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Głos kapłański
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża
z Loreto!

D

ziewiątego listopada minęła piąta rocznica założenia, czy też odnowienia, Bractwa Różańcowego w Polsce. Na Patrona wybraliśmy świętego Piusa V, którego krótki pontyfikat (1566 – 1572)
pokazał siłę Kościoła katolickiego. W krótkim czasie papież ten
promulgował mszę i brewiarz, będące wdrożeniem reform Soboru Trydenckiego. Pod koniec swoich rządów święty Pius V zorganizował krucjatę
antyturecką, która skończyła się wspaniałym zwycięstwem pod Lepanto.
Papież ten upomniał się również o prawa Wiary Świętej w Polsce. Niech
święty Pius V błogosławi z Nieba wszystkim odmawiającym Różaniec Święty i zachowującym wierność prawdziwie katolickiej liturgii, będącej wyrazem jedynej prawdziwej Wiary rzymskokatolickiej.
Okres Adwentu przypomina nam o naszej Matce, która dała nam Dzieciątko Jezus – Maryi Niepokalanej. Niech Święto Jej Niepokalanego Poczęcia
uprzytomni nam, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Przez kontemplowanie tej tajemnicy uprosimy wiele łask. Pamiętajmy o tych zakonach,
które szczególnie czciły Maryję w Jej tytule Niepokalanego Poczęcia – norbertanach, franciszkanach, teatynach, jezuitach, pijarach i oczywiście polskich marianach. Mało kto wie jak zażarta walka toczyła się między teologami o Niepokalane Poczęcie! Największe zasługi położyli tu synowie świętego Franciszka z Asyżu. Franciszkanin Jan Duns Scotus (Szkot) sformował
doktrynę o przedodkupieniu Maryi przez zachowanie Jej od grzechu pierworodnego. Tej prawdy bronili franciszkanie wszystkich gałęzi – obserwanci (bernardyni, reformaci, alkantarzyści itd...), konwentualni (z czego
bardzo dumny był konwentuał ojciec Maksymilian Maria Kolbe) i kapucyni.
Jak wiemy pierwszy polski zakon nosił nazwę Marianów od Niepokalanego
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Poczęcia N.M.P. Ojciec Maksymilian założył w 1917 roku Rycerstwo Niepokalanej, by pod Jej sztandarem bronić Kościoła przed zakusami Jego
wrogów. 17 października minęła piętnasta rocznica odnowienia Rycerstwa
przez piszącego te słowa i garstkę wiernych.
Gdy myślimy o świętym Franciszku z Asyżu, zwłaszcza w czasie Adwentu,
to nie sposób nie wspomnieć o szopkach, które właśnie święty Biedaczyna
z Asyżu zaczął budować! Święty Patriarcha Seraficki zmienił w ten sposób
na zawsze sposób przeżywania świąt Bożego Narodzenia przez katolików.
Drugi najpopularniejszy święty franciszkański – Antoni z Padwy, jest z kolei
przedstawiany z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Można powiedzieć, że dzięki
obronie Niepokalanego Poczęcia N.M.P. franciszkanie stali się tymi, którzy
szczególnie dają światu Bożą Dziecinę. Jeśli dodamy do tego "doktora Najświętszego Serca Pana Jezusa" czyli świętego Bonawenturę, to całość się
domyka. Nie ma I Zakonu św. Franciszka z Asyżu bez świętej Klary i Jej
drugiego Zakonu i III Zakonu, do którego należało bardzo wielu świętych,
jak chociażby św. Ludwik Francuski i św. Elżbieta Węgierska, a także papieży – Pius IX, Leon XIII, święty Pius X czy Benedykt XV. Członkami Bractwa
Paska św. Franciszka z Asyżu byli święci biskupi – Karol Boromeusz i Franciszek Salezy.
Najświętsze Serce Dzieciątka Jezus króluj nam!

ks. Rafał J. Trytek ICR
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Roraty polskie

N

abożeństwo to nie było
może w żadnym kraju tak
solennie obchodzone jak
w Polsce. Odbywają się
zawsze przed wschodem słońca,
aby wierni okazali gotowość na Sąd
ostateczny i czujność w oczekiwaniu przyjścia Zbawiciela. Podczas
tej mszy świętej goreje na ołtarzu
siedm świec, tak jak w Starym Zakonie świecznik siedmioramienny
roztaczał światło w Świątyni Jerozolimskiej. Królowie polscy, od
Bolesława Wstydliwego począwszy, osadzali w czasie rorat rozpaloną świecę na najwyższym środkowym lichtarzu świecznika, mówiąc „gotów jestem na Sąd Boży”.
Drugą stawiał Prymas Polski, mówiąc „Sum paratus ad Adventum
Domini”, trzecią senator świecki,
czwartą ziemianin, piątą rycerz,
szóstą mieszczanin, a siódmą chłop
w siermiędze, wszyscy powtarzając
za królem: „gotów jestem na Sąd
Boży”.
Piękny opis tej ceremonji daje nam
Wł. Syrokomla w swych „Staropol-

skich Roratach”, z których poniżej
przytaczamy wyjątek:
Od Bolesława, Łokietka, Leszka,
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański
mieszka
Stał na ołtarzu przed mszą roraty
Siedmioramienny lichtarz bogaty.
A stany państwa szły do ołtarza,
A każdy jedną świecę rozżarza;
Król – który berłem potężnem włada,
Prymas – najpierwsza senatu rada,
Senator – świecki opiekun prawa,
Szlachcic – co królów Polsce nadawa,
Żołnierz – co broni swoich współbraci,
Kupiec – co handlem ziomków
bogaci,
Chłopek – co z pola, ze krwi i roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli.
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Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży.
I każdy gotów iść na Sąd Boży.

Siedmiu płomieńmi jasną gorzały,
Siedem modlitew treści odmiennej
Wyrażał lichtarz siedmioramienny.

Tak siedem stanów z ziemicy całej,

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i
zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej, Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików, Katowice 1932, str. 44 – 45.

