre
dnikiem jest między nami a Jezusem i 

· l\laryą. Cóż mu odmówi Zbawiciel, który 
mu był poddanym n~ ziemi? Czeg<?ż' nie 
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zrobi dla niego Najśw. Panna, Jego Oblu
bienica? ]ezeli \vięc chcemy uprosić sobie 
miłosiel-dzie Jezusa i pOlTIOC Maryi, naj
bardziej \v godzinę śmierci, bądźmy po
bożni do ś. Józefa. Posłuchaj tu słów ś.· 
.Teresy: .. \Viedząc z długiego doś\viadcze-
.nia o niesłychanej \vziętości, jaką ma. u 
BO'ga ś. Józef chciałabym .wszystkich prze
konać, aby' mu szczególną cześć odda\vali. 
\tVidziałan~ za\vsze aż dotąd, jak ,\viclkie 
czynią postępy \v ct;1ocie te osohy, które' 
miały ku. niCITIU prawdziwą pobożność, po
partą uczynkami: ponieważ ten niebicski 
opiekun \v sposób udcrzający pomaga do
skonaleniu się tych osób, które się nlU po
lecają. Już od lat wielu proszę go, \V dniu 
jego ś\vięta, o łaskę szczególną, j' z.awsze 
'\vidziałem s\ve chęci spełnione. Zaklinam 
'na miłość Boga tych,' co mnie u\vierzyć 
nie zechcą, aby sami' uczynili . próbę, a 
wtedy ,przekonają się z doświadczenia, jak 
jest pozytecznelTI polecać się temu ch\va
lebnemu. Patryarsze, otaczać, go czcią 
szczególną." Inna ś\vięta powiada, że Pan' 
Bóg udziela ś. Józefowi prawa dawać tylU 
co go \vzywają: I, Czystość i· z\vycictżenie 
niebezpiecznych pokus przeciw nie\vinno
ści. 2;' vVielką pomoc dla \vydobyc'ia się 
z \vystępku i odwagę przedzi\vną przyz
nania się do wszystkich grzech()w na spo
\viedzi. 3, Przyjaźll Najś\v. Panny i wielką 
ku Niej pobożność. ·4, Szczególne wspar-
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cie w godzinę śnlicrci 5, Osobne światło 
dla poznania swego po\vołania, ujęcia srę 
go i udoskonalenia si~ w niem . 

• . . . 

LIT ANIA. 
o $ lV i' ę t Y Dl J ó z ·ę f i e, . .. 

. 
. Oblubie11,CU Najświęlszel ]'Cl1lny iłlorNi. 

• • 
kyrie elejson, Chryste elejson, . t< yrie . 

elejson. , · 
Chryste usłysz nas~ Chryste wyslu~haj 

nas. 
Ojcze z n.ieba Boże, zmiłuj się nad narni. 
Synu' Odkupicielu św·iata Boże, . zmiluj 

sie nad nami.· 
~ , . 

I?uchu Swięty J;3oże, zruiluj się nad nami. 
Swięta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się 

nad nami. . . , , ł , . 
Swięta lVlaryo, módl się za nami. 
::'więta Boża Rodzicielko, módl się za . 

nam!. ,. . 
Swięta Panno . nad 'pannami, n1ód~ , się' . 
· za nanu.· , . 
Matko Jezusowa; módl' 'Si,ę za nami. . 
Oblubienico Józefa świętego,. módl się 

• • za nam!. 
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.Świ~ty. Józefi~' SynSJ' Dawidów, . mód! 
SIę za namI. . 

, 
,Swięty Józe'fie, najczystszy 'Oblubieńcze 

'Maryi Panny, n1ódl się za ,nan1i. , , 

S\vięty Józefie,Ojcem ·mniemanym ~ 
Jezusa nazwany, o .. . , ~ 

Piastunie i Opiekunie Pana Jezusa) ~ 
~'Męzu według serca Bożego, 

, , 

Sługo wierny i mądry, 
~trażniku .cz.ci Matki Bożej, "1 

'S\viadku Jej nie.winności, " 
,Łaskami i cnotami napelniony', 
W dziewict\vie ,najczystszy, 
W pokorze najglębszy, 
"VV milości najgorętszy, 

_. . . 

\V bogoqojności .najwyższy, ,~ 
o· Który' samego Ducha świ<;tego świa- e: 

dectwem, Mężem sprawiedli\vynl . fJ1 . . , ........ 
; jestes nazwany, ~ 

IZtóryś z nieba wiadomość wziął o ~ 
świętej tajemnicy, vy ci~lenia Slo-o =:1 

. wa przedwiecznego, ' a 
Któ.ryŚ do Betlcj~~ Pannę 'Maryą 7' 

'T obie pqś l u bioną , prow.adzil, 
.' 
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Któryś był godzien byćprzy naro~ 
clzeniu Syna Bożego, i Jego w żlo
bie położonego widzieć, 

Któryś .... Chrystusa obrzezanego, Je-. ~ 
zusem miano\\Tal, o' 

Któryś Dzieciątko P·ana Jezusa z Pan.. ~ 
• oną Maryą w' kościele. ofiarował, '.-
, Któryś za. Anieiskiem napo!TInienieol ~.' 
.' z Dzieciątkiem i Matką Jego do "t"b 

Egiptu uchodzil, ' ,o N 

1,tóryś °pó śmierci I-Icroda do zien1i " Pol 

o Izraelskiej ż Dzieciątkiem Panem ~ 
Jezusem i prze~zystą lYlatką Jego PJ 

. poowróci!,. . 8 
!(tóryz przeczystą Matką Pana J e- !'"". 

zusa strapiony byleś, gdy· w J~-
., ruzalem zostal, i J egoś szukal, 

Któryś Jezusa po trzech dniach . . 
'. nl1ędzy Doktorami siedzącegd z ra-

o dością znalazł,. nlódl si<;' za· nanli. 

. Któryś Pa~a nad Pany na ziemi sobie 
posłusznego' nlial; .nlódt się za nami. 

Którego' umierającego· wcielony Bóg 
• ·z przenajś\vit:tszą ~lfltką cieszył i· r~

d{)\val, módl si~ za nanli., 
• 

• 
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Orędc)\vniku nasz!. ratuj nas Józefie S. . , 
Patron ic nasz ! ratuj- nas. Józefie S. 

. .' 

We \vszystkich naszych uciskach,' ratuj 
nas wgod.zinę ś·mierci naszej. . 

Przez przedziw.ne ~vybranie Twoje, ra-
tuj nas Jó~efie.S.. . 

Przez \vszystkie 'prace i tr'ucly T\voje, 
. ratuj pas J óźefie Ś • 

Przez ~rogosra)vicńst\Vd T\voje, ratuj 
. nas Józefie S. • 

• 
l\1y, ~tórzy się pod óbron~ T\voję ucie-
. kamy, Ciebie, prosirny, t11óQL ~ię ~za 

nami Józefie S. . 
Abyś. nam odpuszczenie grzechó\v na

szych uprosić raczyf, Ciebie prosimy, , 
lllÓCU si~ za nami Józefie S . 

Ahyś \vszystkim, którzy Ci sluż~ i Two
in1 się polę~ają prośbom, łaskawym 
byĆ raczyl, Ciebie pr9sinly, nlóc11 si~ 
si~ za nami Józefie S. 

Abyś. \vs~ys"tkich, . którzy w. przyczynie 
l\vojcj ufają, za\vsze i wszęcIziu bro
nić raczyl,. Ciebi~ prJSilny, inódl się 
z.a nan1i Józefie S. . . . 

.. Ch\va1:t n~ wysoko N! ł2 -
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Abyś nam dobrą śmierć, i przy niej 
obecność Jezusa. l lVlaryi \vyjcdnać 

. raczyl, .Ciebie , prosimy, m6dl si,? za 
narrti Józefie S. . 

Baranku Boży, który gładzisz grzecby 
świata, przepuść nanl··Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grżechy 
świata, 'wysluchaj nas Panie. .. 

. Baranku Boży, który gladzisz .grżechy 
ś\viata, zmiIuj się nad nami. 

Jezu Chryste usłysz nas; Jezu Chryste. 
. wysl~lchaj nas. . 
Kyrie elejson; ~hryste .~lejson, l<yrie 

elejson. . • 

1. Ojcze na.sz i t: d. • .. . 
. , ·A N T'Y F o N A: 

.Qto sługa rożtropny i wierny, które
go postanowil Pan .nad czeladką swoją. 
:V: Chwała'i .bogactwo w donlu jego. 
l;'. A sprawiedliwość : jego . trwa na 
. ·wieki. . .' . 

'V. Módl· się za narpi ·święty. Józefie, 
- nasz Opiekunie . 

..1,1-. Aby~my się, stali godnymi obietnic 
" Pana Chrystusowych:. .: . _ 
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M O D L I T. W A. 

Boże" który z niewyslowionej opatrz
ńości; Swiętego Józefa za o'blubieńc~ 
N? jś więtszej.. Matce 'rwojej wybraleś: 
spraw to, prosimy, aby ten byl przy
'~zyńcą n.aszym w niebie, którego za 
opiekuna wyznajemy na ziemi. Który 
żyjesz i królujesz w' niebie. i na ziemi, 
przez nieskończone wieki wieków. A . 

, , 
P IE S N. 

·Witaj Józefie królów . ozdobo. ' 
Ze krwi Dawida pierwsza Osobo;' 
Tyś PatryarGhów prymas i Książe,. 
Z tobą się godność niebieska \viąze. 

Ciebie Bóg Ojciec, ojce.m mniemanym 
,Obrał nad Synem z 1\'laryi danym. 

• 

I)uch święty zjawił rószczkę zieloną 
, \V najczystszYl1l ręku cudem krzewioną· 
:Oziś \v niebie z nimi Tobie wescle, 
Ze rósł w twym ręku Bóg w ludzkiem 
- . . . ciele :. 

Jezus posłuszny na Twe rozkazy, 
I VI Twej opiece Panna bez skazy .. 

'Anielskie chóry Ci usłllgują, . 
Gd Y tajemnice Bosk ie zwiastują. 

S.\vięci zaś.·w niebie, 9 gdy wspominająct 
, Józefa imię, głowy skłaniają. . 



. . 4 (i8 ' . 
.. 

Szczęślhvy, komp' Józef. Patronem, 
Za uprzejmego serca pokłonem. 

W klęskach, kłopotach jego opieka; 
W zyciu, przy śmierci broni człowieka. 

O Ojcze ś\vięty. cnót i lat pełny! 
Ja zastarzały \v grzechach, śmiertelny 

Zbrodzicń, do Ciebie -ręce podnoszę, • 
Bądź mi' Patro'nem, z. serca Cię proszę. 

Boski Piastunie bąd~ mi piastunem, · . • 
~iała i duszy mej opiekunem 

Po Bogu 'szukam T\vojcj opieki, 
Bynl Boga wielbił \v niebie na \vieki. 

Jezu mój, Jezu! dla Ojca 'f\vego, 
Ratuj mą duszę,zba\v n1nie grzesinego 

Nadzieja nieba w nas nieustanna, · 
. l\larya,. Józef, Jo?chim. Anna, Alnen~ 

• 
LrT ANIA 

o Ślvięf.ylli Autonitu z ł'ad ,~ry. 

Kyrie elejson! Chryste elejson, l<yrie 
. elejson.. . _. 
Chryste-usłysz nas, Chryste' wysłuchaj 

, ,,' . 

'·0 nas. . · 
'Ojcze z' nieba Boże, zmiłuj się nad' ąa-.' .. .. ~ 

nIl' , . 
Sy11U Odkupicielu swiata Boże., z 01 i? uJ 

s~e n;1d nami. " o • 

D~lCfHl $\yit,.ty Boże,'zmi'ruj si:,' nad nami 
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, . 
Swięta Trójco jedyny Boże, zmiluj się 

n-ad nami. 
Maryo, sl~arbie mądrości!. nlódl się za . 

. nami " 
. Panno przedziwnej czystości! módl się . '. za namI. , , ' 

S\vięci Aniołowie słudzy Boscy! 'módl-
o • • 

Cle sle za namt. , ". ... 

Swięty 'Antoni Padewski! módl się za . 
namI. , . 

Swięty Antoni, ozdobo ,zakonu Sc-
, rafickiego!. , 
~więty Antoni lilio czystości! . 
~więty Antoni perto ubóst\val ~ 
~\vięty, Anto,ni obrazie posłu.szeństwa o" 
S\vi~ty Antoni ź\v~erciadło wstrze- o.. .-

n1ieźli \vóści 
6' • en 

Swięty Antoni gwiazdo świątobli wo-' ~;;. 
, . , 

, sct. N 

S\vięty Antoni przyl.dadzie obycza-'~ 
. jÓ\v! ::3. 

~\tvięty Antoni ska'rbic pisma Bożego! $ll 

~\vi~ty Antoni z\vyciężco "btęd()\v! .~. 
S\vi~ty Antoni nieprzyjacielu' \"'y" 

stepkó\v!" ' , .. 
S\vięty Antoni wiclbicjelu cnoty!' . 
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Swięty Antoni pocieszycielu stra-
• 

, pionych!' 
Swięty Antoni za wiarę Chrystusa ~ 
, gotowy na m'ęczeństwo! o' 
Swięty Antoni pojednanie grzeszni- 2::-

kó\v z niebem! . ~. 
, ~(D 

Swięty Antoni przywrócicielu . rze- N 

, czy zgubionych!. ~ 
Swięty Antoni opiekunie ubogich; ~ 

. wdów i sierot! . 8 , ~. 

Swięty Antoni cudotwórco i Patro- . 
nie ·sla\vny! . 

Bądź nam BQże'milościw! przepuść nam 
. Panie. . .. 

Bądź naOl Boże milościw! wysluchaj nas 
Panie. 

Od w·szego zlego! 'wybaw nas Panie. 
Od sideł szatańskich! wybaw· nas Panie. 
Od powietrza, glodu, ognia i wojny, 

wybaw nas Panie. . 
Od śmie~ci wiecznej! wybaw nas Panie. 
Prze.z zaslugi świętego Antoniego! wy· 

baw nas. Panie, . 
-Przez najgorę~szą Jego milość! . wybaw 

nas Panie. 
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Prze~ -pragnienie Jego .~usz nawróc.enia! 
wybaw nas Panie. . 

Przez gar~ce pragnienie Jego m.ęczeń-. 
stwal- Vv ybaw nas Panie. 

Przez szczególne Jego. zachowanie czy-
stości i posłuszeństwa! wybaw nas
Panie. 

Prze.z niezmordowańe Jego. 'prace! wy
baw nas Panie. 

Przez 'dziwne cudów· Jego czyriienie! 
wybaw nas Panie. ~ 

W dzień ostatni! wybaw nas Panie. 
My grzeszni prosimy Cię! wysłuchaj nas 

Panie. -. . 
Abyś w sercach naszych ogień milości 

Twojej zaPC!lil, prosimy Cię, wyslu~ 
ch~j nas Panie. . 

. Abyś wszystkim uciekającym się do 
świętego 'Antoniego zdrowia ciała i 
duszy użyczyć raczył, prosimy' Cię! 
wysłuchaj nas Panie. . 

Abyś za przyczyną ś\viętego Antonie
'go o\voce ziemskie i wszystkie rze
ezy do. życia slużące dać raczyl) 
prosimy Cię! wysłuchaj nas Panie. 

Abyś Go na~ we w.s?ystkich ścieżkach 
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i drogach. za . ,vier~ego stróża dać 
raczy!, prosimy Ch;! \vysluchaj nas 
Panie .. 

Abyś Go za nami p~··oszącego milości
vvie "vyslucha-ć raczyl, prosimy Cię! 
wysluchaj nas Panie. 

Abyś nasze modlit\vy przyjąć. raczył, 
prosio1y Cię! wysłuchaj -nas Panie .. 

Baranku Boży ~ który gladzisz grzechy 
ś\viata, przepuść .nalll Panie. . 

.B_ranku Boży, ktpry gladzisz grzechy. 
ś\viata, wysluc'haj PdS Panie . 

. Bar~nku Boży, l~tóry gladzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami. . 

Chryste uslysz nas, Chryste wyslucha j 
nas. 

!(yrie elejsen! Chryste. elejson!. I(yrie 
elejson!. . 

"ANTYFONA. " 

Ten mąż. wzgardził ś\\li.atem i 'zicn1-
skiemi rzeczami; rękan1i i llsty przcsla~. 
bogaet\va do nieba.. . ~ 
t. Sprawiedli\vcgo popro\vadzil. Pan 

'przez drogi pioste. 
11. I ukazał mu !(rólcst\vo Boże. 
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,/ rvlódlmy się. I' 

, 'Boże, który cnotami i . zaslllgami 
Swi~tego Antoni.ego l(ościól T \\7 ój u
wcselać. raczysz, daj, abyśnlY' za Jego 
przyczyną dUGho\vncm· wsparcienl .po
sileni .tLlna zienli, radości nieskończo
~lej uzy\vać zaslużyli w niebie. Który 
żyj.esz i królujesz na \vieki wiekó\v. 
'. . 

l\IODL.ITW A • 
do św;~tego AntolliegG. 

, . 

Swięty ·Antoni· Padewski! wszystkicli 
do Ciebie nabożnie się uciekających. 
Patronie najmożniejszy'! przez one pra
ce Twoje dla cn\valy Bożej izbawic· 
nia bliźnich w kazaniach, pielgrzytn
kach i nawracaniu grzesz.nych podej· 
mowane: przez'. Twoję świętą nlęczeń
stwa żądzę, przez Twoje święte prze· 
stawanie za "życia i wielekroć \vzna\via
ne . z najmilszcnl dzicciątk"iem Jezus. 0"-:
sobliwie w onych trzech. godzinach, .\V 
których On odpoczy\vaZ na piersiach' 
1'\voich, wyrażając na ~ercu T\vem ta
jClllnice męki swojej i Zagodnie do, Cie
bie przem~viając, prosz~ Cię, o S\vię-
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ty! przez te laski, któreś natenczas od· 
Boga otrzym~l, także przez nicpokala .. 

, ną Najświętszą Boga-Rodzicę P'annę, za 
której pomocą szatallskie najazdy' roź:
proszyleś! przez objawienie i laskę ż 
nieba Ci daną do wyzwolenia ojca Twe
go w dalekich ~tenczas od Ciebie kra~ 
inach zostającego.,· racz' oddal}ć ode 
mnie\ chwalebny nasz Obrońco; wszel-: 
kie ,zle przygody, strapienia i niebez
pieczeństwa; zjednaj mi, pr"oszę, cier
pliwość w przeci\\;~nościaGh" i szkodach; 
z domenl moim -i ze wszystkimi " mQ
imi ogarnij mię; a po. przebytych nę
dz'ach żywota tego, racz mi uprosić 
szczęśliwą. śmi"erć i z" Tobą" w Chrystu
sie blogoslawiony spoczynek. Amen 

LITANIA 
d o Ś: K a z i m i e r z 3 • 

. Kyrie elejson,," Chryste. elejson, T(yrie 
elejson .. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj 
nas. . , 

Ojcze z n.ieba Boże, zmiłuj się nad nami. ' 
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Synu~ 'Odkupicielu ·światą Boże, zmi~uj 
sie nad nan1i . 

• 
I?uchu święty Boże, zmiłuj się nad nami 
Swi\ta Trójco ~edyny Boże, zmiluJ się

. nad nami.' , 
~wi~ta l\laryo, . 
~więta Boża Rodzici~lko, .~ . 
~więta' Panno nad Pannami, . S 
~. I(azimierzu ~iljo czystości, UJ 

~. IZazin1ierzu naczynie pobożności, ;:O' 

S. Kazinlierzu pociecho \v domu ~ 
Bożym, =' 

Ś. I(azimierzu wizerunku królów,. $l) 

::>. Kazimierzu źwierciadlo sprawie- ~. 
dliwości, . 

Ś. I(azimierzu lekarzu niemotnych, 
~. }(azimierzu ożywiciclu .. zmarlych, ~ 
5? IZazimierzu obrono w przygodach, .g: 
S j(azimierzu ozdobo !(ościola św. -

, UJ 

S I(azimierzu przybytku cnót świę-: ,,~. 

, tych,' ~ , 
S.' Kazin1ierzu ·przykladzie cierpli .. 

, • ::3 
, WqSCl, ~ 

Ś. Kazimierzu wżga'rdz'icielu króle- ~. 
wskich godności, 

Ś. I(az.imierzu mitośniku Boży, 
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~" .I<.azimierzu naśladowco Chrystu.\ , 
; 

SO\V, 

S. I(azimierzu zwyciężco· nicprzyja': . 
• • , l-

CtOi, ~ 

Ś. I(azinlicl:zU ponlOCO utraf)ionych, o' 
$. I(azimicrzu ży\vocic konających·, e: _. 
S. I(azimierzu źró'dlo dobroci) , ~~ 

S. I(azimicrzu rozkrzc\vicielu \\'iary N 

ś\v:ętej" ~ 
Ś. I(azinlierzu' ojcze ubogich i ąierot.~ ~ 
Ś. I(azinllerzu potomku rn~drości, ~. 
Ś. Kazimierzu młodzieńcze nicpo.;. . 

kalany, 
Ś. Kazio1ierzu rószczkO- ]agieHo\va. 
Ś. I\.azitnicrzu niez\vyczajna w Wil-· 

~ 
nie ś\viatlości, o: 

Ś. I(azinlierzll uśmierzycielu nicpo- e:: 
gód, 00 

Ś~ I~azimi('rzu słodka wonio Chry.. .,(i)' 

, stusowa, ~ 

~. I(azimierzu wizerunku rokory, ~ 
S. I(azitnierzu donlie w~tydli\vości, B 
Ś. I(azimicrzu ogrodzie \vielkiccro . :-. 

. b 

, nabożeńst\va;·' 
5). Kazimierzu zdro\vie bolcją~ych, 
S. Kazimierzu 'okraso. Syońsk~, .' 

• 



Ś. I<.azinlicrzllomorze łaskawości. ~ 
Ś. l(azitnierzu studnio ży\\'a Boskiej ~ 

00.. 
nl i łoś ej,. . 1-0 

Ś. Kazimierzu czlo\vieku anielski, ~. 
Ś ~~ 

. l(azinlierzu pobudJ~o \V zan)ił~}\va- ~ 

, nru Boga .~ 
S .. IZazimierzu patrónie nasz, ::s 
Ś. Kazimierzu' wiano niezwi~dle zlo· B' 

· te~fo wieku· . o ~. 
~. u , 

Baranku Boży, który gladzisz gr~echy 
ś\viata, przcpusć narn Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
ś\viata, wysłuchaj nas' Panie! 

B3ranku Boży, o który gładzisz grzechy 
świata o zn1iluj się nad nami. 

Chryste uslysz nas, Chryste \vysluchaj 
nas! 

Kyrie elejson, Chryste elejson, o I(yrie' 
• o elejson .. 

<!Je!e 1łUSZ, ź t. tle 

. 
. Sta\vs'zy się za krótki czas doskbna-

lynl, przeżył o czasó\v \vielc. Podobała 
~ię .bo\vienl Bogu dusza Jego; ~)a ~eg6 
pokwapił się \vy~.ieść· Go z po~ród 
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nieprawości; a ludzie' \vidzleli· a nie ro
"zumieli, 'an 'kladli w serca takich rze
czy. ~ Gdy laska BożCl:' i n1ilosierdzie jest 
ku S~viętym Jego, i wzgląd na wybra.-:-· 
.ne Jego. A potępia sprawiedliwy umar:' 
ly: .żywe niepobożne; a mlodość prędzej 
skończóna, dIugi żyw,ot niesprawiedli-

. wego.. .' . , . . ," 
-V. l\lódl się' za nami S~ Kazimierzu, 

nasz Patronie, 
lf. 'Abyśmy .się stali godnymi obietnic 

Pana'" Chrystusowych. .. . 
Módlmy się. ' .. 

. 
Boże, któryś,. wśród roskoszy dworu 

krółewsk'iego i powabów świata, , świę
tego I(azimierza cnotą zwycięskiej wy
trwalości umocnił, błagamy Cię, "iżby 
.za Jego \vstawieniem się, wierni Two,i 
ZiCrI1Ską wielkością' gardziri, i unosili 
się żądzą do rzeczy niebieskich".' Prz'ez 
Pana naszego i t. d:' , .•. 

1\10DI.JTVl A 
do Ś,,~ittrgo Ka~imterzn. ' 

, , , 
-:·l\Ilodzieńcze liljowej c.zystości S. J<.a-. 

,zimierzu! kt~ry. p~d~zas zimy ostrej, ra~ 
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• czej \vlosiennicą, anizcli królew,ską sZa
tą przyodziany byleś,· kościół S. Stani- ~ 
sla\va kate.dr~lny \\7ilcński bosemi sto
panli oc1\viedzatcś, i przed' riim" w nocy 
gorące n10dly czyniłeś, któremu mtasto 
królc\vskiego loza, ziemia gola bardziej 
smako\vala i p'odobala się, któryś WO"· 

Jal \v czystości umrz~ć, anizeli· w nie
czystoś.ci zyć,' którego cialo . czyste -i 
ilienaru~zone po wielu latach w trum
nie widzi~ne bylo i znaleziony na pier .. 
siach T\voi.ch jest T\vój slodl·d Hymn,
f.~tóryś Ty kazdego dnia dO'Panny blo
gosla\vionej l\'1aryi, maw~al, wiem, ze 
tylko te rzeczy za mną' umierającym 
pójdą az' do nieprzezytej wieczności,· 
które Bogu',l\1aryi naj);lodszej CZCI I 

milości \vynlówię' i uczynię na tyn1 świe
cIe. ·Przybądźże mi, o najmilszy Patr.o
nre, przy- .skonaniu, i módl się teraz i 
natenczas za- mną grzesznym;* aby tak 
kazdego dnia l\Iary<\ Pannę. dusza mo
ja wych\valala, zebym w on ostatni zy
cia rl1ojcgo dzień, do rąk Najświętszej 
l\Iaryi szczęśliwie 'się dostał, mówiąc: 
Jezus, lV'1~rya·, J óze( 
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• 1\Iódlmy się. • 
Bóże ojCÓ\V n~~zych, któ~yś mii~dzy 

króle\\7skinli -dostatkami \vszystkich ros
koszy sługę T\vego S. I(azimicrza od
zatnilo\vania ś\viata tego nienarllszonym 
zacho\vat, i do milości T\vojej pociąg
n~!t, spraw też, błagamy Cic;, abyśrny i 
my. tak byli \V mHości T~vej zmocnie
ni, żcbyśnly ziemskie wzgardzając do-: 
bra. do niebieskich się garnęli: Przez 
Chrystusa pana naszego. Amen . 

•• 

• • 

• 

• 

H Y 1\1 N - . 
Ś,vięt ego' Kazhnierza. 

'. Omni die 

. do NHjś,yi~f8zej Panny Mai-yh 

!(azdej chwili, \vyznaj mile 
I)uszo moja lVlaryą. \ 

Onej wzięte, spra\vy ś\viQte 
• 

.\V pamięć ci się niech wbiją· .. _ 
Przypatruj się, a dzi\vl]j się . ! 

. Jej wysokiej zacności; 
Sła\v szczęśliwą, nam zycz1iwą 

l\Iatkę wiecznej jasności. 
vV'ołaj do Niej, by cię \v toni 
. Grzcch{)\v t\vych rato\vała; 
Nie jednemu tonącemu, 

Ona rękę podała. ," ~" 

• • • 
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Ta szatańską, mocą Pańską 
Hardość upokorzyła; . 

Jej się pieniem z podniesieniem 
Język mój niechaj bawi. 

Jej Jedyny nasze winy 
Nam przed Ojcem przepra\vi, 

Bez przestania głos śpiewania, 
I)usL.o ma, tej Królowej; 

Onej dary, sław bez miary 
Z serca, z chęci gotowej. 

I wy, moje zmysły s\voje . 
Głosy w niebo podajcie; 

Pamięć onej tak wsla wionej 
Swiętcj Panny wsła\viajcie. 

Szukaj wszędzie, a nie będzie 
Tak szczęśliwą wymową, 

Ktoby godnie, do\vodnie 
Sławił H.ajską Królowę 

Niech wyznają, którzy mają, 
\V szech z jej godności; 

'Jeśli który moze góry 
I)osiągnąć jej zacności. 

Ta kacerstwa i bluźnierstwa 
Zwojowała rozliczne; 

Jej w Kościele cnot tak wiele 
l..lśnią jak klejnoty śliczne. 

Pierwsza wina nanl Ewina 
Raj zatarasowała,. 

A ta wrota do żywota 
Nam od pieczęto\vała, 

Przez występną E\vę smętną 
Człowiek wziął sentencyę; 

Chwała na wysoko :M 2 3 I 
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Zbył truc"izny, a Ojczyzny 
I)ostąpił przez lVlaryę. 

Ta uczczona i chwalona 
Od nas ma być skutecznie; 

Usługować i szanować 
Nam słuszna rzecz Tę \viecznie. 

Bym dokazał, co rozkazał 
. T en co go urodziła; 
Aby wiecznie, ma, bezpiecznie, 

Dusza z Bogiem przebyła. Amen. 

, , 
CZĘS~ CZWARTA. 

RÓŻ N E N A. B O ŻEŃ S T W A. 

· I. Modlitvra przy ślubie. 

Naulca. Zabierający się do stanu mał
żeńskiego pamiętać naprzód mają, że 
ten związek ich jest ustanowionym od 
samego Boga, i przez P. Jezusa do go
dności Sakramentu podniesionym. Po· 
trzeba zastanowić si~ pilnie, aby uczy
nić stosowny \vybór osoby: cnota, po
bożność, zgodne usposobienie, praw
dziwe przywiązanie, oto są przymioty, 
które czynią szc~ęśliwemi stadIa -mal-
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żeńskie. Roztrząsać należy uważnie, czy 
niema jakiej przeszkody, i czy .się za
chowują przepisy Kościoła. 

Bez tego mozna narazić Sakrament 
małżeństwa -na niewazność, lub pozba
wionym być błogosławieństwa kościel
nego, a zatem laski i błogosławieństwa 
Boskiego. W szelkie ludzkie rachuby i 
ziemskie dostatki są nietrwałe, zmien
ne, i prawdziwego szczęścia nie przy
niosą. Jeśli Pan nie zbuduje domu, 
próżno pracou;al'i, którzy go budują' 
(Ps. 12G). 

Celem małżeństwa jest wychowanie 
dziatek po chrześcijańsku i wzajemna 
pomoc w tym nierozerwalnym, doz
gonnym, związku. Ztąd też wypływają 
wzajemne obowiązki malzonków: wier
nośc, miłość stała, wzajemne przeba
czanie uraz, pomaganie sobie w zba
wieniu duszy, troskliwość o szczęście 
doczesne i wieczne dziatek swoich. O 
malżertstwie mamy w Piśmie ś. te pię
kne nauki: «Posłuchaj mię, mówi Aniół 
Rafał do Tobiasza, a pokazęć którzy 
to są, nad którym~ czart przemoc mo-
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że. Ci bowiem; którzy w' matżeństw'o 
tak wstępują, że Boga od siebie i od 
serca swego \vyrzucają, a s\vej lubości 
tak dosyć czynią, jako koń i mul, któ
rzy rozumu nie mają: ,nad tymi czarf 
ma n10C». (Tob. 6). «Zony niechaj bę
dą poddane męzOIrl s\vym', jako Panu; 
albowiem mąż jest glową żony, jako 
Chrystus jest gtową Kościola .... 1\1ę
zowie, mitujcie zony jako i Chrystus 
umilowal Kościół, i samego siebie wy
dal zań .... Opuści człowiek ojca i ma
tkę swoję i złączy się z żoną swoją; i 
będą dwoje w jednem ciele. Sakra
ment to wielki jest, a ja mówię"w 
Chrystusie i Kościele». (Efez. !)). 
Obrzędy przy ślubie są powszech

nie wiadome. Kościół pragnie i zaleca, 
aby oblubieńcy brali· ślub przy Mszy 
ś\vięte j , szczególnej przeznaczonejką 
temu celowi. W takim razie kaptan 
udziela wśród Mszyś. 'Osobneg,o bło~ 
goslawieństwa. Przed ślubem nowożeń
cy powinni się szczerze wyspo\\Tiadać, 
,ile możności, z calego życia, i przyjąć 
,Komunię św. Powinni też przez nlO-



dlitwę przygotować duszę swoje: do ob
fitego przyjęcia laski Sakramentalnej 
tak dla nich potrzebnej. Sluży tu na j
bardziej nabożeństw.o odo Ducha . S. 
Hymn Veni Oreator na str. 447. ·0-
becni przy ślubie, zamiast nieprzyzwo
itych smieszków i dogodzenia próżnej 
ciekawości, niechaj się pomodlą za no
wożeńców, a będą oUlicli zaslugę do
brego uczynku. 

l'łlod litwy za nowożeńców. 

Antyfona. Od początku st\vorzenia 
mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg. 
Dla tegoż bpuści czlowiek ojca swego 
i matkę i przyłączy się do żony swej, 
i będą dwoje \v jedncm ciele. A tak 
już nie są d\voje, ale jedno ciało. Co 
tedy Bóg złączy!, niech czlo\viek nie 
rozlacza. 
V .. Żbaw, Panie, slugi twoje. 
~. W tobie, Boże inój, nadzieję po-

kladające. 
V. Zeszlij im, Panie,. pom oc z miejsca 
. twego świętego. ° 

1}~. A z Syonu strzeż ich. 
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Y. Bądź im, Panie, miasto zamku ob-
ronnego. 

R-. Od oblicza nieprzyjacielskiego. 
Y. Panie wysłuchaj modlitwy nasze. 
1)-. A wolanie nasze niech przyjd,zie 

do Ciebie. . 

Módlmy się. 

Wysluchaj nas, WS7echmogący i mi
łościwy Boże, i na związek ten mał
żeński, wobec Kościoła Twego świę
tego zawierający się, sam najobfitsze 
racz zlać błogosławieństwa Twoje. 

Przyjm łaskawie, Panie, pokorne 
prośby nasze, które za nowożeńcami 
tymi do Majestatu Twego zanosimy, a 
gdy związek ich sakramentalnie koja
rzysz, raczże go \\Tszelkiemi laskami, 
do pożycia chrześcijańskiego niezbęd-
nem i obdarzyć. . 

Boże! któryś Sakrament małżeński 
ku rozmnożeniu rodu ludzkiego po
stanowił, związkowi tej pary I miłości
wie pobłogosław, aby jak w lasce Two-.. 
jej zawarty zostaje, tak w_ tejże łasce 
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świętej, obojga ich utwierdził na 
zawsze. 