Św. Barbara

P

iętnaście wieków temu żyła
w mieście Heliopiolis, córka
bogatego poganina dziwnie
urodziwa i rzadkiemi umysłu
przymiotami obdarzona imieniem
Barbara, która wiarę ś. przyjąwszy i
Chrystusa P. za jedynego oblubieńca duszy swej obrawszy, statecznie
mimo próśb ojca, każdy małżeński
związek jej ofiarowany, odrzucała.
Oto rozgniewawszy się na nię ojciec odjechał ją, i chcąc jej stateczność przełamać, w domu ją samotną zostawił i w wieży zamknął,

kazawszy tam ku jej wygodzie dwa
wymurować okna. A gdy Barbara
i trzecie przydać robotnikom poleciła, śmiało ojcu po powrocie jego
rzekła: że to uczyniła, aby i ściany
Boga prawdziwego w Trójcy jedynego wyznawały; a nadto mądremi
słowy i jego do wiary prawdziwej
nakłonić się starała.
Lecz zaślepiony poganin mądrą
radę odrzucił, i wszelką miłość ojca
na gniew przemienił, tak iż miecza
na córkę dobył i z dobytem żelazem ją ścigał aż do skały, która
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cudownie się przed Barbarą roztworzywszy, przed pierwszym wybuchem gniewu ojca ją zasłoniła…
Jednak ją P. Bóg tylko na cięższe
i dłuższe cierpienia dla wiary
ś. zachował, bo z rozkazu ojca jako
chrześcijanka sędziemu oddana,
i po długich a srogich mękach na
śmierć skazaną została. Tego wyroku na własnej swej córce srogi
ojciec sam dokonał, za co na miej-
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scu piorunem uderzony padł,
a Barbara Ś. po dwojaką panieństwa i męczeństwa koronę do nieba poszła.
Kościół Ś. ją polskiemu narodowi za
szczególną
patronkę
nadał,
a wszystkich narodów wierni, od
wieków przez jej przyczynę P. Boga
z szczególną ufnością prosić zwykli
osobliwie o to, aby bez ŚŚ. Sakramentów z świata tego nie zeszli.

Posłaniec Serca Jezusowego, grudzień 1873 r., str. 4 – 6.

Przyczyńy smutku i depresji
Kazanie wygłoszone przez Bp. D. Sanborn’a 15 grudnia
2019 r. w III Niedzielę – Gaudete Adwentu

W

imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
Amen.

Powodem, dla którego ksiądz ma
dzisiaj ubrane różowe szaty, jest to,
że Kościół z radością oczekuje przyjścia Zbawiciela w Boże Narodzenie.

Tak jak Izraelici w Starym Testamencie musieli być pocieszeni, gdy słyszeli proroków mówiących o przyszłym Mesjaszu, tak Kościół raduje
się, gdy przeżywa na nowo lata
oczekiwania na Zbawiciela świata.
Adwent upamiętnia czas pełnych
czterech tysięcy lat ludzkości, czyli
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dwa razy dłużej niż od Cesarstwa
Rzymskiego aż dotąd. Dwa razy dłużej. Nie było ani Zbawiciela, ani Najświętszego Sakramentu, ani Sakramentu Pokuty, ani Ofiary Mszy Świętej. Była tylko nadzieja przyjścia
Zbawiciela, nadzieja, która musiała
żyć z pokolenia na pokolenie, od
stulecia do stulecia. Istniała tylko
wytrwała wiara w obietnice dane
Abrahamowi i jego potomstwu.
Jednak dziś Kościół raduje się, ponieważ Pan jest blisko, jak mówi
św. Paweł. Radość Kościoła to coś
więcej niż tylko wspomnienie
oczekiwania Zbawiciela w Starym
Testamencie. Ma raczej duchowy
i mistyczny sens, ponieważ w tym
życiu nasze prawdziwe Boże Narodzenie będzie świętą śmiercią, w
której
zostaniemy
zjednoczeni
z Bogiem w błogosławionej wizji.
Będzie to ostateczne posiadanie
Boga i ostateczna radość, ale nim to
nastąpi, będzie miała miejsce
oczekiwana radość, która jest radością posiadania Boga w naszych
duszach poprzez stan łaski uświęcającej. W bardzo realnym sensie Pan
jest blisko nas, jak św. Paweł mówi w
Lekcji: „Pan blisko jest!” (Flp 4,5), a
Jego bliskość raduje nasze serca. Tak
jak proroctwa o Mesjaszu w Starym
Testamencie były źródłem radości i

pocieszenia dla tych, którzy Go oczekiwali, tak obecność Boga w naszych
duszach jest źródłem radości dla nas
oczekujących błogosławionej wizji w
Niebie. Tak jak właśnie tam była
wielka radość w pasterzach i mędrcach, kiedy rzeczywiście ujrzeli długo
oczekiwanego Zbawiciela, tak samo
obfita i pełna będzie nasza radość,
gdy ujrzymy Boga w Niebie.
Dusza doświadcza radości, gdy posiada dobra duchowe. Będąc
duchem, duszy nie można zadowolić
rzeczami materialnymi. Dusza nie
tęskni za jedzeniem, piciem, złotem,
srebrem, komfortowymi meblami,
blaskiem ani ładnymi ubraniami.
Dusza
zachwyca
się
sprawiedliwością, dobroczynnością,
miłosierdziem, łaskawością, męstwem oraz innymi dobrami duchowymi, których nie można kupić za
pieniądze.
Z tego powodu wskaźnik rozwodów
jest tak wysoki, mimo że małżonkowie mogą kupować i cieszyć się towarami z niespotykaną łatwością, co
wynika z bezprecedensowego dobrobytu, w porównaniu z tym, jak
wyglądało życie, powiedzmy 100, a
nawet 75 lat temu. Niemniej jednak
ich dusze są głodne, ponieważ ich
materialistyczny egoizm pozbawia
ich najbardziej podstawowych dóbr
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duchowych.
Stają się nieszczęśliwi i rozwodzą się
lub ich pożądliwość ciała jest
tak silna i niepohamowana, że ich
związki są całkowicie oparte na
ciele, a ich dusze są głodne nawet
najbardziej podstawowych duchowych radości, takich jak ludzka przyjaźń.
Dusza
jest
ślepa
na
materialne i cielesne przyjemności i
łaknie tych dóbr duchowych,
o których mówiłem.
Św. Franciszek Salezy używa wizerunku małego dziecka, którego nie
interesuje naszyjnik z drogocennych
klejnotów, diamentów, szmaragdów
itp. Nie obchodzi go to, co wisi na
szyi jego matki, ale jest zainteresowane jedną rzeczą, mianowicie mlekiem matki. Jest ślepe na klejnoty.
Bezużyteczne rzeczy. Naszyjnik mógł
kosztować 100 tysięcy dolarów.
Dziecku nie zależy na tym.
Tak więc dusza troszczy się tylko o
duchowość. Powodem tego jest to,
że dusza została stworzona dla Boga
i przez Boga oraz że nie spocznie,
dopóki nie odnajdzie radości w Bogu.
Św. Augustyn powiedział: „Nasze
serca zostały stworzone dla Ciebie i
nie spoczną, dopóki nie spoczną w
Tobie”. Tak więc w tym życiu posia-
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danie Boga przez łaskę uświęcającą
jest największą ze wszystkich radości.
Kiedy Bóg przyjdzie i zamieszka w
duszy, gruntownie ją porządkuje.
Pomyśl o gospodyni, która wchodzi
do domu, w którym panuje bałagan i
sprząta go, a ty wchodzisz do niego i
mówisz „jak pięknie”. Albo pomyśl o
takiej prostej rzeczy jak pokój w
motelu. Wszystko w nim jest czyste i
uporządkowane. Daje to pewną
radość, ponieważ nieporządek przynosi
smutek
i
zamieszanie.
Jednak Bóg porządkuje duszę poprzez cnotę miłosierdzia, która
jest pierwszym efektem łaski uświęcającej. Kiedy posiadanie duszy przez
Boga jest doskonałe, radość i pokój
duszy jest doskonały. Tak doskonały,
że w rzeczywistości nie może go
odebrać żaden światowy ucisk. Ściślej mówiąc, zgromadzenia zakonne
twierdzą, że jedną z oznak tego, że
ktoś jest w idealnym stanie, jest to,
że nie istnieje ziemski ucisk, który
mógłby zakłócić jego wewnętrzny
pokój,
że najbardziej przerażające problemy przyjmuje z łatwością i pokojem
w doskonałej rezygnacji na rzecz
Woli
Bożej.
To
jest
znak
doskonałości w życiu duchowym. Nie
oznacza to, że nie możemy