'Boże! któryś mocą potęgi swojej 
,\ wszystko z niczego stworzyl, a rozpo
Tządziwszy początek wszech rzeczy, 
człowiekowi na obraz Boski stworzo
nemu,' tak nieoddzielną od niego' na
daleś towarzyszkę, że cialo niewiasty 
z kości mężowskiej ukształtowałeś, 
stanowiąc przeto, iż co z jednego wy
wieść spodobalo się Tobie, tego nigdy 
rozłączać nie wolno; Boże, któryś zwią
zek małżeński tak dalece uzacnił, pod
nosząc go do godności Sakramentu, 
że w nim przedstawiasz obraz związku 
Chrystusa z Kościołem; Boże! z któ
tego woli zaślubienie niewiasty mężo
wi, będące podstawą spoleczeństwa, 
takiem blogoslawieńst\\lem stwierdzone 
zostalo, że ono, ani karą grzechu pier-

I worodnego, ani potopu powszechnego 
wyrokiem cofniętem nie jest; wejrzyj 
laskawie na tę służebnicę Twoję, która 
w śluby małżeńskie wstępując, Twojej 

. żebrze i oczekuje opieki. Niech w zwią
zku tym znajdzie ona .słodkie jarzmo 
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wzajemnej milości i domowego. spo
koju. Wierna i czysta niech ślubuje w 
Chrystusie i stanie się podobną świę
tym nlałżonkom: niech będzie mężowi 
swemu mila jak Rachela, roztropna 
jak Rebeka, wierna i drugoletnia jak 
Sara, niech wszelkiemi sprawami To
bie przedewszystkiem podobać się 
usiIuje; wytrwala w wierze świętej i w 
pelnieniu przykazań T\~loich, niech z 
drogi tej nigdy nie schodzi; wybrane
mu swemu zaślubiona niech mu rni
lość i wierność zachoV\Ta aż do śmier
ci; niech naulomności swoje szuka 
wsparcia w lasce Twojej; niech skrom ... 
nością svvoją dobija się powagi, nie
skazitelnością życia niech obudza sza-: 
cunek, a n1ądrością niebieską niech 
rzadzi sie stale. ... . 

Obdarz ją, Panie, licznem potom-
stwem,' spraw, aby dziatki swe na 
ch\valę Twoję i pożytek Kościoła Twe-, 
go świętego wychowując, wraz·z mał
żonkiem swym, doczekawszy synów 
od synów (swoich, aż do trzeciego / i 
czwartego pokolenia, i poźnej d.ozna-
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wszy· starości, w końcu razem . z nim 
wiecznego dost;~pila zbawienia· przez 
Chrystusa Pana naszego i t. d . 

• < 

Modlitwy Dlfllżon}{ów 

jednego za drug iego . 
•... 

Antyfona. Byty gody malżeńskie w 
!(anie Galilejskiej; a byla tam matka 
Jezuso\va. Wezwan też był i Jezus, i 
uC.lniowie Jego na gody. A gdy nie
stawalo wina, rzekla matka Jezusowa 
do Niego: Wina nie mają. 

t. Sakrament to wielki jest. 
lł-. A ja mówię w Chrystusie i W 

Kościele. . " 
,t, Panie wysłuchaj modlitwę moję. 
lt .. A wolanie moje niech do Ciebie 

przyjdzie. · 
• 

Módlmy się. / 

Boże, który przy samem stworzeniu 
człowieka, dając mu towarzyszkę, mal
żeństwo ustanowil i jemu poblogosla
wil, blogoslaw związkowi naszemu, a 
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/ . 
wszelkiemi laskami do chrześcijańskie-
go pożycia małżeńskiego potrzebnemi; 
racz nas obdarzyć. 

Pokorne prośby moje, Panie, }{tóre 
do miłosierdzia Twojego za małżonka 
mojego (lub malżonkę moję) zanoszę, 
wysluchaj laskawie, i któregoś (którąś) 
za dozgonnego towarzysza i oblubień
ca (towarzyszkę i oblubienicę)' prze
znaczył tu na ziemi, razem ze mną 
umieścić racz w niebie. 
Wszechmogący i wieczny Boże, któ

ryś, stanowiąc sakrament małżeństwa, 
chciał, aby .coś Ty po1.ączyl, człowiek 
nie rozłączal, daj nam prosimy, tak 
pożyciem naszem matżeńskiem chwalić 
Cie tu na ziemi i Tobie wiernie slu-

4-

żyć, abyśmy oboje połączeni w chwa-. 
le wiekuistej, za skojarzenie nasze tu 
na ziemi dzięki Ci składali ena wieki. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który z Tol;>ą żyje i króluje w jedno
ści Ducha Swiętego, BÓg po wszystkie 
wieki wieków. Amen. 
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II. NAUKA 

d l a. c h o r y c )1. 

Rodząc się na świat przynosimy z sobą 
nasienie ślnierci, która nas czy pier\viej 
czy później nie minie. Choroby, którym 

. podlegamy w tern nędznem doczesnem 
życiu i śmierć ciała s~ następstwem grze, 
chu pierworodnego. Często bardzo ścią
gamy na siebie różne cierpienia ciała przez 
własną winę, a niekiedy Pan Bóg zsyła 
nam choroby dla upamiętania się naszego 
i dla wyprobowania cnoty naszej. Choro
by, to są posły Boże, które nas powinny 
ostrzegać i pobudzać do czujności. Praw
dziwy chrześcijanin, kiedy go dotknie 
choroba ciężka, powinien przedewszyst
kiem wejrzeć \v sumienie s\voje i poje
dnać się z Bogiem. Pamiętajmy, że Bóg 
jest najwyższym lekarzem naszym duszy i 
ciała, i ze czyste sumienie, nietylko przy
nosi pokój duszy, ale pomaga i dla zdro
wia ciała; przeciwnie, zycie występne od
biera słodki pok{)j serca i ściąga często 
choroby ciała. Pan Jezus, lecząc chorych, 
odpuszczał im grzechy razem, i dodawał: 
«Idź, nie grzesz więcej, aby ci się co gor
szego nie stało ~. 

Obowiązki chorego, szczególniej w cię
żkiej niemocy zostającego, są następujące: 
I. Ofiaro\vać trzeba chorobę swoję za 
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grzechy, łącząc się z cierpieniami Jezusa 
Chrystusa, i poddając się zupełnie i z po
korą \voli Bozej. 2. Zachować się w cho
robie cierpli\vie, strzegąc się na rzekania, 
uporu, zbytniej pieszczotliwości i naprzy
krzania się otaczającym osobom. !(u cze
mu chory wzywać po\vinien pomocy Bo
zej i przyczyny Najś\v. Panny -przez n10-

dlitwy -i \vestchnienia strzeliste. 3· Jezeli 
·stan choroby tego \vymaga, po\vinien we~ 
zwać lekarza i 2, uległością poddawać się 
jego przepison1'. 4. Nie czekać póki się 
choroba ,vzmoze, ale zawczasu wyspowia
dać się i przyjąć komunią, póki jest umysł 
przytomny; a jeśli choroba niebezpieczna, 
opatrzyć się należy i sakramentem osta-' 
tniego namaszczenia. Lękać się kapłana i 
sakrament{)\v w chorobie, jest to dowód 
bardzo słabej wiary, ·i bardzo zgubny 
przesąd: bo sakranlenta często ponlagają 
do zdro\via, kiedy są zawczasu przyjęte. 
Jeżeli zawsze, to najbardziej w chorobie 

. pamiętać nalezy, aby spowiedź była do
bra, bez tajenia grzechów, ze skruchą 
pra\vdziwą . odbyta. Bardzo jest pozy tc
cznie, O ile siły poz\volą, odbyć w takim 
razie spowiedź z całego zycia. Przyczem 
należy: pojednać sią ze wszystkin1i; prze
baczyć urazy, ,vynagrodzić, \vcdle mozno
ści krzy,vdy uczynione bliźniemu na ma
jątku i sła\vie; naprawić ile nlozna dane 
zgorszenia, odwołując, przepraszając; dłu-
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gi i wszelkie należności zwr{)cić lub pole
cić, 'aby zwrócone były w całości. 5. Zro
bić testament, jeżeli jest co do rozporzą
dzenia, zachowując sprawiedliwość; przy
czem pamiętać o ubogi ch i ch\vale Bozej. 
6. Gotować się na śmierć, obudzając czę
sto akty wiary, nadziei i miłości, i prosić 
otaczających o modlitwy, l\1ieć przed sobą 
krzyż, cało\vać z iniłością rany Zbawiciela. 
Ustami albo myślą po\vtarzać często te 
lub podobne westchnienia: Wierzę. () Boże 
1JUJj, cok~olwielc u' J( ościele l'woi1n podałp,ś do 
'U.,'żertenirr. UT 'j'obie jeJn.lf1n 1uarn 1nocną na
dzipJę zbalcienia rnoierlo. - !(ocha-rn (/ię nade
wsz,7/stlco ze 'lo8z,1jstlcich sił dusz?/ 1n'!jeJ, o Boże 
rn(!j, i żałuję, ien~ Ciebie kier):lfk:olwielc 'w i!/ciu 

"'1nojern olJrflzil. Nieeh się dzieje 'UJola '1~woja, 
o Boże, ze 'In.ną, bo ja stworzenie 1"l/coje je
sten~. ~V ręce 'l'wnje, jJanie, polecam ducha 
'lIzegn . 
. O j110ryo, A/atko łask~i, A/alko miłosierdzia, 

'1;łJ rn.1·ę broń od nierrz.1Jia;.iela duszy, i 'w go
dzinę śmierei pr·z,1Jjndj. ~więt:ł/ Aniele 130ż:'I, 
IN 1nię Srl'zeż. WszllSC;iJ świgci i święte Boże 
1)11,lycZ,1J1ł cie się za Utną. ,fezu, ~laryo, Józefie 
świ~t.'l, 'U)(l1n oddaję duszę moję!' 

MODLITWA. 
W chorobie. 

Najwyższy dusz i ciar I-Jckarzu! nigdy 
nieustanne źródlo życia, -Boże nasz i 
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Ojcze! Twoja Opatrzność wszystko roz
rządza; ;bez Twojej woli- nic się stać 
nie może. Nie pamiętałem na Ciebie 
w mych radościach, nie dziękowałem, 
Ci za dary dobroci 'rwej; ale nie karz 
mię" B?że, w gniewie swym nie odrzu
caj pokorneJ modlitwy, smutku i umar
twienia mego. Dla ..JCiebie, Panie, chcę 
znosić tę chorobę, dla milości Jezusa 
Chrystusa, i przez pamięć na Jego m~
kC;, rany i śmierć najboleśniejszą. Pan
no N a jświętszal Matko' Boskal cierpli
wości \vzorzel napełnij serce me taką 
pokorą i uległością ku wyrokom Boga, 
z jaką na konanie Syna Twego, wyto
czenie Krwi Jego i świętego boku prze
bicie patrzalaś, abym wszelkie cierpienie 
na mnie przychodzące, umiał ofiarować 
Bogu z wdzięcznością syna posłusznego 
i na odpłacenie za grzechy i przestęp
st\va moje. Jezu, dobroci nieskończona, 
który Łazarza wskrzesileś ze zniszcze
nia grobowego! racz, milosierdzia Two
jego błagam, obudzić mię laską prze
najświętszą z głębokiego grobu złości 
i win moich, iibym do Ciebie, Pana 
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mego, pod słodkie Twe jarzmo szcze
rze· powrócił i w niem trwał na żywot 
wieczny. N ie o zdrowie Cię, Panie, 
blagam, lecz o prawdziwe poddanie się 
woli Twojej, abym królestwa Twego i 
sprawiedliwości Jego pragnął przede
wszystkiem. Ty sam wiesz, co mi jest 
potrzebne. Twoje miłosierdzie niechaj 
mną zarządza, Twoje litości są nad 
wszystkie sprawy Twoje. Uzdrów tylko 
duszę moję, Ojcze, dobroci przedwie
czna, i dodaj mocy na zniesienie wszy
stkiego, cokolwiek mię spotka według 

_ Twej Opatrzności, iżbym smutkiem i 
weselem mojem, w życiu i po skoń
czeniu doczesności, chwalił i błogosła
wił przenajświętsze Imię Twoje. Przez 
Pana naszego i t. d. 

LITANIA 

. z a k o n aj ą c y c h. 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie 
, elcjson! 
Swięta Maryo, módl się za nim (za ni~). 



)496 
. , 

Wszyscy Swięci' ,Aniołowie i Archanio-, 
, lowie, módlcie się za nim (za nią'). 
S\vięty Ablu, módl się za 'nim (za nią). 
Wszyscy Sprawiedliwi, módlcie si~ za" 
, nilU (za nią), 
Swięty Abrahamie, módl się za nim 
, (za nią). 
Swięty Janie Chrzcicielu, módl się za 
, nim (za nią). 
S\vięty Jó z,efi e , módl się za nim (za nią). 
Wszyscy Swięci Patryarchowie i Pro

rocy, módlcie się za nim (za nią). 
, . 
~więty Piotrze, módl się za nim (za nią). 
~więty Pawle, módl się za nim (za nią). 
Swięty Andrzeju, módl się za nim (za 

nia). .. , 
Wszyscy Swięci ,Apostołowie i Ewan-

gelistowie, n1ódlcie się za nim (za 
nią). 

, 
Wszyscy Swięci. Uczniowie Pańscy 

módlcie ,się za nim (za nią). 
Wszyscy Swięci niewinni lVIloązianko
, wie, módlcie się za nim (za nią). 
, 
Swięty Szczepanie, módl si~ za nim 
. (za nią). 



, 
Swi~ty Wawrzyńcze, módl się za nim 

(za- nia). 
4'. ' , 

Wszyscy Swięci Męczennicy, módlcie 
,. się' za nim (za nią). 
Swięty Sylwestrze, módl się za nim 
, (za nią). , 
Swięty (łrzegorzu, módl się za nim (za 

nia). . 
, '" 
Swięty Augustynie, módl się za nim 

(za, nią)., 
Wszyscy Swięci Biskupi i Wyznawcy, 

,. módlcie się za nim (za nią). 
S\vięty Benedykcie, módl się zanim 
, (za nią). " 
Swięty Fr~nciszku, módl się . za . nim 

(za nią)., . 
Wszyscy Swięci Zakonnicy i Pustelni
, ey, módlcie się za nim (za nią). 
~więta Anno, tpódl się za nim (za nią). 
Swięta l\faryo Magd~leno, módl się 'l a 
" nim (za nią). 
Swięta ŁU9Yo, módl się za nim (za nią), 
Wszys:~(ie Swięte Panny i Wdo\vy módl-

cie się .~a nim (zą nią)., ' 
Wszyscy Swięci i Swięte 130że, pr~y

cZ)V1cie się za nim (za nią) . . 
Chwała na wysoko M ·2 32 
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Bądź milościw, odpuść mu (jej) Panie.' 
Bądź milościw, wysłuchaj nas Panie. 
Od gniewu Twego, wybaw go (ją) Panie. • 
Od niebezpieczeństwa śmierci, wybaw \ 

go (ją) Panie. . 
Od zlej śmierci,' wybaw go (ją) Panie. 
Od mąk piekielnych, wybaw go (ją) 

Panie. " w' 

Od wszego zlego, wybaw go (ją) Panie. 
Od mocy szatańskiej, wybaw go Uą) 

Panie. 
Przez święte naro~zenie Twoje, wybaw 

go (ją) Panie. 
Przez krzyż i mękę Twoję, wybaw go 

(ją) ~anie. ~ 
Przez chwalebne Zmartwych\vstanie 

Twoje, wybaw go (ją) Panie. , 
Przez przedziwne wniebowstąpienie 

Twoje, \vybaw go (ją) Panie. , 
. Przez przYJście na świat Ducha' ~wię .. 
~ tego Pocieszyciela, wybaw go' (ją) 

Panie. 
W dzień sądu Twego, wybaw go (ją) 

Panie. . · 'l) . 

My grzeszni, Ciebie prosimy, Wysłuchaj 
nas Panie. 
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Abyś mu (jej) :przepuścil, wysluchaj 
nas .Panie. ' 

• 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Panie. 
Kyrie elejsąn, Chryste elejson, Kyrie 

elejson. 

~ 
MODLITWA 

Nie racz Panie" Boże, w Trójcy' je-
dyny, pamiętać na grzechy jego (jej) 
!lle \vedlug wielkości .milosierdzia Twe
go, wspomnij nań (na nią) w chwale 
jąsności Twojej. Niech się mu (jej) 
otworzą niebios~, niech go (ją) wese
lem. przywitają Swięci Aniołowie i za
prowadzą do ,-nieba. Amen. 

MODLITWA 
Jitórą, zaraz po skonaniu, .wszyscy 

uklęknąwszy Dlpwić Dlaj:!: 

• , . 

Wieczny odpQczynek racz dać tej 
duszy, Panie, a światlość wiekuista nie
chaj- jej świeci na wieki. 

Wieczny, Wszechmogący, a milosier
ny Boże! Stworzyci~Iu 'i Panie wszyst
kich rzeczy,-prosimy wszyscy najświę
tszej milości Twojej, abyś tę duszę, 

• 
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która się przed *Twoje Oblicze prze-
niosła, do laskawości Twojej przyjąć 
raczył, ,i według nieograniczonego mi
losierdzia Twego z nią sobie postąpił. 
A jeżeli już jakie męki czyścowe cierpi, 
prosimy Cię, abyś ją z nich dobrocią· 
Twoją wybawił. Nie (acz na grzechy 
jej względu mieć, ale na niewymówną 
dobroć Twoję; nie racz na nieprawości, 
jej paluiętać, ale na najlaskawsze Twoje 
obietnice. O Panie Boże wszechmogącyl 

,nie raczże jej surowo sądzić, ale uzycz; 
aby z ciałem swojem ku żywotowi 
wiecznemu dnia ostatecznego wstała 
z rpartwych, a postawiona była na pra
wicy między wybrane owieczki Twoje. 
Nie racz dopuszczać, o najmilościwszy 
Ojcze! aby najdroższa męka i śmierć 
Syna Twego jedynego zginęła, aby 
próżną była w tern "- zmarłem dopiero, 
stworzeniu, ale i owszetn racz jej dać 
wieczne zbawienie, którego się :łona 
mocno od Twojej najświętszej miłości 
spodziewała. Racz ją udarować niebie
skiem' weselem takowem,· jakiego za
wsze z laski )'wojej świętej pragnęła . 

• 
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Racz jej być milościw~ jakby jednej z 
wybranych Twoich, aby z ciemności 
do świat1ości, z bojaźni do bezpie
czeństwa, .z mąk do' ulżenia była pr~e~ 
ą iesioną; aby wzięlCl: ,ze wszystkimi 
Swiętyn1i, a (wybranymi Twoimi, obie
cane i wieczne dziedzictwo w niebie 
nagotowane; aby nieśmiertelnej chwaty 
przed oblicznością Twoją, ~lzywala. i 
weseliIa się. ze wszystkin1i SS. w nie
skończonem błogoslawieństwie, z laski 
Twojej • świętej otrzymanem, przez 
Pana i. Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa, który żyje' i króluje na 
wieki wieków. Amen. • 

• 

III. NAUKA 

o DIodleniu się za dusże znlarłych. . ; 

Quśza człowieka, odłączona przez śmierć 
od ciała, staje natychmiast przed sądern 
BazyIn, i stoso\vnie do swych uczynków 
otrzymuje albo nagrodę wieczną \v niebie, 
albo karę wieczną w piekle, albo' idzie do 
czyśca dla od pokutowania' za swe grze
chy, zkąd dopiero • przechoqzi . do króle-
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stwa niebieskiego. Oto jest w kilku sło
\vach nauka Kościoła katolickiego o życiu 
przyszłem. Czyściec więc, jak samo na-
. zwisk~ wskazuje, jest miejscem oczysz
czenia dusz, które schodzą z tego ś\viata, 
mając tylko grzechy powszednie, albo nie 
uczyniwszy zupełnej pokuty za grzechy 
śmiertelne już odpuszczone. Nie mogą 
one \vnijść do nieba, bo tam nic skalane .. 
go nawet najmniejszą plamą wnijść nie 
może. Nie idą do piekła, bo pojednały się 
z Bogiem przez pokutę i ufają W Jego 
miłosierdzie, a sprawiedliwość Jego nie 
może odrzucić na wieki tych, Co w Nim 
nadzieję S\vą pokładają. Dusze w czyścu 
cierpią męki wielkje. Nie mogą one oglą
dać Boga, chociaż Go kochają; i to odłą
czenie od i<;h najwyższego dobra i szczę
ścia sprawuje w nich niewymówną tęskno
tę i bol~ść, którą tern żywiej czują, że są 
już rozwiązane od zmysłów ciała. Cierpie": 
nia te są wielkie i poró\vnywają się nie
kiedy z męką piekielną,' tylko że są do
czesne. N azy\vają się one ogniem czyśco
\vym; ,bo jak ogień oczyszcza. złoto, tak 
dusze 'w tych mękach pozbywają się plam 
duszy, aby godne były patrzeć na nie-o 
st\vorzoną piękność oblicza Bożego .. 

l\·liłoŚć bliźniego i własne nasze dobro 
powinny w nał) pobudzać do ratowania 
dusz czyścowych. Tam są może nasi ro
dzice,. krewni, przyjaciele, którym poma-
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gać każe sama wdzięczność i związek ro
dzinny. Zresztą, jeśli serce dobre nie mo
'że patrzeć obojętnie na męczarnie zwie-
rzęcia, to jakze będziemy obojętni dla 
dusz, krwią Chrystusową odkupionych, 
cierpiących katusze? Pamiętajmy, że po-
"magając im wnijść do nieba, będziemy 
mieli najlepszych przyjaciół, którzy i ·0 
nas nie za pomną. ' Błogosławieni miłosier
ni, mówi Pan Jezus, albowiem oni. miło-I 
sierdzia dostąpią. · 
Różne są sposoby pomagania duszom 

czyścowym. Najskuteczniejszym i najdziel
niejszym środkiem ku temu. jest Msza 
święta. Ta niekrwawa ()fiara Jezusa Chry
stusa, Baranka niepokalanego, najobficiej 
ściąga miłosierdzie Boże i dla żywych i 

:dla umarłych. Są także osobne modły i 
spie\vy za umarłych, kt6re odbywają ka
płani, i które' nazywamy egzekwiarni albo 

. w(qilia1ni. Składają się one. z psalmów i 
z innych wyjątków ~ pi~ma - świętego i z 
modl itw stosownych. W sź.clka modlitwa 
nasza i każdy dobry uczynek, ofiarowany 
za dusi.e czyścowe, czynią. im ulgę i 'po
moc. I tak" słuchanie mszy św-, odmawia
nie modlitw, ofiarowanie komunii, albo 
jałmuzny,· albo jakiego umartwienia; wre
szcie ofiarowanie za nich odpustów: oto 
są sposoby pomagania umarłym. 

Przemyślna pobożność chrześcijańska 
składa dowód najwi~ksze.i. ,nliłości dla 
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umarlych, czyniąc tak zwany Akt heroiczny 
miłosiel'dzia dln dusz czyścow,1/ch. Jest to 
ofiara czyli dar dobrowolny, przez który 
od dajemy im wszystkie swoje uczynki 
zadośćcz,yniące *) osobiste za życia, i wszy
stkie modlitwy,' które będą za nas czynio
ne po śmierci; i które składamy w ręce 
1'{ajśw. Panny, aby ta najczulsza Matkał 

użyła ich, wedle woli swojej, dla wyba-
.wienia dusz z mąk czyścowych. Jest to 
czyn poświęcenia się i miłości. Bóg, który 
obiecał nagrodę i za szklankę wody po
danej w imię Jego, wynagrodzi za to sto
krotnie; i dusze. wyzwolone przez nas z 
<;zyśca nie zapomną o swych dobroczyń
cach. Dla uczynienia teĘ"o aktu czyli ślu
bu, dość jest wyrazić w 'sercu tę swoję 
obietnicę, bez żadnych stów. Nie obowią
zujemy się tym ślubem pod grzechem i· 
możemy go odwołać wedle woli. Wszyscy 
wierni, którzy uczynili ten· ślub: - I, mogą 
dostąpić odpustu zupełnego, służącego' 
tylko duszom czyścowym, przy każdej ko
munii swojej~ jeżeli odwiedzą kościoł lub 
ka plicę publiczną, i .tam pomodlą się na 
intencyę Ojca ~więtego. 2, Pozyskują od-

• 
*) Każdy dobry uczynek w stanie laski \vy

pełniony ,sprawuje zaslu,qę t. j. pewny stopień 
nagrody wiecznej, i zadosJ/cucz,yuienie, t. jo 
wypłacenie się Bogu w pewnej nlierze z do-
czesnej kary. za grzechy. . 
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pust zupełpy' w każdy poniedziałek, słu
chając mszy św.. komunia tutaj nie jest 
wymagana. 3, Wszelkie, odpusty. jakich 
tylko dostępują mogą się ofiarować i słu· 
żyć duszom czyścowym, cpoćqy' zkądinąd 
nie miały tego przywileju. . . 
Wiedzieć też mamy, iż można prosić 

Boga o wszelkie laski przez przyczynę 
dusz czyśco\vych; bo one są miłe Bogu; 
dobrze nam :tyczą. Jakże to pocieszająca 
jest myśl dla nas, że zmarła droga nam 
osoba troszczy się o nas, widzi nasze po
trzeby~ nie zrywa· ·z nami tego świętego 
węzła miłości, . chociaż dla oczu naszych 
jest nie\vidzialną. 

lo' 

ł . " 
KORONKA 

Z a d u s z e z In a r ł y c h . 
• • • . ' 

Cześć I. 
~ 

Za urnaTlych Blsk111JÓW. i Kaplanózv; 
. , 

. Przybądźcie, Swi~ci Boscy, pośpiesz-
'cie Aniolo\vie Pańscy, ku przyjęciu 
dusz \viernych) dla umieszczenia ich 
przed oblicze Najwyższego. Ni~ch was 
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przypuści do siebie Chrystus, który 
was wezwał i na lono Abrahamowe 
niechaj was wprowadzą Aniołowie. 

Kyrie elejson, Chryste elejso.n, Ky
rie elejson. 
i Ojcze nasz.-a potem 10 razy: .1 

• Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj 
im świeci na wieki. 

V. Niech odpoczywają w pokoju, 
&. Amen. 
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 

- . . 
. :Ił". A wolanie nasze niech do Cie-

bie przyjdzie. - . 

Módlmy .się. • • 

Boże~ - któryś między Apostolskimi 
kapłanami wiernych - zmarłych sług 
1"'woich biskupią lub kapłańską godno
ścią ozdobić raczył, sprawże takoż, 
prosimy Cię pokornie, aby .i do wie-t 
cznego ich towarzystwa przyłączeni 
zostali. Przez . Jezusa Chrystusa Pana 
naaszego. Amen. 
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Część II. 

Za u1nąrlych rodzicó'w, albo, jeśli ci 
żyją jeszcze, za dziadów i pradziadów . 

• 

Któryś Łazarza wskrzesil z grobu 
już cuchnącego, Ty im, Panie, daj od
pocznienie i miejsce przebaczenia. 
Który. przyjdziesz sądzić żywych.i 
umarlych i świat przez ogień, Ty im, 
Panie, daj odpqcznienie i m1eJsce 
przebaczenia. . 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Ky
rie elejson. 

1 Oj oz e nasz. -a potem 10 razy: 
.. 

Wieczny odpoczynek i t. d. . (jak 
. f 

wyżej). 

Módlmy się. 

Boże, .któryś nam ojca i matkę· 
czcić rozkazał, zmiluj się nad duszami 
. rodziców naszych i grzechy im racz 
odpuścić, a w weselu wiecznej jasno
ści daj nam ich oglądać. . Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 
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Część III. 

Za zrnarlych krewnych i dovrodz-i(dów. 
, . 

. :Panie! gdy przyjdżiesz sądzić, gdzież 
się ukryję przed gniewem 1'woim? 
bom zgrzeszył wielce w życiu mojem. 
Grzechó\v się moich lękam i przed 
rrobą się wstydzę; gdy przyjdziesz są
dzić, racz mnie nie potępiać, ' bom 
zgrzeszyl wielce w życiu mojem. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Ky-
rie elejson. . • 
1 Ojczenosz.-'a potern 10 raz/I: 

. Wieczny odpoczynek i t. d. . 

lVlódl~y się. 

. . 
• 

Boże, dawco. odpuszczenia i· ruilo-. 
śniku ludzkiego zbawienia! .prosimy 
laskawości Twojej, abyś na~zych braci 
i siostry, powinowatych i dobrodzie
jów, którzy z tego, świata zeszli. za 
przyczyną. błogosŁawionej Maryi zawsze 
Panny i wszystkich świętych. do uczę
stnictwa zba\vienia przyjąć raczy!. · 
Przez Pana .naszego Jezusa Chrystusa. 
Amen. · 
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• Cześć IV. 
~ • 

Za dusze nietno,jące iadne,rJo 1'atunk:u. 
Nie pamiętaj na grzechy nloje, Panie, 

gdy przyjdziesz świat sądzić przez o
gień. Prostuj Panie qtój i Boże! przed 
obliczem Twojem drogę moję, - gdy 
przyjdziesz świat sądzić przez ogień. 

Kyrie ~lcjsQn, Chryste elejson, I<.yrie 
elejson. 

1 OJcze nasz-·a pote1n 10 raz.lI: 
• Wieczny. odpoczynek. i t. d. 

Módlmy się, 
.. Boże! któremu jedynie wtaściwem 

jest mieć zawsze milosierdzie i odpusz
czać grzechy, racz przyjąć prośby na
sze za duszami w czyścu, żadnego zni·, 
'kąd ratunku .niemającemi, aby ich 'fwo
je nad niemi zmilowanie z tych wię
zów uwolnilo, \v które ich ułomność i 
występki wprawiły, który żyjesz i kró-, 
hIjesz na więki wickó~. Amen. 

C z ę Ś Ć v. 
Ztl dusze wszystkich zmarl,ljch. 

Wybaw mnie Panie od śmierci wiecz
nej w on dzień straszliwy, kiedy nie-
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bo i ziemia wzruszone -będą, gdy przyj
dziesz świat sądzić przez. ogień. Drżę 
od strachu i lękam się gdy przyjdzie 
roztrząśnienie życia mego, i gniew 
Twój, Panie! kiedy niebo i ziemia 
wzruszone bC;dą. Dzień on, dzień gnie
wu, klęski i nędzy, dzień wielki· i gorz
ki bardzo, kiedy przyjdziesz, Panie! są-
dzić świat przez ogień., •.. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie 
elejson. ' 

1 Ojcze nasz - a potern 10 razy: -
Wieczny odpoczynek i t. d. 

I 

Módlmy się. ' 
, . 

· Wiernych wszystkich· Stwórco i Od
kupicielu) Bożel duszom sług i stużeb .. : 
nic qwoich racz dać wszystkich grze
c~ów odpuszczenie: aby odpustu, któ
rego zawsze żądali, za pobożnemi pro
śbarni naszemi dostąpić mogli, przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Potem prz.ydać pi~ć razy na pamiątk~ę pię
ciu ran Chr.ystusowycn.. 

Dobry Jezu' a. nasz Panie! daj im 
\vieczne sp~czywanie. Amen; .. 
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LITANIA 
za dusze zmarłych. 

Kyrie' .elejson! Chryste elejson! Kyrie 
elejson'.. ,lo 

Chryste usrysz nast Chryste wysłuchaj 
nas! 

Ojcze z nieba Boże! zmlluj się nad 
wszystkimi wiernymi zrnarlymi. 

Synu Odkupicielu świata Boże! zmiłuj 
się nad wsz-ystkimi wiernymi zmarłymi. 

Duchu święty Boże! zmiluj się nad 
, wszystkimi wiernymi zmarłymi. 
Swięta Trójco jedyn y B'oż~ zmiluj się 
, I nad wszystkimi wiernymi zmarłymi. , , 

~więta Maryo, módl się za wierne zmarłe. 
Swięta Boża Rodzicielko, módl się za 

wierne zmarłe. , . 

Swięta Panno nad pannanli, módl się 
za wierne zmarłe. , 

Swięty Michale, módl się za wierne 
zmarłe. • 't 

W szyscy święci Aniołowie i Archanio
, łowie, módlcie się za wierne zmarle.

1 

s. Józefie,' módl się za wierne zmarłe. 
~. Janie Chrzcic~ielu, módl się za wier

ne zmarłe. 



512 • • 

, 
S. Piotrze, módl się za wierne zmarle. 
~. Pawle, módl' się za wierne zmarle. 
S. Janie, módL się z~ wierne zmarle. 
Wszyscy święci A postolowie. i Ewangeli- , 
, stowie, módlcie się za wierne zmarle, 
~. Szczepanie, módl się za wierne zmarle. 
S. Wawrzyńcze, módl się za \vierne 

zmarle. 
Wszyscy śVvięci Męczennicy, módlcie się 

za wierne zmarle. , 
~. Grzegorzu, módl się za wierne zmarłe. 
S. Anlbroży, módl się za wierne zmarle. 
'Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, 

módlcie sie za \vierne Lmarle. • , ~ 

S. Maryo Magdaleno, mó<tl się za wierne 
zmarle .. , 

S. I\.atarzyno, módl się za wierne zmarle. 
Wszystkie święte Dziewice i Wdo\vy, 

módlcie sie za wierne zmarłe. 
~ 

Milościw bądź, odpuść im Panie .• 
Od ~szego zlego, wybaw ich Panie 
• Jezu. . 
Od gniewu Twego, wybaw ich Panie 
. Jezu. .. 
Od 'mocy djabelskiej, wybąw ich Panie' 

Jezu. 
• 



Od utrapienia. ognistego, ",vy1J"a,v ich 
Pani<i Jezu. 

Od krainy cienia i śmierci, \vyba\v ich 
Panie Jezu . 

. Przez cudowne poczęcie Twoje, wyba\v 
ich Panie Jezu. 

Przez narodzenie Twoje, wyba\v ich 
Panie Jezll. 

Przez najslodsze Imię" TVloje', .' wybaw 
. ich Panie Jezu. 

Przez święte rany TVJojc,· wyba\v ich 
Panie JelU. 

Przez najdrozszą kre\v T\voję, wybaw 
ich Panie Jezu. . 

Przez na jzelży\vszą śnlierć Twoję, któ
rąś umierając zniszczył, wybaw ich 
Panie Jezu. 

1iy grzeszni, Ciebie prosimy, "wysłuchaj 
nas Jezu.' " 

I(tóryś . l\r~ary~ 1iagdalenę z grzechów 
rozwiązał, Ciebie jrosimy, wysłuchaj 
nas Jezu. . 

Który do chwały przeznaczonej z laski 
s\vej zbawiasz, Ciebie prosimy, wysłu-
chaj nas Jezu. . 

Abyś rodzicó\v, powinnych . i. dob,ro-
Ch\vała na \\")'50k. J~I 2. 33 



5 ł·4 . 

dziejó,w naszych od mąk piekielnych 
wyZ\vo1ić raczyl. Ciebie pros1my, \vy-
słuchaj nas Jezu. " . 

Aby' ich pożądania wykonać' raczyl, 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. 

Aby. im jasne zastt;py Anielskie \VSPO-

1l10żeniem byly, Ciebie prosimy, wy-
-slu,chaj nas jezu. ' 

Abyś im hufce Patryarchów z radoścIą 
. zaszty, ,Ciebie prosimy, ,vysluchaj nas 

jezu .. 
Aby. ich • chór chwalebny Apostolski 

przyjąl, Ciebic prosimy, ,vysluchaj nas 
Jezu'. 

Aby ich "vojsko tryunlfujące jaśnjcjących 
l\{~czennikó\v z radością witało, Ciebie 
prosimy, wysluc;11a j n'as Jezu. . 

Aby ich orszak SS. Wyznawcó\v do 
wi.ecznego pokoJu doprowadzić raczyl, 
Ciebie prosilny, wysłuchaj nas jezu. 

Aby się chór \vcaoly Dzie\vic do . nich 
. przylączyl, Ciebic prosirny, wysłuchaj 
nas jezu. 

Abyś si<;· nad' wszystkimi \vicrnymi 
zmarlymi ~milować raczyl, Ciebie 
prosimy, wysluchaj nas Jezu. 
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Aby im, cichy i słodki Jezus, ohlfcze 
. s\voje najlaska\vsze pokazać raczyl, 

Ciebie prosimy, \vyslucbaj nas Jezu. 
Abyś ich na pra\vicę 1-\voję, w towa

. rzystwo \vybranych swoich przyjąć 

raczyl, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas 
Jezu. . 