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
cierpieć, że nie możemy odczuwać
bólu lub przegranej w tym życiu.
Nie. Oznacza to jednak, że żaden ból
ani strata w tym życiu nie
może zakłócić tej wewnętrznej radości i pokoju, gdyż bez względu
na to, jaki ucisk fizyczny lub duchowy
przyjdzie do nas, podstawowa radość duszy nie zostanie zakłócona,
ponieważ
podstawowe
posiadanie duszy nie zostanie zakłócone, gdy jesteśmy własnością
Boga dzięki łasce uświęcającej.
Przede wszystkim możemy patrzeć
na naszego Pana. W swej świętej
ludzkiej naturze nasz Pan od momentu poczęcia miał błogosławioną
wizję. Posiadał więc Boga w najdoskonalszy sposób, jak jest to możliwe. Był zawsze doskonale szczęśliwy
i doskonale radosny w swej świętej
ludzkiej naturze. Miał więc na krzyżu
wewnętrzną radość posiadania Boga, mimo że jego cierpienia fizyczne i
emocjonalne były ogromne, nie do
opisania, ale chciał skosztować ludzkiego cierpienia zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego oraz ludzkiej śmierci. Chciał to wypić [ten
kielich – przyp. tłum.], jako znak
swojej miłości do rodzaju ludzkiego i
dać nam nadzieję w naszych cierpieniach, w naszym bólu, który musimy
znosić w wyniku grzechu pierworod-

nego i grzechów uczynkowych. Dlatego to zrobił. Odpowiada to na
tajemnicze słowa, które wypowiedział na krzyżu: „Boże mój, Boże mój,
czemuś mnie opuścił”, ponieważ
pierwsze, co przychodzi ci na myśl,
to powiedzenie: „Jak to możliwe?
Dlaczego miałby wątpić? Dlaczego
Ojciec miałby Go opuścić? Jest przecież drugą osobą Trójcy Świętej”.
Teologowie wyjaśniają to w ten sposób, że zrobił wszystko, co musiał,
aby poczuć ból istot ludzkich, ten
strach przed śmiercią, gdy zbliża się
śmierć, gdy nie ma pomocy, jakiś
sposób w beznadziejność, co nie
znaczy, że był bez nadziei. Jednak
chciał to poczuć. Chciał poczuć emocjonalny stres związany z umieraniem i dlatego to powiedział i dlatego chciał, żebyśmy to słyszeli. Tak
więc miał na krzyżu wewnętrzną
radość posiadania Boga, ale jednocześnie cierpienia fizyczne i emocjonalne.
To samo można powiedzieć o Matce
Bożej, która nie miała wówczas błogosławionej wizji, ale Jej życie w
łasce było tak intensywne, że Jej
wewnętrznej radości nie mogły zakłócić straszliwe cierpienia na Kalwarii.
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W podobny sposób, we wszystkich
wiekach, męczennicy Kościoła szli na
śmierć w radości i pokoju, w świętej
rezygnacji, przebaczając i modląc się
za swoich katów. Wewnętrzna radość i pokój w obliczu tortur i śmierci są całkowicie nadprzyrodzone.
Stąd tyle nawróceń do Kościoła.
Starożytni Rzymianie byli przyzwyczajeni do zadawania ran, przemocy
i krwi. Byli przyzwyczajeni do okrucieństwa i kochali zabijanie. Tak więc
oglądanie chrześcijan jedzonych
przez lwy było dla nich, jako pogan,
po prostu rozrywką. Jednak tym, co
rzuciło starożytny Rzym na kolana,
była radość i pokój w tych ludziach,
gdy byli zjadani przez lwy. Co ci ludzie mają, czego ja nie mam?
Dlaczego się nie boją? Dlaczego
umierają w radości i pokoju? To
właśnie nawróciło pogański Rzym.
Zatwardziały od grzechu i rozpusty,
okrucieństwa i krwiożerczości. Zatwardziałych w swoich duszach.
Zostali przez to rzuceni na kolana.
Pomyśl o zakonnicach z Compiègne1
w czasie rewolucji francuskiej, o
1