Synu Boży, źródlo łaskawości i mitosier .. 
dzia, Ciebie prosirrly, wysłuchaj nas 
Jezu. _ 

l(rólu straszlhvcgo majestatu, Ciebie, 
prosinly, wysłuchaj nas Jezu. 

!(tóry nlasz klucze śnlterci i zY~'ota, 
Ciebie prosimy, \vysluchaj nas Jezu. 

Baranku Bpży, który gładzisz grzechy 
ś\viata, daj im \vieczne odpocznienie. 

Baranku Bozy, który gładzisz grzechy 
ś\viata, daj inl \viccznc odpocznienie. 

Baranku Bozy, któt:y gładzisz, grzechy 
ś\viata, daj inl \vicczne odpocznienie. 

Chryste usłysz nas~ (~hryste \vyslucha j nas· 
Kyrie elejson, Chryste elejson; Kyrie 

elejson. . ' 
... l\fODIJTW A. 

Boże! z którego litości dusze \vicr
nych odpoczy\vają, slugonl i ~lużebni-' 
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com Twoim, ~u i wszędzie \v Chrystu
sie odpoczy\\7ającym, daj milościwie 
.odpuszczenie grzechó\v, aby od \vszy
stkich win uwolnione z Tobą bez koń
ca się cieszyly. Przez Pana naszego Je
zusa Chrystusa, który zyje i króluje na 
wieki i t. d. 

lVIODfJT\VA .. 

. Zmiluj się najlaska\vszy Jezu, nad 
duszami \v czyścu zostającemi, dla któ
rych odkupienia ludzką naturę przyj~
leś i śnli~rć gorzką podjqlcś. Zmiluj' 
się nad jęczeniem ich, zmiluj się nad 
lzami, które wylewają, a przez moc mę
ki T\vojej odpuść ilU" karariie, na któ .. 
re za" grzechy s\voje zaslużyly. Niech 
zstąpi) najmilosierniejszy Jezu, I<rew 
Twoja do czyśca,.i niech rozweseli i 
ochlodzi \vszystkich \v boleściach i mę
kach czyścowych zostających. Podaj 
.im rękę, a wprowadź je do \viecznego 
odpoczynku, światlości i pokoju. Aluell. 

". Motllit,,"a za dusze zlunrlycb. 
Boże- . nics~·:ończonego milosierdzia! 

zmiluj się nad tenli duszami, które .ża-
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dnego ratunku ani pociechy nie mają, 
które z da\vności czasu dla ubóstwa 
albo zaniedbania zaponlniane, i za któ
re nie często albo nigdy. egzekwie się 
nie odprawują. Boze laskawościl chciej 
odpuścić im te grzechy,' którymi Cię 
obr'azily, a chciej je \vyba\vić, z nie
przebranej dobroci swojej; ponieważ 
tak \viele koszto\valy kochanego Syna 
T\vego Jezu~a, ulzyj im męki i przyj
mij je do królest\va s\vego niebieskie·· 

. go, gdzie ich chciej ztączyć z wybra
nynli T\vymi \v ch\vale wiek_uistej: Przez 
Jezusa Chrystusa Syna T\vego i t. d. 

!\IODLITW A. 
Pozdrawiam was, \vszystkie Chrystu-

'sa wierne dusze, niech wam da odpo
czynek ten, który jesf pra\v'dzjwym 
odpoczynkiem, Jezus Chrystus, Syn Bo
ga ży\vego, który się narodzil z niepo
kalanie poczętej Panny dla waszego i 

-nas \vszystkich zba\vienia" i ·was odku
pił kr\vi~ sW0ją drogą. niech \vam blo
goshI\vi i uwolni was od mąk,' ~ dzień 
Sądu na prawicy postano\vi i- z Anio-
'lanli SWylTli zlączy. Amen. 
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IV. MODLITWY RÓŻNE. 

MODLITWY 

,v c.zasie utrap!en!a. 
Boze!. niech mHosicrdzie T\vojc' nas, 

ostoni i plagi zaslllzonc' od nas oddali. 
Ch\vala Ojcu i t. d.' 

Ojcze pr'zed\vicczny! naznacz nas 
krwią Baranka niepokalanego, 'tak, ja
koś na2naczyl dOlny ludu T\vego. 

, Ch\rvala Ojcu i t. d~ 

Najclroższa krwi Jezusa! nlirości na..; 
sza! zjednaj nalU u Ojca Niebieskiego 
mitosierdzie i ratunek. 

Ch\vala Ojcu i t. d. 

Rany Jezusa, \vola jąc glosem n1ilości 
i n1ilosicrdzia! błagajcie, za nas' Ojca 
nie~-~cskiego, daj~ie nam schronienie i 
ratunek. >, 

Ch\v3la Ojcu i t ·d. 

Przedwieczny Ojcze Jezusa! i nasz 
także Ojcze! kre\rv Syna T\vcgo i Jego 
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zasł'ugi są naszą )vlasnością. Ofiarujemy 
je Tobie, bo w nich masz upodobanie. 
Ten dar najdroższy Tobie Inusi nam 
zjed nać' ratunek; t~ lnanly niezach\via':' 
ną nadzieję. . 

Ch\vala Ojcu i t. d. 
\ Ojcze przedwieczny! nie chcesz śmier
ci gr.ze sznika, ale chcesz, żeby się na
wróc iŁ i żyl; spra\vże przez tnilosierdzie 
Twoje, abyśmy S\ę nawróc:ili i zupclnic 
należeli do Ciebie. 

Chwała Ojcu i t . d. 
Wybaw nas Chryste Jeżu mocą'krzy .. 

ża ·Ś\v.iętcgo: któryś Piotra ś\vi~tego ra
to\val na n10rzu, zmiluj się nad nao1i. 
. I\Iaryo l\Iatko luilosierdzia! przyczyrl 
się za nanli, a zostanienly \vybawieni. 

f\Iaryo, Orędo\vniczko nasza, prze· 
, .. " mo\v za nanlJ, a nie Z.:~tll1en1y. 

Pan nasz sprawiedliwie nas bic7.uj~ 
·la 'grzechy nasze, lecz T i, l\laryo; broń 
nas, boś Matka najlitościwsza. 

W Tobie lVIaryo i w' Synie ,Twoim 
J~zl1sie po!ożyliśrny caIą nadzicj~ naszę,' 
Nie. dopuszczaj, abyśmy zostali zawsty .. 
dzeni. ' 
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Bądź pozdro\viona,·· Królowo Niebies
ka, Matko milosierdzia, żywocie ·slod
kości i nadziejo nasza! bądź pozdro
wiona; do Cieb"ie \vołamy wygnańcy sy
nowie Ewy, do. Ciebie wzdychamy pla
czący na tym padole placzu. A prze
toż Ty, Orędowniczko nasza, one mi
losierne oczy Twoje obróć na nas; a . 
Jezusa, który jest blogosla\viony O\VOC 

żywota Twego, po tern wygnaniu racz 
nam pokazać, o laska\va, o litości\va, o 
najslodsza Panno Maryo. 

MODLlf\VA POWSZECHNA . 

. w potrzebie całego c]lrześrijafłstwa. 

Wszechnlogący wieczny: Boże! Panie 
i Ojcze niebieski! wejrzyj okiem nie
przebranego miłosierdzia T\vego na j<;
czenia, nędze i potrzeby nasze, znli~ 
luj się nad calem chrześcijaństwem, dla 
którego jednorodzony·· Syn Twój, Pan 
nasz i Oqkupiciel, Jezus Chrystus, do .. 
bro\\rolnie w r<;ce grzeszników się oddal, 
i wylaZ krew swoję najdroższą na krzy-
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żu, i przez tegoż Jezusa Chrystusa od-. 
\vróć, o najlitościwszy Ojcze, od nas 
spra\viedliwi~ zastużone kary, teraźniej
sze i przyszłe niebezpieczeństwa, szko· 
dli\ve rozruchy, wojny, głód, chor.oby; 
wszelkie tr\vogi i slTIutki. Oświeć też i 
wzmocnij \ve \vszystkich przcdsię\vzię
ciach dobrych, \vszelkich z\vierzchników 
naszych duchownych i ś\vieckich, i spra\v 
aby to "czynili, cokolwiek służyć może 
ku T\\'ojej chwale i zbawienitl nasze
mu. U~~ycz nanl, o Boże., statego poko
ju, ·prawdziwej jedności· w wierze. Na .. 
\vróć serca wszystkich do prawdziwej 
pokuty i popra\vy życia, zapal \v nas 
ogień miłości Twojej, daj nam pragnie
nie spra\viedlhvości i o nią gorli\\TOŚĆ, 

ażebyśmy, jako' posłuszne dzieci, \V ży
ciu i przy śrrlierci, rf obie podobać się 
"mogli. " 

Prosimy. Cię także, jako Ty sam 
chcesz o Boże, abyśmy Cię prosili, za 
naszych przyjaciół i nieprzyjaciól, za 
\vszystkich 'zasn1uconych i cierpiących, 
za ży\vych i umarłych. Polecamy Ci, o 
Boże~ \vszystkie nasze potrzeby i spra-
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\vy, życie i śmierć naszę. Daj nanl tu 
być ,liczęstnikanli' T\vej laski, i \v przy
szlości ogląc]ać Ciebie w· ch\vale ze 
wszystkimi Swi\tymi / T\voirni, przez 
Chrystusa Pana naszego. A. 

lVIODLJTW A. 
tlo ś. P .. trollu s,,,ego, lit(}rego hnię JUt Chrzc!e 

ś. odebrałeś. 
, 

S\vi\ty N. którego imieniem i opie-
ką .od tej godziny, której chrzest ś. 
przyjnl0\valern, ozdobil i uzbroil mię 
Bóg; proszę,. zaleć lni~ w' laskę Boską, 
z,aleć Matce .N a jświętszej i \vszystkinl 
S\Viętynl, osobli\vie tyn1 wybranyn1 Bo-· 
skim, którzy toz in1ię Twoje i nloje na 
zierni żyjąc, 'poboznością i cnotą zna
czną ozdobili. \Vejrzyj o Ś. Patroniel z 
o\vego wesolego ll1iasta Jeru?:alenl na 
mnie, itnię Twoje noszącego, który na 
tym padole placzu \v codziennem zos
taję niebezpieczeńst\vie. \Vyproś li Bo
ga, ,abynl jako wspólnie z tobą noszę 
inlię T\voje, . tak i cnót i przykladó\v 
n16g.r skutecznie naśladować. Cieszę się 
ze szczęścia wieczneg,q, któregoś' już 
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dostąpił. Dziękuję Bogu, że Cię prze· 
zt\aczy-t ,do ch\valy i godncrni cnotami. 
dla nabycia nieba przyozdobi!. Dzię.ku
ję świętynl Anio!0111 T\voinl, którzy ci 
do te~o .doponlagali. O ś~ Patronlc ra
tuj mię.i' wspomagaj, abym i ja temże 
samem imieniem księgi żywota nlógl 
napełnić, Oddal to ode mnie, co do 
zba\vienia jest przeszkodą, uproś to, co 
mi jest hajpotrzebniejszego do zba\vie
nia, ani nlię opuszczaj póty, póki z 
Tobą wespół Boga ch\valić w niebie 
nie zaczne. Amen. 

~ 

··~1 O D LI I T W A 

UI)rUszając o zwyci~żenje llokus •. 

Panie Boże \vszechmogący! przybądź 
na p01110C nloję, daj mi laskc; abym się 
sp r z e c i \v il ,v.sz e l k i ej p o k II S i e; \\ty ru g uj 
niegodzi\\'e myśli z rozunlU mego, U1TIO

cl1ij lllię przeci\vko .ś\viatO\vynl powa-
., bom, pomóż mi do pokonania natar
czywości ,szatańskich, i buntującego siC; 
przeciwko duchowi ciala Zginąłem, je
żeli mię T\voja o,dst~pi 'laska, podob. 
no rni~ śrnierć ~askoczy w, tej ch\vili, 



kiedy się dam z\vyci<;żyć pokusie: Bo
, l.e rnilosierl1Y zrpiluj się nade mną, u. 

trzY!Duj mię .. boć już na brzegu' prze
paści zostaj ę. 

• 

. 
l,rosznc o po]{onnnie lvszel1dego nało~u 

.. _., grzrclloweg'o. 

, Niech \v$z~chmocna laska Tvvoja, 
Swi~ty nad· Swiętymj, potarga ten zły 
nalóg, . który mię przyprowadzil do po-. 
pelnienia niezliczonych grzechów, i co
dziennie w nowe ~'prawuje Di~szczę
ścia. To nieszczęsne do grzechu przy-

. vvyknienie sprawi' nakoniec moje. od 
chwaly . niebieskiej na vvieki odrzucenie. 
Jeżeli się nie zlitujesz 'nade mną, o Bo
że nJilosierny! nie mogę go zwyciężyć, 
chyba za pOD10Cą laski "Tvvojej. W spo
móżże nliC;, Panie: proszę Cię· o to 
przez zaslugi. Chry?tusow~. ~ O Panno 
przena jś\viętsza! o ś\vięty, mój Patrpnie, 
Aniele Stróżu, wszyscy Swięci i Swię
te Pańskie!. dopomóżcie mi do rozer
v~ania pęt moićh, i .do, wyjścia z tej 
sromotnej niewoli. Amen. . ' 
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~IODLIT'YA DO NAJŚ \V. PA;;NY . 
. 

prosząc o z,vyciężcui~ złych n:uniętnośl't. 
, , 

Pożądli\vościanli przej~ty, \vzy\vam 
mocnej obrony T\vojej Panno Najświęt-
szoa, 1Vla,tl~o niepokalanej czystości żli
tuj się nad nloją nędzą; \vyjednaj mi 
laskę, abyn1 był uwolniony od tych 
bezwstydnych nlyśli, które mi się wszę
d.zicJ a nawet i \v ś\viątyniach Pal1skich 
przy ołtarzu 'b~dącenlu narzucają, i sa
nle rrio,dlit\vy .nloje skazić usiluj~l. Niech 
Duch S., niech ogien miłości Boskiej, 
uprzątnie. serce od tej cielesnej. narnię· 
tności, k'tóra mię" przyprowadziła do 
tak \vielu niecnych występków i która 
jest przyczyn,! \viecznej nieszcz~śliwoś
~ci tak wielu potępionych. . ' . 

Bądź po~drQ\viona !(rólowo' l t.. d. 
(jak o'tcyŻ(j na karcie 7'i' 1. 

l\IO·DLJTW A 
llrosząc o szrzęślhv:1 l)()(lr(.ż, gily się lito 

. 'puszcza lV dro·g'ę. 

Panie -Boże wszechmogący, któryś 
<?t.\vorzyl w pośrodku :morza· Cz'.:'rwo-
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nego łatwą ,Izraelitom drogę" któryś, 
\vyba\vil Abrahama ze \vszystkich nie
bezpieczeństw w przykrych jego po
<Irózach, któryś dal ll1łodemu Tobja
szo\vi Aniola RafaŁa, i trzem I(rólom 
g\viazdę za przewodnika; racz nal11' u
życzyć pomyślnego czasu \v podróży 
naszej. Wybaw nas od wszelkiego nię
bezpieczct1st\va. 'll\volnij nas od wszel
kiej pokusy, . abyśnly, mając / zawsze 
Aniola Stró~a za prze\vodnika, przyby
li szczęśli\vie do kr~su do którego cią
gnienly, i do portu żyvv'ota \viecznego, 
dokąd Ty nas wzywasz. W. drogę po
koju i szczęśli\vości niech nas prowa-. 
dzi W sżeclunogący, a miłosierny Pan, 
a Rafa!. Aniol Jego ś~rięty, niechaj nalll 
będzie to\varzyszem' \v drodze, abyśmy 
\v pokoju, zdrowiu i \:vęselu \\'rócili do 
domu naszego. ' 

AnicIe Boży, któryś jest" StróżeIT» 
moinl, nlnie tobie poleconego z Opa
trzności Boskiej dziś oświecaj,. strz;eż, 
rzą.dź i spra'Yuj: Amen. 

lłloin 1, też 1nóu:ić ](oron!"fJ do l\TajśuJięt.szej 
.1Janny, odz)}'awuJąc ]JOdl>ÓŻ •. 
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PIESN. 
o urodzaj". 

l{rulu nieba wysokiego, 
Boze Abrahama cnego! 

!{acz wejrzeć na ludzkie plemie. _ 
A daj urodząj (pogodę, zyzny deszcz) na 

Aby znał lud T\vój prawdzi\vy, 
Ześ ty jcst B()g litości\vy, 

A n1y Cię za ten dar \viclki, 
Będziein \vielbić na czas wszelki. 

Zlituj się nad ludem strapionym, 
Drogą kr\vią T\vą odkupionym. 

Z lituj-ze się, zlituj Panie, 
Niech się łaska l\voja stanie. . , 

. , , 
P R O S B A. 

, o (leszcz., . 

. . 
zlemHt 

" 

Wszego dobrego da\vco i szafarzu \vieczny, 
Tobie- ziemia spalona przez ogictl słoneczny 
l\Iodli się c1zdzu; i smętne. zioła pochylone, 
I nadzieja oraczl)w zboza upragnione. 

Sciśnij wilgotne chlnury świętąrękąswoją; 
A one suchą zienlię i drzc\va napoją 
Ogniem zjęte O! który z suchej skaty 

• zdroje 
. Niesłychane pobudzasz, okaż dary s\vojef 
Ty nocną rosę spuszczasz; 'ry dostatkiem 

, hojnym 
Ży\vej wody dodawasz rzeko'm niespo

kojnym; 
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Ty przepaści nasycasz i łakome morze: 
Ztąd g\viazdy zy\vność mają i ogniste zorze. 

l(iedy ty chcesz, ś\viat ",vszystek powo-
o " dzią zatonie, 

A kiedy chcesz od ognia jako pióro,sRło
nIC. 

Motllit,ya za Monarchę. 