16 karmelitanek z Compiègne we
Francji zostało zgilotynowanych w
Paryżu 17 lipca 1794 roku. Jako pierwsze męczennice rewolucji francuskiej
zostały beatyfikowane 27 maja 1906
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których wspominałem we wcześniejszych kazaniach. Były to zakonnice,
karmelitanki kontemplacyjne i zostały oskarżone przez ten chory, szalony
i nikczemny rząd rewolucyjny o spiskowanie przeciwko państwu. Karmelici kontemplacyjni spiskujący
przeciwko państwu! Tak chorzy byli
ci ludzie. Zostały skazane na śmierć,
a gdy zbliżały się do gilotyny, odśpiewały Salve Regina. Naoczny
świadek powiedział, że szły na
śmierć, jakby szły w dniu ślubu, z
taką samą radością i z takim samym
spokojem, jak panna młoda w dniu
ślubu. Tego gilotyna nie może naruszyć. Nie może zbliżyć się do duszy w
tym stanie. Nie ma z nią nic wspólnego, bo dusze ludzkie widzą w tej
nadprzyrodzonej radości i pokoju
coś, z czym są bardzo blisko związane, czego bardzo pragną. Ludzie
stają się zniesmaczeni i zmęczeni
rzeczami materialnymi, ponieważ w
głębi serca wiedzą, że są duchami, że
ich główną i zasadniczą częścią jest
dusza.
Jednak ktoś mógłby powiedzieć:
„Prowadzę dobre życie, myślę, że
jestem w stanie łaski uświęcającej,
ale mimo to często jestem zmar-

roku przez papieża Piusa X – przyp.
tłum.
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twiony i smutny”. Powodem tego
jest to, że twoje życie duchowe nie
jest doskonałe, że jest splamione
światowymi przywiązaniami. Bo tam,
gdzie jest świat, tam też znajdzie się i
smutek.
Bo
radości duchowe, jakich dostarcza
świat, są tak ubogie i ulotne, że
dusza doznaje tylko chwilowego
szczęścia, które musi być nieustannie
wypełniane przez coś innego.

przyjemnościami cielesnymi lub
zachwyt spowodowany zarabianiem,
lub posiadaniem pieniędzy, dusza
czerpie tak niewiele z tych światowych przyjemności, że znajduje się
niemal w ciągłym stanie poszukiwania i odkrywania. Zawsze można
zarobić więcej pieniędzy. Zawsze
można doznać więcej cielesnych
przyjemności. Te radości są jak imprezy, które szybko się kończą.

Nawet największe ludzkie szczęście,
którym jest znalezienie małżonka,
często spotyka się z wielkim smutkiem,
ponieważ
ludzie
są
tak słabi, tak niestali, tak przepełnieni miłością własną, że często
nie udaje się im osiągnąć tego, czym
powinni być i tak wiele małżeństw
jest przepełnionych rozczarowaniem.
„Nie
wiedziałem,
że
tak będzie”. Wiele małżeństw rozpada się, bo nic między nimi nie
ma. Taki jest świat.

Jeśli więc odczuwasz smutek, to
dlatego, że być może jesteś zazdrosny lub pragniesz niedozwolonych
przyjemności. Albo dlatego, że za
bardzo kochasz rzeczy materialne,
albo żyjesz dla ludzkiego szacunku,
albo dlatego, że zbyt wiele oczekujesz od współmałżonka lub przyjaciół. Albo dlatego, że kochasz relacje
międzyludzkie bardziej niż relację z
Bogiem. Albo, jak jedząc jedzenie
pozbawione smaku, pragniesz wypełnić swój umysł mdłymi i nijakimi
rozrywkami telewizji, filmów lub
innych mediów, co stanowi dzisiaj
główne odwrócenie uwagi od tego,
co jest w życiu naprawdę ważne.
Tak, znajdziesz smutek, a czasami
gorzki smutek, ponieważ te pragnienia mogą się spotkać tylko ze spełnieniem, które z pewnością szybko
cię zawiedzie.

Wszystko, co oferuje świat, ma na
sobie wyrok śmierci. Ma w sobie
tykający zegar. Wszystko, co jest
dobre, nie trwa długo i często się
psuje. Czy to będzie dreszczyk emocji związany z kupnem nowego samochodu, fascynacja nowym gadżetem, podekscytowanie nowym domem lub nowymi meblami, upojenie
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Aby odkryć wewnętrzną radość pokoju Bożego Narodzenia, której
oczekujemy dzisiaj w cichej radości
niedzieli Gaudete, czyli niedzieli
radości, należy bardziej oderwać się
od świata. Będziemy adorować Dzieciątko Jezus w stajence. Zauważymy,
że mogło urodzić się w Nazarecie w
swoim domu, ale wybrało większe
oderwanie, pragnęło dać przykład
większego oderwania, stawiając
czoła długiej podróży na ośle do
Betlejem, być może 50 lub 60 mil,
lub więcej, co w tamtych czasach
było długą drogą. Każdy by powiedział, że moja żona spodziewa się
dziecka, nie może się ruszać, nie
może jechać na ośle do Betlejem.
Nie może wychodzić z domu, ponieważ za niedługo będzie rodzić. Jednak Ono odważyło się na to całe
rozczarowanie, związane z nieznaleTłumaczył: Dariusz Kot
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zieniem miejsca pobytu w Betlejem i
urodzeniem
się
w
stajence.
Pójdziemy adorować Dzieciątko, to
oderwane Dzieciątko, więc naszą
radością będzie oderwanie się od
świata i większe przywiązanie do
Boga. Jeśli jesteś w stanie grzechu
śmiertelnego, broń Boże, to teraz
jest czas, aby żałować za grzechy i
aby je wyznać. Nawet nadzieja odpuszczenia grzechów w tym sakramencie
jest
powodem
do
radości. Nawet teraz. Nadzieja, ponieważ nadzieja przynosi radość.
Jeśli prowadzisz dobre życie i jesteś
w stanie łaski uświęcającej, proś o
łaskę oderwania się od rzeczy tego
świata, aby twoja miłość była doskonała, a twoja radość pełna.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti

O czesc Niepokalańego
Poczęcia

B

yło to w Paryżu w roku
1305.