Prosirny cię, \vszechmogący Boże, 
aby s!uga" twój l\11KOłJ \J II l\Ionan;ha 
nasz, który z miłosierdzia T\vego ob
j~l rządy 'Państ\va, cnót także ,vslel
kich dostąpi! p"omnożcnia; aby' niemi 
ś\vietnie przyozdobiony i blędó\v 'wszel
kich "usżedI zasadzki, i do <;iebi~', któ
ryś jest drogą i życiem, szczęśli\vie 
dójść zasIuży!. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen. 

l\'IODLITWA 
za r(l(lzicólv, Kr(Hyuyrh., (l(!broezyilców 

i p.rz-yj a ciół. ' 

Panie Boże, któryś nanl rozkazał 
czcić ojca i matkę S\voję, i to nam da
łeś za jedną z na j\viększych po\vinnoś': 
ci! Jeżu naslodszy. który 'v s\vem ży
ciu świętem najdoskonalszy przyklad 
synowskiego posluszeńst\va, uczczenia 
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i pIilosci zostawić raczyleś! który naj
pierwszy cud T\vój" w Kanie Galilej
skiej .nie na wlasną wolę, lecz na żą
danie 1\1atki Twojej spełniłeś! umiera
jąc za nas na krzyżu jeszcześ i w ch\vi
li skonania' dla lVlatki s\vojej pociechę 
i opiekę obmyśla!! natchnij mię, o' Bo
ze h{ościwy, tąż cnotą przykładnej mi
lości i Gzci dla mych rodziców, abym 
im byl pociechą w tern życiu i ' zaSłU
gą w życiu przyszlem. Blogoslaw im 
,Panie, \ve wszystkiem laską. swą prze
najświętszą; utwierdzaj ich \v wierności 
służby Twojej, iżby mi ciągle byli, 
przykladenl \ve wszystkich cnotach 
chrześcijańskich. Niech ta pokorna mo
dlitwa nloja, którą Ci z glębi serca czy
nię, będzie dla nich powinnem odplacenietn 
za wszelkie ich starania i prace okolo 

,mnie łożone. Spraw, ąbym w przywią
zaniu i \vdzięczności ku ninl nigdy się 
nie 09mienial i- nie stygl. Blogoslaw, 
Panie .Boze wszechmogclcy, całej rodzi
nie naszej, jakoś blogos!awil Patryar
chom swoim. Niech zf.»da .. milość, do
bry przyktad i .chwa~('n;e Boga i Pan~ 

Ch\vała na wysok M 2' 34 



• 

530 

: naszego za\vzdy po~ród .. nas k\vitnie, 
'abyśllly sobie llr~zy \vzajenlnie odpu
szczali i w miłości Chrystusa tr\vali. A 
wszystkin1 dobroczyllcon1 i przy~acł'o-
10m naszym racz ś\vit;te laski, 'I\voje 
okazać i .dararlli n1ilosierdzia·swego hoj
nie nagrodzić \v zyciu i po 'śn1ierci. 

Przez P,ana' naszego Jezusa Chrystusa. 
Amen. ' 

Wieczny odpoczynek duszom zn1ar
lych racz dać" Panie, a ś\viatlość \vic
kllisfa niechaj im ś\vicci na \vicki \vic
kó\v. An1cn. 

lYI0DLIT\V A" 

. za. wszelką (lrog'ą sohie o8ohę . 

ranie ]ezuChtyste, Boż'e nasz, któ
ryś się' za caly 'fodza j ludzki przez na j
doskonalsza ,mitość na nleke i ślnierć 

J • • 

. przeznaczy\vszy, jednak szczególni~jszą 
n1ilością u.kochałeś \vybranych· T\voich, 
i nad śnliercią La?arza plakaleś, i uko-, 

• chanemu Ucznio\vi S\VerllU doz\voliles . ' 

g!O\vę S\vą oprzeć ~11 Boskich piersiach 

• 
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T\voich! cho\vaj laska\vlc \V opiece 
S\vcj lnitości\vcj, a od \v~zer,dch' złych. 
przygód i nicbezpicczct1st\v' strzeż slu
~ę {l\vego - (sluzl bnicę l"'woj~) -za któ
rego - (za któr~) -najpokorniejszą nlO
dlit\ve \V nlilosicrdzic l\ve skladaIn. 

, . 
Da\vaj 11111-- (jcj)--\vzrost i" ponlnozenie 
\ve \vszystkich cnotach Chrystusowych; 
niechaj "ve w~zystkicnl' spoczywa' nad 
.ni111- (nad nią) --' blogos-Iawieńst\vo Two-,' 
'je; ni~Gh go - (j.;\) .--Anl0Iowic 1'\voi n a 
ka*-dy dzień od' \yszclkiego złego brG-.', 
nią· Ciesz, go.-' (ją)~jeśli ~ędzie wola 
'Twoja, PO\vodzcni'enl doczesnctn; a 0-

sobli\vic racz duszy, jego -(jej) - zgoto- . 
~Tać zy\vot \vickuisty w lZrolestwie 
S\viętych, przez Jezusa Chrystlisa) Pa
ila i Odkupiciela nasz~go. Alnen. 

VI. NAUKA 
, . 

o . r o, ~ Dł, Y Ś I u Ił i u. 

!(ażdy rozsądny cztowiek, nim przystą
pi do jakiej waznej spra\vy, musi naprzód 
zastano\vić się i roz\vazyć wszystko, aby 
to co' ma czynić byto dla niego poz)'tecz-

. . 
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nem. Tak,- chcąc zbudować dom' oblicza
lny co będzie kosztował, opatrujemy do
godne miejsce, obmyślamy jakie będzie je
go rozporządzenie, i t. d. I(upiec ró\vniez 
nin1 nabędzie to\vary stara się poznać ich 
dobroć i \vartość, rozważa jaki z nich zysk 
otrzyn1a. Otóż i my jako chrześcijanie, 
mamy ptzed sobą bardzo \vażną spra\vę, 
bo spra\vę przygoto\vania sobie po śmier
ci mieszkania wiekuistego, spra\vę naby
cia sobie naj\vyzszych dóbr niebieskich; 
-pO\Vil1niśmy zatem rozmyślać, jak to wszy
stko uczynić maIny. Czło\viek co robi na 
oślep" bez zastanowienia się często błądzi 
i naraza się na straty; chrześcijanin co nie 
chce u\vaznic nlyślić o sprawie zba\vicnia, 
co odbywa s\voje obo\viązki ·i ć\viczenia 
ducho\vne byle jak, \vpada w sidła sza-

.-tal1skie, ~v rOZ111aite \vady, zaślepia się 
miłością -własną i. pychą i częstą naraża 
s\ve zba\vienic na zgubę. . 

. 

Ilozrny-~lać tedy, jest to przykładać swój 
umyśł i serce przez niejaki czas do. poz
nania. tego, czego od nas chce Pan Bóg, 
do umiłowania Go i wypełnienia Jego wo
li, Iloz})tyśl(lnie; jest to myślenie o Bogu. o 
Panu Jezusie, o N. P. l\1aryi,. () ś\viętych; 
tak jak myślimy o s\voim ojcu, matce, 
braciach, siostrach i przyjaciołach. J ~stto 
mówienie do Boga, do Jezusa, do S\vię
tych, -jak przemawiamy do starszych,. do 
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przyjaci6ł; jestto szczere i u\vazne zajmo
wanie się zba\vieniem 'duszy swojej. 

\V szyscy \viclcy przc\vodnicy i nauczy
cicle zycia pobozncgo zalccają bardzo od-' 
bywać codzicó przez czas niejaki rozmy
ślanie, i lnó\vią o ko,rzyściach \vynikają
cyeh ztąd dla duszy. S: li'ilip Nerjusz, po
\viacla, ze rozlnyślanie i grzech nie lnogą 
znajdo\vać siG pospołu \'1 duszy. S. Teresa 
tnó\vi: "IZto czyni codzictl przez k\va~rans 
rozmyślanie, ni~ lnoze się zgubić". S. Li
guori tClni sło\valni nas zachęca: ,~Szczęśli
\vi, którzy odby\vają rozmyślanie; jeśli to 
regularnie czynią, na pc\vno zba~vionymi 
będą. Znaleść n10żnJ. chrześcijan, którzy 
codzietl komunikują, a są \v grzechu 
śll1iertelnyn1; którzy czynią obfite jalmuz
ny, a grzeszą śmicrtelnie; którzy poszczą, 
umart\viają się rozmaicie, a . są \v stanic 
grzechu śmiertelnego. i\lc nicznajqzicmy 
takiej duszy, któraby odbywała codzie{l 
rozlnyśtanic, i tr\vała \v grzcchu zlnicrtel
nyl11'·. S. I~-'ranciszck Salezy \V l),'odze ([o 
ż,7/r:it t l'0hoi71e.rJv szeroko naucza o rozmy
ślaniu, i pilnie zalcca aby zadcn dzień nie 
przeszedł bez tej ś\viętcj zaba\vy. 

N ajstoso\vniejszy czaS' do' tego jcst ran
ny, kiedy głowa nasza jcst s\vobodna; a 
miejsce ku tCIllU takie, gdzie nain nikt 
nic przcszkadza, vViele mamy poś\vięcić 
czasu na rozlnyślanie codzienne, to zalcży 
bd okoliczności i od gorlhvości naszcj; 
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\v~zakże nie mnie] tr\vać po\vinno jak k\va
:-c1rans', I.lepiej jest n1niej ochna\viać ustnych 
n1o~l1it~~, 3: P~~\v~~ci, ,~zas '1:a '~10dlit\vę 
myslną· NIe bOJ SlCt mUjbrac1C'" nle "lTI3.?k 

'\v tern nic tak' trudnego. I(ochaj tylko Bo
ga, chciej szczerze, a \vszystko p()jdzie, 
łat\vo. Nie chodzi tu o jakie \vie lkic, 
wzniosłe myśli, ale o myślenie proste i 
serdeczne o Bogu. I(azda ksi'ązka poboz
na może nam podać przcdn1iot do rnzmy
ślania~ O\VSZeln, każda n10dlit\va, kazda na
uka ducho\vna moze poshizyć ku tenTU ce
lowi. H .. ozmyślallic składa się z trzech CZQ
ści: .Przygoto\vania, l{oz\vazania, Zakot1-
czenll. . 

I. 1J,>z.7J.rlotowaJlie zależ'y naprzód, na ten1) 
(łby się posta\vić" \v , obe~ności "Bos~iej .. ~ 
Wyobrazić sobie- trzeba Boga' obecnego tu 
i \vszędzic' spoglądającego na ciebie, i od
dać lJ1U nalczy pokłon i u\vielbienie'. Po
\vtórc, wez\vać trzeha p01TIOCy boskiej 
sercem lub ustan1i odma\vi;,jąc jaką.' mo
dlit\vę, np. "Przyjdź I)uc!1u S\vięty.,." \Vest
chI}ąć do N., P. lVI~ryi, ś~ Anioła Stróża i 
ś\viętego Patrona, 'prosząc o \vsparcie i 
przyczynę- Potrzecie, o ile można,' \vyo
br~zić sobie \V' myśli miejsce, osoby i in
ne rzeczy, które lTIOgą podpadać pod znly
sly \v obranym przcchniocic do rozn1yśla
nia. Naprzykład, jeśli mamy rozll1yślać o 
narodzeniu Jezusa Chrystusa;' 'nalezy sobie 
wysta\vić \V myśli ubogą stajenkę, zł9bel~, 
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boskie dzieciątko i t. d. Jeśli przedmiot 
nic podpada pod zlnysły, np. cnota, wy
stępek; dość jest z\vrócić uwagę na sanlą 
rzecz, na jej podział i inne okoliczności. 

2. llr)zwaŻlll7ie jest głó\vną częścią roz
nlyślania. JlozIJieJ1ać nalezy rzecz, starając 
się ją poznać, ile mozna. Sta\vić tu 1110żna 
pytania: kto, c9, dla czego? i t. P Stoso
lCO.c do siebie czy ll1anl tę cnotę lub \vy
stępek? cobyln zrobił \v t y 111 razic? jak mi 
uczynić należy? i t. d. ~Vzóll,lt(Jć stoso\vne 
l.tez/wio; \viary \v tę pra\vdę lub tajemnicę 
o kt()rcl myślitny; uczucie tniłośc.i, \vdzię
czności, żalu, bojaźni i t. d. Uży\vać prze
ln()wietl. strzelistych i \vcstchnicll do Boga 
i ś\viętych. U zywać oznak zc\vnętrznyc h 
pobozności: uderzenia się w piersi, spój
rzcnia na krucifiks lub inny obraz, \vej
rzcnia w niebo i t. p. Podczas rozlnyślania ,. ,.. . , 
C\VICZyC SJQ pO\Vlnny: rozum, pamlQC, \vy-
ooraźnia i \vola nasza; lecz nie dla cieka
\vości lub nauko\vej tylko korzyści, ale 
ella poznania siebie, dla popra\vy obycza
j()\V, dla udoskonalenia moralnego. Strzedz 
się tu nalezy próżności, upodobania \v so
bie, łudzenia się postępem swoim. Pokora, 
niedo\vicrzanie sobie, ufność \v· Bogu oto 
są gł()\vne uczucia, które przytłumić. mo
gą nliłość własną· Nie należy \vreszcie 
przestawać na samych uczuciach, ale czy
nić \vnioski. post(1Jzow':f!llia praktyczne, ob
myślać środki ich wykonania, pomyśleć o" 
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okolicznościach dnia tego, o osobach i 
miejscach. Naprzykład, przy spotkaniu się 
z tą osobą będę cierpli\vy, posłuszny, ła
godnie odpowiem) ustąpię, nie zezwolę na 
złe; kiedy pokusa będzie ciągnąć do złego, 
wez\vę pomocy Jezusa i l\laryi, przeze
~dlam się, pOlnyślę o śmierci i piekle, i t d. 
Trzeba uczynić jedno lub kilka . postano
\vień szczególnych na ten dziell, które pó
źniej w ciągu dnia przypominać często 
należy: '. 

3. Zak!Ot1CZenie rozmyślania znaczy podzię
kowanie Bogu za odebrane łaski, i natch
nienia~ ~fiarowa7łie mu całej modlitwy m y
ślnej i uczynionych postanowicl1 razem z 
n1ęką i zasługami Pana Jezusa; pokorna 
pro~óci do Boga, aby raczyl blogosła\vić 
chęciom i przedsięwzięciolTI naszym; pr·zy 
czem '\vez\vać przyczyny N. Panny, pomo
cyś. Anioła s\vego i Patrona. N'a kOllcu 
najlepiej przydać Qj(;ze nasz i Zdrol()f)ś Aj a
'J'//a. S. Franciszek Salezy radzi obrać jed
ną ,lub kilka u\vag poboznych, które sobie 
mamy przypominać \v ciągu dnia i które 
nam być pQwinny, jakoby. k\viatkanli pa
chnącymi) ur\vanyn1i z ogrodu rozlnyślania, 

Dodaję tu niektóre uwagi. Kiedy dozna
jemy wnętrznej pociechy, kiedy się roz
czulamy do łez na· modlit\vie myślnej, do
bra to jest rzecz, i dzięko\vać za nią Pa
nu Bogu należy, ale bynajmniej nie wyno-



537 

sić się z tego. Niezapominajmy nigdy, ze 
popra\va zycia,_ cnota, postGP ducho\vny, 
oto są głó\vne cele naszc. IZi-edy na roz
myślaniu doznaJemy oschłości ducha, odrę
t\vienia myśli, nie należy niepokoić się 
zbytecznie i porzucać dla tego modlitwę· 
Byłby to \vielki i zguhny dla duszy błąd. 
W takich razach starać się nalczy ile mo
żna, obudzić \v sercu pobożność. po\vol
nem ocln1ó\vieniem jakiej modlitwy, np. 
litanii do Pana Jezusa; upokorzyć się trze
ba przed Bogiem, \vyznać S\voję niegod
ność! słO\Ven1, robić co lTIOZna, a Pan B{)g 
przyjn1ie naszc chęci i usiło\vania mile, 
choćby serce nasze pozostało oschłe. Bę
dą to jakby suche owoce, kt{)re -\v niedo
statku ś\vieżych spDzywamy. W szelkic 
roztargnienia i pokusy należy odrzucać, 
jak' tylko je dostrzezelny; i choćby one 
naprzykrzały się 11aln ciągle, jeżeli ty łko 
J...v nich dobrowolnic tr\vać nic .'będziel11Y, 
nie stracimy zasługi u Boga, kU'>relnu jest 
mile nasze męzt\vo \v potykaniu się z .po-
kusan1i i nieprzyjacióhni duszy. . , 

Ilekolhlt·c.1/e czyli (~\viczenia ducho\vne 
zalezą na poś\vięceniu kilku dni (z\vyklc 
trzy dni trwają) \vyłącznie na rozlnyślan.ic 
czytanie duchowne i dłuzsze modlit\vy,' w 
celu poznania potrzeb duszy. !{ażde rc
kollekcye trzy rzeczy mają na względzie: 
oczyszczcnie doskonale duszy, oś\vieccnie 
utnysłu i zjednoczenie:się z BogicIl1:. Służą 
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tu stoso\vne rozmyślania i c'zyta nin. ]\/a
l)j'zór( rozmyślając o naszym kot1cu Osta
tecznynl poznajelny, zkąd manly \vszystko 
i dokąd d<1zymy: roz\vazając grzech, jego 
złość -i karę; zastana \viając się nad rze
czanli ostatccznelni: śn1icrcią, sądem, pie
kten1 i niebem, pobudz3.tny się do bojaźtii 
Bożej, do żalu za grzechy i do pra\vdzi
"vego na\vrócenia się do Boga przez szcze
rą i dobrą spo\viedź. JJruga rzccz jest 
o.~l1:iecenie l·:ig \V obo\viązkach s\voich~ ~o
nic\vaz Pan Jezus jcst naszym \vzorem, a 
Jego nauka pra\vidłcm postępowania, dla 
tego rozmyślamy tutaj o życiu, nlęcc, cno
~ach i naukach Chrystusa Pana. 'Trzecia 
rzecz jest z.ie((lloczenie się nasze z Bogicln 
przez" lniłość; ku tenlU słuzą rozmyślania 
o N ajś\v. Sakralnencic, o i11ilości Bożej, o 
\vytr\vaniu \v dobrem, i środkach ku tenlU 
słuzących. v\Tidzilny tedy i:c rekollckćye, 
to najlepszy sposób poznania Boga i na
szych ku niclllu obo\viązkó\v; jestto potę
zny środek pra\vdzi\vcgo na\vrócenia się 
naszego. OJby\vają się one albo publicz
nie: \V takiITI razie stosujemy się do po
rządku i nabożetlst\v \vspólnyc]1, \v kf{)
rych przewodniczy kapłan Ale C\viczcnia 
duchowne lTIOgą się odby\vać i pryvvatnie, 
\v domu. 'vV takinl ra/Jie po\vinniśmy sobie 
ułożyć pc\vny porządek, którego ściśle 
trzylllaĆ się należy. :t'-~ a przykład, przeznJ.·' 
czyć sobie po trzy lub cztery .rozlny~lania 
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codziennie, z których każde tr\vać po\vin
no mnicj \vięccj p(')l godziny .. Prócz tego 
odłozyć jaką godzinę czasu na czytanie 

·.ducho\vnc,.. ZJstoso\vanc. do rozlnyślall; 
pQś\vięcić co.dzicll jaki k\vadrans na rachu
ilCk sUlnienh.\: Słuchać l\Iszy codzicll ś .. a po 
południu, jcśli mozna, na\vlcdzjć Najś\v. 
Sakrament. / Z \viększą gorli\vością odma
\viać ranne i \vieczorne pacierzc, OdlnÓ\vi(: 
codzictl cząstkq rózat1ca. Najbardziej za
cho\vać tnilczcnie i odosobnienie, na stro
nę odtozyć \vszystko co nas rozprasza i 
od głównego celu od\vodzi; a zatem \vszel
kie rozry\vki, naukowe i inne \vszelkie za
jęcia, bez l~tórych obejść się mozelny; a 
to dla tego, aby przez te dni po~hvięcić 
się catkiclll bOg01l1yśl ności Należałoby 
tez. uzy\vać jakich ulll::trt\vień, lecl .ulniar
ko\vanic, by nie szkodzić· zdro\viu; S:tkra-· 
rricnty nalezy przyjąl~ z najlepszcnl, ile być 
1110;/,C, przygoto\Vanienl i pubożnością. 
Spowiedź odbyć 11lozna albo z całego zy
cia,., albo z pe.wncj czqści onego, albo 
z\vyczajną;, stoso\vnic do potrzeby duszy; 
·w CZelTI radzić się lltllezy 'ś\viatlcgo spo
\vicdnika. Oto jest obraz rekollekcyi! Nic 
tu nienlasz tak trudnego i l1::tdzwyczajnc-/ 
go. Jeśli dla spra\v doczcsnych poś\vięca-
111y tyle czasu i trlHl(nv; có± dzi\vncgo, że 
dla naj\VaŻi1iejszej spra \vy, udoskonalenia 
duszy, poś\vięcimy \vył~cznie kilka dni \V 

roku .. Najlepiej odby\vać ~ako\ve ć\viczc-



nia ducho\vne \v Wielkim Poście każdego 
r.okua. Bardzo jest pożytecznie odbyć je 
przed bardzo \vażną sprawą, na przykład, 
dla poznania po\vołania s\vego, przy od
mianie stanu; kiedy czujemy, żeśmy osty
gli zl\pcłnie \v służbie Bożej - J"iiej p%
iOJle Pra\vdy wieczne zrncierają liozmyśl[t
uia zuStUSOICG71C do llth'ollekcvi . 

,.Prz,1jąot()1{'oJlie .'tię du śmierci. Slnierć nas 
tr\vozy, bo przy\viązujenly się zbytccznie 
do rzeczy ziemskich; ą. jednak u111rzcć 
trzeba będzie. Boin1Y sict śnlicrci~ 1}0 złych 
nałogów s\voich porzuci(S niechcemy, a 
one nam grozą sądem Bozylll i karą \vie
czną. Slnierć nas. pr2;craża, bo wiara nasza 
jest ma!a- i słaba, chociaż \Viclny, że to 
zycie jest tylko gościną naszą, a życie 
\vieczne za grobcm. l\lyśl . o śInierci \ jest 
bardzo zba\vicnna, bo nas utrzyn1uje \v 
bojaźni Bozej i niedoz\vala sercu naszenlU 
przylgnąć zbytecznie· do rzeczy n1arnych. 
lm . \vięcej i częściej lnyślić będzicsz o 
śmierci" teIn mniej ona przcrażać cię bę
dzie. S. I~--ran.ciszek Salezy radzi obrać 
sobie każdego miesiąca (albo choćby raz 
\V rok) dzict1 jeden na przygoto\vanie się 
do śmicrci, abyśmy tylU sposobem goto\vi 
byli za\vsze spotkać tę stano\vczą dla nas 
chwilę, bo nie\vicnly dnia ani godziny, 
kiedy nas B6g na sąd S\vój \vez\vie. 0-
bra\vszy dziel1 tako\vy, starać się nalezy z 
\vielką" pobożnością przyjąć Sakralnenty 
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ś'\vięteSpowiedzi i K'onlunii, tak jakbyś
n1y je raz' ostatni pl~ZyjąĆ mieli. Przeczy
tać nalezy dnia tego naukę jaką o rz,c
czach ostatecznych i o tern uczynić roz
myślanie. Potem zastano\vić się: I, Jak. 
dotąd zyłeln? czy chciałbym \v tynl e stanie 
ull1rzeć? Jakie pragnę nadal provvadzi ć 
zycie? 2, Jak korzystałem z łask i daróvv 
Bozych? 3, Jaki jest grzech mój nałogowy? 
Jakie najczęściej popełniałem grzechy? 
Co za przyczyna ich była? Jakich środkó\v 
należy uzy\vać, aby się z nich popra\vić? 
Czy \vypelniam postano\vienia tuz dawniej 
uczynione? Napisać krótko, co cZyl}j.Ć na-
Jezy nadal, aby być lepszY111, Po \vicczor
nych modlit\vach \VCŹ ,w ręce krucyfiks, i 
"\vyobrazając ze otrzymujesz ostatnie 11.<1-
maszczenie, przykładaj go' na oczy, na 
usta, na serce, prosząc, by ci' Zbawiciel 
przebaczył. cokohviek zgrzeszyłeś "\vidze
niem, słyszeniem, dotykanie111, mo\vą i lny
ślami. U Lałuj serdecznie rany Zba\viciela, 
polecaj l\'lu S\vą' duszę jakby już miała 
\vychodzi"ć z ciała i zasypiaj z Najś\v. 
Imionanli Jezusa, lVlaryi i Józefa na" u
stach. 
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PRA\;VDY WIECZNE. 

J}o rOZ717}jśla,uia, 

1. O ]iaiH~u e,zło,'rieka. 

I. ROi\VaZ,' czcm byłeś pier\viej, nilll cię 
Pan B{)g st\vorzył. ()to m"nie.L niż robacz
kiem, bo nicze111 nic byłeś. S\viat juz tak 
da\vno stal. a o tobie \vzn1ianki "nie było, 
·~-Bóg cię' \vy\viócU z nlczego i uczyn:ił cię 
tern czcn1 jesteś, nie żebyś "l\lu m'iat" być 
na co potrzebnynl, lecz z "s"an1ej "dobroci 
nieskot1czonej.--Nic st\vorzył" cię kanlie
nicn1, drze\vcm, z\vierz~cienl; ale uczynił 
cię st\vorZeniCtll rOZUlllI1Cl}1, nad innclni 
st\vofzcnianli panującem.-=.:....Nie. u~zynił cię 
ślePYIn, głuchynl, niccrołęznym; ale dał ci 
zdro\vie, . zmysły.-. Stworzył cię na, obraz 
S\vój, obdarzając rozumenl, "\volą i panlię"
cią, st~vorzył na podobietlst\vo s\voje, da
jąc zdolnqść do~~konalenia się i naby\vania' 
cnót, przez któr~ stajesz się poclobnYlu 
St\vórcy. . " 

... 2: lJ \vaz, jaki jest cel st\vorzenia t\vego? 
Nic dla tego jesteś' na ś\viecie, abyś jadł, 
pił, uzywał rozkoszy, jak czynią' bydlęta i 
'Podo bni ilU ludzie; a tClnbardzie j nie na to, 
abyś był złynl, szkodli\vYlU i potctpiony'111, 
jakil~1i są źli ducho\vic4' i ic:h sJudzy na 
zielni, bczoozni. 'Ale dla tego zyjesz, abyś 
St\VÓrcę ,s\veg? po?nał przez \viarę ży\vą, 
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u\viclbił Go przez l1aboznoś(~, ukochał 
przez spełnienie \vo]i Jego i dobre uczyn
ki, zjednoczył SIę z Ninl przez lniłość, a 
po ślllierci stał się nczęstnikicll1 Jego 
ch\vały \v niebie. I(oniec t\v{, j ostateczny 
jest, ghyś tu na zicnli pracował, modlił się, 
za grzechy poklltował, przykrości clcrpli
\vic znosił; a pa tarrltynl ś\viccic pozyskał 
pra\vdzi\ve szczęście i pokój na \vieki. 

3.. Zastanó\v się, jaki jest cel inaych 
.st\vorzetl na ś\viccie. ()to, ahy tobie 'słu-
żyły i pOlnagały do pozyskania celu osta
tecznego - Słotlce cię oś\yicca i ogrzewa. 
zienlia daje pozy\vicnłc; z\vicrzęta służą ci 
na pOlTIOC, okrycie i pokanll; rozmaitoś'ć i 
pi(~kność ro~.lill, porządek i \vspaniałość 
,całego przyrodzenia u\vescla ci<t i podno
si serce ku Bogu, który jest źr{')dlc111 zy:" 
cia i piękności.-Jczeli przy\viązujesz się 
zbytecznie. do st\vorteni~, albo go uzy
\vasz na obrazcc Bożą i na szkodę duszy 
s\vojej, \vy\vracasz cały porządek, czynisz 
krzy\vd~ St\v<'>rcy, którclllu czci ujnl'ujesz. 
()puszczając Boga ella rzeczy st\vor.zoncj, 
stajesz się bal\voch\valcą. Nauka, zdro\vic, 
bogact\va, nie są cGlem zycia naszcge, 
ale po'\vinny być tylko: śTodkalni dla' zba
\vicnia duszy Jeżeli nas cokohvick od\vo
dzi od służby Bożej, choćby to . było dla 
nas najmilszcnl, staje się nam szkodli\vem 
i unikać tego po\vinniśmy. 
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II. O dobrotlzi(\jst"vrat'h lloskicb. 

I. Policz dary, jakie masz od Boga. Nie
tylko cię stworzył, ale cię opatrznością 
S\voją zachowuje. Pan Bóg, uchronił cię do 
tej ch\vili od nagłej śmierci, od cięzkich 
chorób lub kalect\va,od nędzy i ubóst
\va.--I)ał ci rodzicó\v troskli\vych . i ko
chających ciebie; otoczył gronem bra
ci, sióstr, przyjaciół lnilych. lVlasz ws·zyst
ko kolo siebie, uie tylko dla utrzymania' 
zycia i zdrowia ·potrzebne, ale ·moze dla 
zaba\vy i przyjemności słuzące. Bóg dał 
ci zdolność do nauki, nauczycieli, oś\vie
cających t\vój unlysł, książki pozyteczne. 
CZY' korzystasz z tego, czy jesteś l\lu 
wdzięczny? () jak \viele jest innych, ~tó
rzy nie mają środków oś\viecenia się, i zo
·stają w ciemnocie; a może są lepsi od 
ciebie. ' • 

2. Zobacz, ile ci Bóg udzielił daró\v 
. nadprzyrodzonych. Syn Bozy umarł na 
krzyzu dla ciebie, i zostawił ci naukę swo
ję i sakran1enty na pokarm i lekarstwo 
ducho\ve. ()d dzieciństwa przez rodziców 
i· nauczycieli bogobojnych Bóg cię oświe
cił i przy\viódł do poznania siebie. Sły
szysz nauki i przestrogi zbawienne, wi
dzisz dobre przykład y, czytasz pobożne 
książki miewasz myśli i natchnienra ś\vię
te. Ileż c~ razy Pan Jezus ·odpuścił 
grzech na spowiedzi i posilił najśw. 
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Ciałem s\vojem! Ile razy obronił cię w po
kusach i rato\vał rlllSZę t\voję blizką zgu
by! Pomyśl, jak \vlele jest ludzi zostają
cych w. pogaństwie, żydo\vst\vie~ w odłą
czeniu od I(ościoła, w ciężkich nałogach 
grzechowych. A Bóg cię od tego uchro
nił. 

3. Zastanów się, na CQ . uzywasz darów 
Bożych. 1\1 aże sił ciała i zdolności umysłu 

. uzywasz na obrazę Bożą? Języka na kłót
nie i złe mowy, oczu na przypatry\vanie 
się brzydkim rzeczom, uszu na słuchanie 
nie przystojnych słó\v, rąk na zabawy złe, 
rozumu i pamięci na myślenie o rzeczach 
zakazanych? Czy wierny jesteś i posłusz
ny ś\viętym myślom i natchnieniom ku po
korze, cierpliwości, miłości? l\loze gar-
·dzisz i odrzucasz łaski Boze? Czy spowia
dasz się szczerze i pobożnie komuniku
jesz, czy modlisz się regularnie? Jezeli ro
dzicom, którzy cię urodzili co do ciała, na-
-leży się naj\viększa wdzięczność, jakże 
wdzięczny masz być Bogu, który dał ci 
\vszystko co' masz, a obiecuje dać ci na 
zapłatę samego siebie na wieki! 

III. O grzecbu. . 

I. Przeszkodą do' .zba\vienia są grzechy. 
Uważ ciężkość ,grzechu śmiertelnego. 
Sprzeciwia się on' Bogu najś\viętszemu, 
mającemu w obrzydzeniu wszelką złość,. 

Ch\v~ na wysok. oJ~ 2. 35 
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a .podoba się szatano\vi. !(to czyni grzeelł,. 
z d/o I,la jils t , ho djfl ofl od początku ,ąl' zesz.'/, 
mówi Ś. Jan. I. 3.-Bóg ukar':lł grzech \v 
upadłych aniołach, nie dając im c~aSll do 
pokuty i skazując ich na \vieczne odrzu
cenie. Ukarał grzech \v pier\vszych na
szych rodzicach i \v potomkach ich, ska
zując cały rodzaj ludzki na prace, cier-· 
pienia i śmierć. Grzech zamknął ludziom 
niebo, i oddał ich w nie\volę złego ducha 
i' namiętności. . 

2 .. Dla zgładzenia grzechu, trzeba było, 
-aby Syn Bozy stał się czło\viekiem i cier
piał dla nas okro~ne męki.-Kto grzeszy 
ciężko, krzyżuje w swem sercu na nowo 
Chrystusa, krzy\vdzi duszę S\voję, odzie-
·rając, ją z łaski i przyjaźni Bozej, i pozba
\viając ją zasług i dobrych uczynków; 
staje się godnym piekła, utraca pokój su~ 
mienia, ściąga ·często i na tym świecie 
kary' Boże. I grzech po\vszedni obraza 
Boga; zmniejsza Jego miłość· w sercu na
szen1, zasługuje na kary doczesne, uspo· 
sabia do ciężkic.h upadkó\v. Słowem, naj
większem złem i nieszczęściem prawdzi
\vem dla nas jest grzech śmiertelny, a po 

. nim powszedni.. · 

3. Roz\vaż i policz grzechy s\voje, któ
rymi przez całe życie obraziłeś Boga my··· 
ślą, n10wą, uczynkiem i opuszczeniem 
l\loze i teraz masz jaki zły nałóg, jakie 

• 
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upodobanie grzeszne, w którem tr\vasz 
dobro\volnie? - Obrzydź sobie grzech ka
żdy jako złe największe. Otrząśnij się ze 
~!ych nałogów; z\vyciężaj rnęznie pokusy. 
Załuj serdecznie dla tniłości Boga za swe 
winy. Proś Boga o skruchę doskonałą, i 
staraj się \vzbudzać ją codziennie przy 
wieczornym rachunku sumienia. Nigdy 
nie tr\vaj w grzechu, lecz natychmiast po-' 
wsta\vaj z niego przez pokutę· 

Ilr. O śDliercJ • 

. I. Umrzeć musisz, ale l)ie \viesz kiedy,. 
i jaka cię śmierć spotka. S mierć przycho
dzi z\vykle jako złodziej, kiedy się je}. 
najmniej spodziewamy. Nie oszczędza ża
dnego \vieku i stanu; ()dłącza duszę od 
ciała i stawi ją przed sądem Boga; a ciało, 
obraca w nędzną kupę zgnilizny i prochu .. 
'l\Iyśl o śmierci przeraza nas, bo nasza:. 
wiara słaba, bo nie chcemy porzucić grze
ebu, bo 19niemy sercem do doc ześności. 
l\Iyśl często o 'śmierci jako o koniecznym 
końcu zycia doczesnego, po któr.ym na
staje życic \vieczne dobre albo złe. . 

2. U\vaż śmierć grzeszników, którzy całe 
szczęście s\voje w bog act\vacQ i rozko
szach ciała pokładają. O! jako straszna 
jest dla nich owa chwila, w której PC?· 
znają iż muszą \vszystko porzucić. Sumie-

• 
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nie wyrzuca im czas stracony, siły zmar-
nowane, łaski Boże odrzucone. Sakramen . 
ty zniewazone, bliźnich pokrzy\vdzono. 
Szatan, pokazując im ciężkość i liczbę 
grzechów popełnionych, do rozpaczy jch 
dopro\vadza. Dobry Anio.ł pobudzać ich 
będzie do pokuty; ale czy będą n1ieli od
wagę spo\viadać się? Czy pokuta ich bę..l 
dzie szczera i pra\\Tdziwa? Czy będą lnieli 
czas po temu? Czy nie wpadną w ostatnią 
zatwardziałość i nie pokutę. Jakie bo\viem 
życie by'ya, taka pospolicie i śmierć na
stępuje. S'/Jierć grze8znlków n0J.7orsza,. mówi 
Pi smo ·ś\vięte. . 