Z konwentu OO. Franciszkanów wychodzi młody zakonnik
i w skupieniu zmierza do najgłośniejszej wówczas na świecie
uczelni, uniwersytetu, Sorbony.
Myśli o Niepokalanej i do Niej posyła ciche westchnienia, by mu
dopomogła bronić tak drogiego Jej
przywileju Niepokalanego Poczęcia. Dziś bowiem właśnie, na rozkaz
papieża i wobec jego legatów, ma
się odbyć walna rozprawa między
zwolennikami tego przywileju
i jego przeciwnikami.
Z jego to przyczyny …
Niedawno zasiadł tu on na katedrze profesorskiej w miejsce ustępującego z powodu starości Wilhelma Warre. Z rozkazu o. generała opuścił katedrę uniwersytecką
w Oksfordzie, gdzie gorliwie też
głosił Niepokalanie Poczętą. I zbiegali się zewsząd słuchacze, aż liczba

ich dosięgła 30.000. Przybył teraz
do Paryża. I tu nie omieszkał
otwarcie bronić Niepokalanego
Poczęcia. Dopiero od 18 listopada
(1304 r.) Paryż zastępuje mu Oksford, a już skargi przeciw niemu za
to, że jawnie głosi przywilej Niepokalanego Poczęcia, dotarły aż do
papieża Klemensa V w Awinionie,
jakoby głosił naukę przeciwną wierze z przesadnej pobożności ku
Najświętszej Dziewicy. I dziś to
właśnie wobec wszystkich profesorów, a nawet w obecności legatów
papieża, ma się usprawiedliwić.
Czyż mógł inaczej uczynić? On,
Franciszkanin,
syn
duchowy
św. Patriarchy z Asyżu?....
Św. O. Franciszek… to on przecież,
wysyłając pierwszych braci na
podbój dusz, uczył ich modlitwy do
Matki Bożej: „Witaj Pani… wybrana
przez Najświętszego Ojca w niebie,
którą zachował w najświętszym
i najmilszym Synem i z Duchem
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Świętym Pocieszycielem. W Tobie
jest i była cała pełnia łaski i wszelkie dobro”. On też tam w Rovigo,
we Włoszech północnych, wielbi
Jej Poczęcie Niepokalane wobec
tłumów słuchaczy i tam sam zbiera
ofiary i buduje kościół poświęcony
Matce Bożej, a w nim stawia ołtarz
Poczęcia
Najśw.
Dziewicy.
A św. Antoni, jeden z pierwszych
synów św. Ojca Franciszka, czyż nie
zowie w kazaniach Maryi słodkim
mianem Niepokalanej Dziewicy?
Przecież dopiero 40 lat mija od
czasu, gdy siódmy z rzędu generał
OO. Franciszkanów, św. Bonawentura rozkazał na kapitule generalnej w Pizie (1263), by wszyscy synowie św. O. Franciszka, wszystkie
konwenty i wszystkie Prowincje
obchodziły święto Niepokalanego
Poczęcia.
Tak, on ma prawo, ma obowiązek
jako franciszkanin potykać się
w obronie tak wzniosłego przywileju Bożej Rodzicielki.
Twierdzą paryscy profesorowie, że
to nauka nowa. Prawda, że nazwa
może się wydawać nową, ale czyż
rzeczy samej nie wyznawali wierni
od kolebki Kościoła, czyż nie wyznają jej wszędzie głosząc, że Ona
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pełną jest łaski, że najczystsza,
najświętsza? Przecież zmaza pierworodnego grzechu jest właśnie
zaprzeczeniem
pełności
łaski
i świętości.
Nauka nowa?... Czyliż Ojcowie
Kościoła nie dosyć jasno głoszą swą
wiarę i swoich wieków w Niepokalane Maryi Poczęcie twierdząc, że
Ona najczystsza pod każdym
względem i całkowicie niepokalana
najczystsza, zawsze czysta, że
grzech nigdy w Niej nie panował,
że Ona więcej niż święta, więcej niż
niewinna, pod każdym względem
święta, czysta bez zmazy, świętsza
niż święci, czystsza niż niebieskie
duchy, sama święta, sama niewinna, sama niepokalana, sama ze
wszech miar niepokalana i sama ze
wszech miar błogosławiona?...
Prawda, że nie wszyscy z nich znają
dokładnie pisma Ojców Kościoła,
zwłaszcza wschodnich; a więc –
niech i te pergaminy przeczytają.
Mówią, że twierdzenie, iż Najśw.
Panna była wolna od zmazy grzechu pierworodnego, uwłacza godności Chrystusa Pana, który
wszystkich bez wyjątku odkupił i za
wszystkich umarł. Czyż jednak właśnie dlatego, że przez zasługę przy-
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szłej śmierci nie dopuścił nawet, by
jakakolwiek skaza Ją skalała, czyż
właśnie dlatego nie odkupił Jej
w sposób najdoskonalszy? Czyż nie
większą przysługę czyni ten, kto
usuwa kamień z drogi, by drugi się
nie potknął i nie upadł, aniżeli ten,
który upadłego już podnosi?...
Tyle i tyle różnych zarzutów słyszałem, ale żaden nie może oprzeć się
krytyce.
Tak, Pan Bóg mógł swą Matkę zachować od skazy nawet grzechu
pierworodnego. Bez wątpienia
uczynić to chciał, bo czyż mógłby
nie chcieć uczynić tego Tej, która
godną Matką nieskończenie czystego i świętego Boga być miała;
a więc… i to uczynił?...
Tak, bez wątpienia – to uczynił.
Szkot podniósł oczy; przechodził
właśnie obok kamienicy, gdzie
z framugi spoglądała nań dobrotliwie Niepokalana z posągu wykutego w marmurze.
Serce jego zabiło radośnie. Wspomniał na swe lata chłopięce, gdy
zapukał do furty klasztornej
OO. Franciszkanów w Oksfordzie,
jak przejęty, z wielką trudnością się
uczył z braku zdolności, jak modlił

się o nie do Niepokalanej Dziewicy,
Stolicy mądrości, jak łaskę tę przeobficie otrzymał i jak obiecał Niepokalanej cały swój geniusz i całą
wiedzę poświęcić Jej czci.
Dla Niej to właśnie idzie teraz walczyć. Zdjął kapelusz i westchnął
gorąco. „Dozwól mi chwalić Cię,
O Panno Przenajświętsza. I daj mi
moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim”. I ujrzał, że Niepokalana skłonieniem głowy przyrzeka mu pomoc. Przepełniony wdzięcznością,
pogrążony we własnej niegodności,
rozpalony miłością ku swej Niepokalanej Pani podążył dalej.
W obszernej Sali uniwersytetu
zasiedli po obu stronach liczni
przeciwnicy Niepokalanego Poczęcia. Skromny Szkot zajął też swoje
miejsce i pokornie oczekiwał udzielenia mu głosu. Weszli też i trzej
wysłańcy papieża i zajęli miejsca
u szczytu Sali, by się przysłuchać
dyspucie i przewodniczyć.
Tymczasem wystąpili przeciwnicy.
W licznych argumentach, które
ówcześni obliczyli do 200, zbijali
oni twierdzenie ubogiego franciszkanina.
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Wreszcie się uciszyło, zarzuty wyczerpane. Legat papieża udziela
głosu Szkotowi. Ten z największym
podziwem licznych obecnych wylicza wszystkie zarzuty w tym samym porządku i bardzo gruntownie je zbija, a potem jeszcze jasnymi dowodami Niepokalane Poczęcie Najśw. Dziewicy uzasadnia.
Wywody jego były tak przekonywające, że obecni profesorowie
i uczeni natychmiast, wedle ówczesnego zwyczaju, przyznali mu przydomek podług jego zdolności,
tj. subtelnego.
Scenę tę tak opisuje prawie współczesny Pelbart z Temeszwaru:
„Tym (którzy przeczyli Niepokalanemu Poczęciu) sprzeciwił się genialny Doktor. Mocne podawano
przeciw niemu argumenty, a było
ich 200. Wszystkie bez przerywania
spokojnie i swobodnie, lecz uważnie wysłuchał i z zadziwiającą pamięcią w tym samym porządku
powtórzył, rozwiązując zawiłe
trudności i rozumowania z taką
łatwością, jak Samson więzy Dalili.
Dodał też Szkot wiele i bardzo silnych argumentów, dowodząc, że
Najświętsza Dziewica bez zmazy
grzechu była poczęta. Jego wystą-
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pienie takie wrażenie zrobiło na
uczonym uniwersytecie paryskim,
że w dowód uznania odznaczył
Szkota zaszczytnym przydomkiem
Doktora Subtelnego”.
Odtąd z tym większą śmiałością
Franciszkanie rozsiani po różnych
miejscowościach Europy głosili
wszędzie wiernym Niepokalane
Poczęcie Przeczystej Dziewicy.
Gdy w roku 1308 dnia 8 listopada
dzielny obrońca przywileju Niepokalanego Poczęcia opuszczał to
ziemskie wygnanie w Kolonii, gdzie
też w ostatnich latach wykładał na
uniwersytecie, już wiara w Niepokalane Maryi Poczęcie tak głęboko
się zakorzeniła, że słusznie mógł
pisać w wieku XV głośny teolog
hiszpański Vasquez: „Od czasu
Szkota (wiara w Niepokalane Poczęcie) tak wzrosła nie tylko wśród
teologów scholastycznych, ale
także wpośród ludu, że nikt by już
nie zdołał jej zatrzeć”.
W 170 lat po dyspucie paryskiej
miała jeszcze miejsce kilkudniowa
dysputa w Watykanie wobec Ojca
św. Sykstusa IV, też franciszkanina.
Trzydziesty dziewiąty z rzędu generał OO. Franciszkanów, o. Franciszek Narni, tak świetnie wówczas
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rozwiązał stawiane przez przeciwników trudności, że zachwycony
papież zawołał: „Jesteś doprawdy
potężnym Samsonem”. Po czym
Ojciec św. wydał (27 lutego 1477)
sławną Konstytucję, w której potwierdził Oficjum i Mszę o Niepokalanym Poczęciu, ułożone przez
Leonarda Nogarellego i udzielił
odpustów wszystkim odmawiającym to Oficjum lub odprawiającym
Mszę św., jako też wszystkim
obecnym na nich w dzień święta
lub oktawy Niepokalanego Poczęcia.
Wiara w Niepokalane Poczęcie
Matki Bożej coraz bardziej a bardziej stawała się żywsza. Co przedtem tkwiło w wierze w „pełność
łaski”, świętość i czystość bez skazy
Matki Bożej, to teraz wskazywano
wyraźnie, czczono szczegółowo
i nazywano własnym imieniem, aż
dojrzała w wyrokach Bożych chwila, kiedy Ojciec św. Pius IX, dwieście pięćdziesiąty szósty następca
św. Piotra, w otoczeniu 53 kardy-

nałów, 42 arcybiskupów i 92 biskupów i niezliczonych tłumów
wiernych, jako najwyższy Pasterz
całego Kościoła uroczyście orzekł,
że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna w pierwszej
chwili swego poczęcia była za
szczególną łaską i przywilejem
wszechmogącego Boga, ze względu
na zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana
wolną od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego, jest od Boga objawiona.
Wtedy też papież ukoronował obraz Niepokalanego Poczęcia, który
jeszcze papież Sykstus IV franciszkanin zamieścił w kaplicy i ołtarzu
poświęconym temu przywilejowi
Bożej Matki.
W 4 lata potem sama Niepokalana,
jakby potwierdzenia ogłoszonego
dogmatu, w Lourdes oświadcza:
„Jam jest Niepokalane Poczęcie”.
Niepokalanej Rycerz

Kalendarz Rycerza Niepokalanej 1 (1925) 40-46, RN 11 (1932),
str.356 – 361.
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Rycerstwo Niepokalańej
MI – Militia Immaculatae

Program Rycerstwa

Warunki

„Gdy masoneria w Rzymie coraz
śmielej występowała – wywiesiła
swój sztandar przed oknami Watykanu, na sztandarze czarnym giordano-brunistów umieściła św. Michała Archanioła pod nogami Lucyfera i w ulotkach głośno występowała przeciwko Ojcu Świętemu –
powstała myśl założenia stowarzyszenia do walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. Tak ojciec
Maksymilian Maria Kolbe opisywał
okoliczności w jakich powstała MI.

„1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. 2. Wpisać się do
księgi milicyjnej. 3. Nosić «Cudowny Medalik»”.

W Programie MI podpisanym 16
października 1917 roku ojciec Kolbe dookreślał:
Cel
„Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków,
żydów itd., a zwłaszcza masonów, i
o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej”.