, 
- 3. U\vaż śmierć spra\viedliwych. Smierć

dla nich jest kot1cem cierpień i walki z 
nieprzyjaciółmi duszy i zba\vienia, a po
czątkiem życia błogosła\vionego na wieki. 
A chociaż' odłączenie duszy od ciała jest 
bolesne i napełnia trwogą naturalną i 
cnotli\vych; jednak \viara ży\va \v nieśmier
telność duszy, przyjęte Sakramenty, ufność 
\v Bogu, -pomoc Aniołów, opieka Najś\v. 
Panny, wejrzenie na obraz ukrzyżo\vanego 
Zba\viciela, modlit\va otaczających, napeł
niają słodką ufnością i pociechą ich ser
ce. Przy tern \vi~ra, iż to ciało, rozsypują-
ce się w proch, zmartwychwstanie ki edyś 
i odbierze razem z duszą nagrodę \viecz
ną, pokaz~je im śmierć nie jako zniszcze-· 
nie, ale- jako przejście . do stanu dosko
nalszego. Dla tego . święci nie boją się 
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śmierci, o\vszem pragną jej, po\vtarzając 
ze Ś\v. Pawłem: jJr((f/llę b.lJć rozu:iązlIlI,7jl/t 
od cif/lo, i b.'li' z Clu',ust llsern. - Bój 'się grze
chu, ufaj w Bogu, nie przywiązuj serca do 
st\vorzetl, a śmierć nie będzie straszna 
dla ciebie. Bądź' za wsze w takim ·stante, 
\v jakimbyś chciał być przy skonaniu. 

·t 

I. Dusza po śmierci staje przed sądem 
Boga i natychmiast otrzymuje albo karę,' 
albo nagrodę \vieczną, \vcdle uczynkó\v. 
\Vyrok ten pot\vierdzony będzie publicz
nie \V bbec całego ś\viata, po zmart\vych
\vstaniu ciał na sądzie ostatecznym Sę
dzią naszyln będzie Bóg najspra\':ledli\vszy, 
którego oszukać niepodobna. Swiadkami 
będą: Anioł stróz, który nas pobudzał do 
dobrego, i szatan, który kusił do złego; 
oraz \vlasne nasze uczynki ś\viadczyć bę
dą za nan1i· albo przeci\v nam. - Staraj-ze 
się obfito\vać w dobre uczynki, a bę
dziesz miał przyjaci.ół na sądzie Boskim. 

2. U\vaż, z czeg'o będzicrny sądzeni Z 
myśli złych, nieczystych, których zwycię
:lać i odpędzać nic chcclny Z rozmó\v 
szkaradnych, gorszących, bezbo:loych;' z. 
uczynkó\v złych, z opuszczenia obo\viąz-. 
kó\v; z' łask i natchnietl ś\viętych, z do
brych przykładó\v, zba\viennych rad i na-
P?mnietl, których słuchać nie chcieliśmy .. 
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Z Sakramentó\v znieważonych przez taje
nie grzechó\v, przez niegodne kOffiunje; 
z cnót zaniedbat)ych, z darów natury na 
złe uzytych. - Zadne \vymó\vki i obrona 
przyjęte tam nie będą; bo i rozum, i \via
ra, i sumienie wołają na nas teraz, abyśmy 
Bogu słuzyli. - Na obietnice pokuty i po
pra\vy nie będzie miejsca, bo juz czas 
'miłosierdzia przejdzie, a nastanie pora-
ścisłej spra \viefłli\vości, Sądź sam siebie 
na tym ś\viecie suro\vo, pokutując za 
grzechy, z\vycięzając siebi~J umart\viając 
ciało; a· nie będzie tobie straszny sąd. po ,. . 
SffilerCl' 

3. Słuchaj jaki \vyrok' \vyda spra\vie
dli\vy sędzia. Do złych rzecze: Idźcie o'le-
1łlllie '1J1'ze~ /(/1'/: 10 o.r;ie/ł. 1.uieczlł.'/; Idł)/'.1I je.'it 
,trrOlr)10tl77.l/ (U"llla i f1 rdnlo '11 jP!Jo, A dobrym 
po\vie: P/u'dź,·iP. bli).r!O.5-ł r lu,:i pni Ojca '1llojeg(), 
oU'z.'I1JI ajcie krĆjleslwo uiel,ie .. -:kie zqotowane 
'/L'ant od załoienia .~tL'iflt(J.. I,JfUdą iIi Ila mę
kę 'wiel'zna, fi. s(J)·{Hl.'iedliwi do żywolau'ic';z
"neflo. I tak będzie przez całą \vieczność. 
Roz\vaz dobrze te krótkie a tak \vażne 
sło\va: llrip.Gzno.~, 'czas bez kot1ca. łV,e('z
'Ilie gotzeć \v piekle z djabłami. albo uJie
rznie cieszyć się w niebie ze ~\viętymi.-

\ Póki masz czas nie próznuj~ gotuj sobie 
wieczpe mieszkanie w . niebie: pokutą, 
cierpli\vością,· pokorą; pracą, męzt\v:em, a 
nade\vszystko miłością ś\viętą· . 
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,'"I. ,O p:ekl~. 

I. Bóg spra\viedli\vy ~arże grzesznika 
niepokutującego straszną karą, \vtrącaj ąc , 
jego duszę a potem i ciało do piekła. Za
den obraz, zadne- porównanie nie moze 
nam przedsta\vić nalezycie okropności 
tego miejsca. Pismo Ś. nazy\va go jezio
rem ognist.el~, o.gniem. pozerający~ ~ \vie
cznym, \Vlęzlenlem cl-cmnem, mIejSCem 
\viecznego płaczu i zgrzytania zębó\v. 
!(ara ta będzie stoso\vna do \viny, ale 
straszna. Na d·~szy: zgryzota, sl11utek i 
rozpacz bez miary i kot1caj- na ciele, męka 
zn1ysłó\v. Ponie\vaz grzesznicy \vszystkich 
zn1ysłó\v i członków uzywali do grzesze
nia; dla tego ponosić będą i na ciele, po, 
dniu ostatnim, stoso\vne kary. Oczy ich 
za to, ze patrzały z u podobaniem na nie
przystojne i zakazane rzeczy, trapione 
'będą \vidzenien1 czartó\v . i przepaści pie
kielnej. liszy, za słuchanie słó\v nieskrom
nych i bliźniego obrazających, nic na \vie
ki nie usłyszą, prócz je,kó\v i przeklęct\v. 
Tak samo i inne zmysły cierpieć będą . . 

2. Ale stokroć \viększa kara potępio
nych będzie utrata ch\~a~y \viecznej, która 
zalezy na oglądaniu oblicza .Bozego. Odłą
czeni zostaną cd Boga s\vego St\vórcy, 
jedynego i najwyzszego dobra i szczęścia 
swego. T-o pozba\vienie oglądania ,naj
wyzszej i niest\vorzonej piękności będzie 



nieskoń czenie. \viększą . męką od męki 
zmysłów. A przytem, oddzieleni będą' od 
to\varzyst\va' Najśw. Panny, Aniołó\v i 
Swiętych. Nie odłączaj się od miłości Bo
ga przez grzech śmiertelny na tym świe
cie, jeśli nie chcesz być odłączonym od 
chwały Jego \v niebie . 
. 3. Ale .najstraszniejszą j najnieznośniej

szą karą" potępionych, "będzie wieczność 
mąk piekielnych, wieczna utrata Boga. 
Jeśli lekkie ukłócie o\vadu, gorączka do
piekająca, najkrótsze noce długiemi i u
przykrzonemi czynią, jakle straszna bę
dzie noc wieczności z tak ciężkimi bola
mi, smutkienl i rozpaczą! 'ryle razy za
służyłeś na piekło, a Bóg cię uchronił od 
niego dotąd! Strzez się grzechu, a naj
bardziej śmiertelnego. Jeśli \veń nieszczę
ściem wpadniesz, ani chwili, \V nim nie 
·tr\vaj, ale się uciekaj zaraz do miłosier
dzia Boskiego -

. 
VII. O niebie. 

I. !{ażdy \vzdycha do szczęścia. Otoż 
szczęście pra\vdzi\ve, niczem niezamąco
ne, \vieczne, znajdziemy \v niebie, \v miej
scu nagrody cnotli\vych. Niebo nazy\va 
się królestwem, ojczyzną niebieską, n1iej
scen1 ochłody i odpocznicnia, gdzie nie 
będzie już ani płaci.u, ani smutku, ani bo
~eś~i; bo tam będziemy obfito\vali \ve 



,vszelki-e dobra i radości.-Jeżeli ten prze
stwór nad głowami oświecony .. slońcem,
lub ozdobiony ślicznemi g\viazdami, nazy ... 
warny dla piękności niebem, to jakaż bę
dzie ozdoba i piękność owego miejsca, 

,gdzie ś\vieci swą dobrocią i jasnością 
wybranym s\voim Pan Jezus, owo słońce 
spra\~iedli\~ości; i gdzie błyszczą g\viazdy 
Aniołów i S\viętych, a między niemi, jak 
księżyc w pełni, Najśw. Panna! 'Gdzież 
znajdziemy milsze towarzystwo?-Naś]aduj 
cnoty Pana Jezusa, Najśw. Panny i Swię
tych, jeśli chcesz dostać się do ich to\va
rzyst\va. , 

2. Najwyższą ch\vałą i nagrodą S\vię-
tych w niebie będzie oglądanie Pana Bo
ga tworzą 'w tlCf/rZ, jak ll1Ó\Vr Pismo, t. j. 
zrozumienie Boskich doskonałości. o ile 
'st\vorzenie będżiemogło pojąć; . i ztąd 
naj\vy zsze żado\volenie. \vszelkich sił ro
zumu i uczuć serca, ,AnI olt o 'widziało, (1111 

ucho _"/lszalo, oni. 10 serce C'ZIOll'ipka u:,..,fąl'ilo. 
('o Bó,? flogutowal t.,/m, którz/j Go miłują.
Rozmyślaj teraz chętnie o Bogu, a po
-czujesz przedsn1ak ()\vych \viecznych ra-
dości i pociech, jakich doznają \vybrani,. 
oglądając swego St\vór~ę. . 

3. I ciała nasze po zmart\vychwstaniu 
połączone z duszą, otrzymają nagrodę· 
Będą posiadać jasność, niecierpiętliwość i 
chyzość; będą niejako uducho\vione, na
ksztaft u\Vi~lbioncgo ciała Chrystusa.-
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" 1 ta chwała i szczęŚcie duszy i ciała tr\vać 
będzie niezmiennie na \vieki. Jeśli cbcesz 
-clostąpić tej nagrody \v niebie, oświecaj 
tu na ziemi rozum. S\vój \viarą, a serce' 
miłością zapalaj. Szanuj ciało s\voje jako 
kościół Ducha ś\viętego, nie pozwalając 
sobie nic nieczystego i nieskromnego, u
mart\viając jego złe .. żądze. Oto drega do 
nieba~ --

,'"III. Ozba"'ieniu duszy. 

I. Zba\vić duszę, to najważniejszy obo\vią
zek nasz na ziemi. Co I'omoie czlou'iflcolI'i, . 
('I,oc;by col// śu-i'lt ]J()zysh'ol, jei(-li ua dusz?! 
SlQiłJPj sZA'odę odnie.,,:if? rri{nvi Pan Jezus. AI
lJo (·0 da 'c~/ol()iek~ ttl odm.ionę za, duszę S71·ojf? 
Co pomoze tobie, 'ze będziesz bogatyin, 
.{)bfitującym \v rozkosze ciała, że będziesz 
:sła\vnym nliędzy ludźmi,. jezeli po śmierci 
pójdziesz na \vieki do piekła? Albo. co za
szkodzi tobie, ze będziesz ubogim, cier
piącym i pogardzonym tutaj, jeżeli będziesz 
na \vieki \v niebie? Jedną lnasz duszę, je
dna śmierć cędzie dl-a ciebie; jedno jest 
ty 1ko .piekło i nie bo \vieczne. 

2. Zba\vić duszę, znaczy naprzód na\vró· 
.-cić się szczerze do Pana Boga przez pra
\vdzi\vą pokutę. Jestto poznać Boga jako 
St\vórcę, Pana i Ojca s\vego najlepszego; 
przenieść go \v umyśle i sercu nad \vszy
stkie st\vorzenia, kochąjąc go z całego 
serca, . odry\vając ,serce od r~~czy . stwo-
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rzonych a oddając. Bogu. Jestto kochać 
\vszystko \v Bogu i dla Boga. O serce na
sze dobijają się ś\viat, czart i ciało, . aby 
je znikczelnnić i skazić; ale sam Bóg tyl
ko zado\volnić i uszczęśli\vić ną.s moze. 
Oddaj mu serce! 

3- N a zba\vienie duszy d:.:tje ci Bóg' ten 
"Czas zycia ziemskiegó. l'eraz tylk~ możesz 
spo\viadać się, lnodlić się, praco\vać, wy
pełniać dobre uczyn.ki; teraz jest czas zba
\vienia i 111ilosierdzia boskiego. Nie. od
kładaj tej naj\vaznicjszej spra\vy na jutro, 
bo nie \viesz dnia ani godziny śmierci 
s\vojej. Za grobem już nie będzie pora po
kuto\vać, popra\vić ~ię, bo nastanie czas 
'sądu i spra\viedli\vości.--I)aje ci Bóg środ
ki do zba\vienia w s\vym !(ościele: , na u
ki, sakramenty, modlit\vę, przykłady S\vię
tych. Proś Boga 4b pra \vdzi\ve na \vrócenie 
się i \vytr\vanie \v dobrGffi aż do kollca. 

IX. O llaślntlo'YUlliu Chrystusa. . 

. I. Cały ten ś\viat podzielony jest Jakby 
na d\va obozy. na d\va królest\va: króle
st\VO szatana i królest\vo Chrystusa. Patrz 
na stronę przeci\vną. Oto ksiąze tego 
ś\viata zepsutego, szatan siedząc na tro
nie złotym trzyma chorągic\v z hapisem; 
p.1It:lul, hoqact tf,'n, 1'OZ ko.~z cialtl. 1\1 nóst\vo l u
dzi stoi i walczy pod tą chorąg\vią Głó
wne nauki i zasady tego królest\va cie~ 
mności są: Szukaj tylko przyjemności, do-
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gadzaj sobie we wszystkiem, baw·' się pó
ki życia staje; naby\vaj 'dóbr ziemskich 
choćby oszukaństwem, kriy\vdą bliź.niego, 
podeptaniem zumienia; nie myśl co będzie 
po śmierci. Przysłuchaj się wrzaskom i 
bluźnierstwom, jakie rozlegają się z tego 
obozu przeci\v wierze Chrystusa, przeciw 
czystości, umart\vieniu, pokorze; poboż-, . 
noscl. 

2 Z\vróć oczy na drugą stronę. Oto Je
zus ukrzyżo\vany, otoczony rzeszą \vicr
nych, wola do \vszystkich: "Nie lniłujcie 
ś\viata, ani tego co jest na ś\viecie. Bło
gosławieni ubodzy duchem: błogosła\vieni 
czystego serca; błogosła\vieni płaczący i 
prześlado\vani dla spra \vied1i\vości. Nie 
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale 
bójcie się tego który i <i1SZę i ciało \vtrą
cić może do piekła. I(to chce iść za mną, 

.niech zaprze samego . siebie. i \veźmie' 
krzyż S\vój, i naśladuje nlię. l\Iilujcie nie
przyjaciół waszych, szukajcie naprzód. 
królest\va niebieskiego··.-Na bluźnierst
wa i \vrzaski "Tściekłe z\volennikó\v sza
tana ucznio\vie i naślado\vcy Zba\viciela 
odpo\viadają przebaczeniem, cierpli\voś
cią, modlitwą, miłością. 

3· Obieraj, do którego. chcesz należeć 
obozu. Pośrodku zostać nie możesz. li' to 
'ilie jes't ,ze '1nf/ą, \voła Chrystus, przeciw 1nnie 
jf'l·d; a Ido nie z,fj)'omadza ze fił7/ą, rOtJ/l"asza. 
Zaden liŻe mOże du;ónt pan017~ sluiy,i. l\'ie 1/10-
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ip('ie Bogu sbli.'/ć i rn'tmn17ie (t. j. chciwości 
dóbr ziemskich).-U\vaz przy te m, jaki tę
dzie· koniec tych obyd\vóch królest\v. Kto 
chce mieć na tym ś\viecie niebo- rozkoszy, 
niech się nie spodziewa nieba po śmier-' 
ci. O takich mówi Pan Jezus: Zapnncdę 
powiad(lm, 11.'G1n j odebrali za,dat.ę 8W(lję (na. 
ziemi). O najslodszy Zba\vicielu! calą du
szą i sercem garnę się do krzyza t\vego! 
Postana\viam. sobie być pokor:nym, cier
pli\vym, przebaczającym. Postanawiam so": 
bie iść za' tobą, niosąc krzyz cierpien, ja
kie na mnie zsyłasz; abYITI mógł cieszyć 
się z tobą na wieki .. Amen. 
_ Do tfoz1nyślania mOflą słui,1jć: U\vagi pobo
żne na lniesiąc Czerwiec stron. 4tJ7 i 11,(l: ... t., 
O Tajemnicach Rózańca ś. strun. (}2,9 i nast., 
i na l\Iiesiąc l\/Iaryi, "troll. 6':J(J i dalsze. 

Na w:ększą chwałę Boga! 
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