Środki
„O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: «O Maryjo, bez
grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy i za
wszystkimi, którzy się do Ciebie nie
uciekają, a zwłaszcza za masonami
i poleconymi Tobie». 2. Wszystkie
środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności,
co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim zaś poleca się rozpowszechniać «Cudowny Medalik»”.
Warto podkreślić, że ojciec (wtedy
jeszcze brat) Maksymilian, założył
Rycerstwo w Rzymie za zezwole-
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niem swoich przełożonych- najpierw klasztoru, a potem generała
franciszkanów
konwentualnych.
Ojciec Święty Benedykt XV również
pobłogosławił nowe stowarzyszenie. Po powrocie do Polski, ojciec
Kolbe zamieszkał w klasztorze przy
ulicy Franciszkańskiej. Zakładając
MI w klasztorze oczywiście postarał się o pozwolenie księciabiskupa krakowskiego Adama Stefana Sapehy. Nie do pomyślenia
było dla Niego tworzenie apostolatu przeciw hierarchii kościelnej, bo
jest to działanie schizmatyckie, a ze
schizmą właśnie ojciec Maksymilian pragnął walczyć. Czymś innym
jest osobisty grzeszny rozkaz przełożonego. Wtedy nieposłuszeństwo
jest uzasadnione.
Dalej ojciec Kolbe dookreśla cele
Rycerstwa: „Słyszeliśmy w filozofii
że natura każdej rzeczy składa się z
materii i formy razem złączonych.
W MI materią, jak w każdym stowarzyszeniu, są członkowie, a mogą być nimi wszyscy bez wyjątku,
co pragną powyżej opisany cel
osiągnąć: młodzi, starzy, zakonnicy,
księża i świeccy, mężczyźni i niewiasty, uczeni i prostaczkowie,
jednym słowem wszyscy, co pragną

jak największą – bez granic – oddać
Panu Bogu chwałę przez Niepokalaną. Formą zaś, czyli tym, co łączy
członków do osiągnięcia celu i stanowi istotę każdego stowarzyszenia, jest w MI oddanie się całkowite, bezgraniczne Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, aby raczyła w nas i przez nas wykonać to, co
o Niej jest napisane: «Ona zetrze
głowę twoją» oraz «Wszystkie
herezje Sama zniszczyłaś na całym
świecie»; słowem, aby raczyła i nas
uświęcić, i przez nas innych..."
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku moderniści zarzucili
ostatecznie antyekumeniczne i
misyjne cele MI. Z kolei tzw. Rycerstwo Niepokalanej Tradycjnej Obserwancji (FSSPX) jest obarczone
duchem buntu wobec uznawanej
przez siebie hierarchii Kościoła,
Jego prawom i nauce obowiązującej od Soboru Watykańskiego II.
Jest to absolutnie niemożliwe do
pogodzenia z duchem ojca Maksymiliana. Dlatego piętnaście lat
temu zdecydowałem się kontynuować Rycerstwo Niepokalanej,
tak jak życzył sobie tego ojciec
Kolbe i sama Bogurodzica.
ks. Rafał J. Trytek, ICR
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Jak się ustrzec ńieskromńych
grzechow?
to tylko dobrze się zastanowi,
ile się w tem życiu okazji do
złego znajduje — jak pełno
pokus i zdrad szatańskich, ile
zgorszeń na świecie, a ile złych
skłonności wskutek grzechu pierworodnego każdy człowiek sam w sobie
czuje — ten sobie musi ze świętym
strachem o własne zbawienie, to
pytanie postawić: jakże się ustrzec
grzechu?

K

Słuszne te obawy przychodzą nam
zwłaszcza wtedy na myśl, gdy rozważamy, jak łatwo można Boga ciężko
obrazić każdym grzechem nieskromnym. Każdy uczynek nieskromny,
każda myśl nieskromna, jeżeli tylko
jest dobrowolną, jest grzechem ciężkim; każda mowa nieskromna pospolicie jest podwójnym grzechem
ciężkim, bo ten co mówi o rzeczach
nieskromnych, grzeszy nietylko samą
mową, ale i tem, że gorszy bliźniego.
A tu na tym świecie nic łatwiejszego,
nic częstszego niż mowy nieskrom-

ne! Ludzie piją tę nieprawość jak
wodę.
Stąd też pochodzi, że najwięcej dusz
dostaje się na potępienie wieczne, za
grzechy popełnione przeciw szóstemu przykazaniu. Jakże więc ustrzec
się grzechu nieczystego, żyjąc między tymi ludźmi, wśród tego zepsutego świata? Bo nie każdy przecie
może uciec na puszczę, albo się zamknąć w klasztorze, aby się tam
jedynie Bogiem i rozważaniem świętych tajemnic zajmować; ani też Bóg
tego od wszystkich nie wymaga.
Rzeczywiście nawet wśród świata
żyjąc, nie tak trudno jest ustrzec się
grzechów nieczystych, jakby się to
na pierwszy rzut oka wydawało, byle
nie brakło dobrej woli. Bóg bowiem
nie żąda od nas rzeczy niemożebnych, i szczerze nam dopomaga do
spełnienia świętych swoich przykazań. Uczy Sobór Trydencki, że Bóg
niemożebnych rzeczy nie nakazuje,
ale nakazując napomina, abyś czynił,
co możesz i dopomaga ci do tego
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abyś mógł. (Tryd. Synod w. 11 sesja
6.) Mówi też słusznie przysłowie:
„Strzeżonego Pan Bóg strzeże”,
a z drugiej strony powiada Pismo
święte, że kto miłuje niebezpieczeństwo, zginie w niem. I ta jest zwyczajna przyczyna, czemu niejeden
traci czystość sumienia, czemu
w najcięższe popadł grzechy. Bo sam
szukał okazji do złego. Ten został
pijakiem dla tego, że w niedziele
i święta, miasto pójść do kościoła na
popołudniowe nabożeństwo, wdał
się w towarzystwo złych kolegów,
którzy go zachęcili do pijatyki, i on
zapadł w ten nałóg, nie wiedząc
nawet jak i kiedy. Podobnie gdy się
zapytamy, czemu owa skromna
dziewica straciła wstyd panieński,
dowiemy się pewnie, że znalazła
płochą towarzyszkę, która ją do
próżnych mów, śmiechów i żartów
doprowadzała. Śmiechy te z początku tylko puste i nierozumne, później
zaczęły obrażać jej godność panieńską, a w końcu pozbawiły ją poczucia
szlachetnego wstydu i stała się niewolnicą grzechu. Skąd się nauczył
nieskromnych mów i żartów ów
młodzieniec, który się dawniej brzydził każdem nieskromnem słowem?
Wówczas wiedział on i rozumiał, że
nic tak nie poniża godności człowieka, jak mowa nieuczciwa i bezwstyd-

na, teraz zaś popisuje się otwarcie
bezwstydnym swoim językiem, jakby
jakimś nabytkiem nauki lub dowcipu? Nie z innej przyczyny, tylko dla
tego, że się nie wystrzegał nieskromnych i bezwstydnych kolegów,
i w ich towarzystwie stracił on pojęcie wstydu i skromności. Z jakim się
wdajesz, takim się stajesz, powiada
stare przysłowie; jeźli się więc chcesz
ustrzec grzechu nieskromnego, wystrzegaj się towarzystwa ludzi nieskromnych.
Złym, owszem najgorszym towarzyszem jest książka bezwstydna. Młodzieniec, który się nie brzydzi nieskromnem czytaniem, łatwo popadnie w najgorsze i najcięższe grzechy
przeciw tej cnocie. I nic dziwnego.
Bo takie książki, za poduszczeniem
szatańskiem
przez
najgorszych
i przewrotnych ludzi są pisane, którzy nic innego na celu nie mają, jak
tylko aby skazić i zgnilizną zarazić
niewinne serca młodzieży. Ciekawy
sposób opowiadania, treść niby to
historyczna, jaka się w takich książkach mieści, styl piękny, jest tylko
ponętą i pokrywką tej trucizny tak
jak i każda inna trucizna zwykle
w słodkim napoju podawaną bywa.
Strzeżże się tedy czytania nieskromnych książek.
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Ani się tem nie pocieszaj, że niechętnie takie książki czytasz, że one
na ciebie żadnego wrażenia nie robią, lub że do takich mów i żartów
znaczenia nie przykładasz; trucizna
bowiem równie działa silnie, czy ją
kto chętnie, czy też przymuszony
zażyje. Ale zapytasz mnie może, czyż
można ustrzec się wszelkiego zgorszenia na świecie, czyż się to rzadko
zdarza, że i najbardziej czuwając nad
sobą i nad zmysłami swojemi, przecież o uszy nie jedno się obije, przed
oczyma częstokroć przesunie się
obraz, który zbyt łatwo piekielny jad
do duszy sprowadzić może. Na to ci
odpowiem, że byleś czuwał nad sobą, byleś się sam nie narażał na tego
rodzaju mowy i widoki, byleś spostrzegłszy niebezpieczeństwo czemprędzej uciekał od niego, i w modlitwie szukał pomocy i siły do zwyciężenia pokusy, pewnie szkody na
duszy nie poniesiesz. Trzeba przyznać, że często w życiu zdarzyć się
może nader trudne położenie, że
zwyczajnemi siłami ludzkiemi niepodobną byłoby rzeczą, zwyciężyć
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wszystkich zdrad i pokus, jakie świat
zepsuty i chytry szatan na zgubę
niewinności zastawia, ale i to pewną
jest rzeczą, że im trudniejsze jest
położenie, tem pewniejszą jest
i oczywistszą pomoc z nieba, jeźli jej
tylko kto szczerze i nie obłudnie
szuka. Dla tego też słusznie podziwiamy często w żywotach świętych
dziewic nietylko ich męstwo i nadziemską odwagę, z jaką broniły panieńskiej swej niewinności wobec
pogan i ludzi bezbożnych, ale podziwiamy nawet rozum nadziemski
i trafność odpowiedzi, z jaką zbijały
zarzuty
pogańskich
filozofów.
Św. Cecylia potrafiła przekonać i do
wiary św. i do zachowania czystości
nakłonić poganina Walerjana i Tyburcyusza brata jego, Juljanna odparła mężnie szatana, który się jej
podczas męczeństwa pokazał, chcąc
ją odwieść od dochowania ślubu
czystości. Św. Zyta, nie mogąc się
pozbyć natrętnika inaczej, wymierzyła mu silny policzek i tym sposobem
zachowała siebie od grzechu a jego
skromności nauczyła.

Dzwonek Marji, grudzień 1921, zeszyt 12, rocznik I, str. 366 – 368.
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Św. Łucya

Ł

ucya, święta panienka, rodem
ze Syrakuz, miasta Sycylijskiego, skoro tylko poznała zacność
i cenę anielskiej cnoty, postanowiła sobie w niewinności i czystości służyć Chrystusowi Panu. Pewna
jednak, że w stanowczej chwili znajdzie potrzebną sobie pomoc u Boga
do zachowania swego ślubu, nic
o tem nie mówiła swej matce Eustachii, bo wiedziała, że ona, lubo pobożna niewiasta, bardziej pragnie
widzieć jedynaczkę swoją złączoną
związkiem małżeńskim z bogatym
i pełnym wysokich nadziei młodzieńcem, który się właśnie o jej rękę
starał, a który niestety był poganinem. W owym czasie zasłynął na
całą Sycylię grób świętej Agaty
w Katanie licznemi cudami; ślepi,
chromi, ciężko chorzy procesyami
spieszyli do grobu tej świętej Męczenniczki, bo tam za jej wstawieniem cudownie odzyskiwali zdrowie.
Że zaś i matka św. Łucyi cierpiała już
od czterech lat na nieuleczalną chorobę, poszły więc tam obydwie, aby
za wstawieniem tej Świętej zdrowie
dla matki uprosić. Modliły się długo

i szczerze przy grobie, nawet jeszcze
po
skończonem
nabożeństwie
w późną noc, aż znużone zasnęły.
Wtem widzi św. Łucya Agatę świętą
przed sobą, która się do niej w te
słowa odzywa: „Łucyo, dziewico
Bogu poślubiona, czemuż ty mnie o
to prosisz, co sama możesz wyjednać
dla matki swojej? Otóż dla twojej
wiary ona jest już zdrową, a podobnie jak teraz Katana, jest sławną dla
mnie, tak dla ciebie Syrakuzy wsławione będą.” Ocknęła się Łucya i z
drżeniem przychodzi do matki mówiąc: „Matko, już jesteś zdrową, ale
przez wdzięczność, jakąś winna świętej naszej Patronce, pozwól mi ją
naśladować ściśle i nie wspominaj mi
nigdy
o zamęściu, a posag, jakiś
mi przygotowałaś, pozwól mi rozdać
ubogim.” Zezwoliła Eustachia, dziękując Bogu za odzyskane zdrowie,
Łucya zaś poświęciła się odtąd wyłącznie modlitwie i uczynkom miłosiernym. Wnet rozdała bogate swe
stroje
i świecidła, majątki poszły
na wsparcie ubogich i cierpiących.
Nie uszło to wiadomości młodzieńca
owego, który się starał o rękę Łucyi;
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zwłaszcza, że ona teraz wyraźnie
dała mu do poznania, że wszystkie
jego zabiegi są daremne. Gniewem
tedy
i zawiścią zdjęty oskarżył ją
przed pogańskim prefektem Paschazyuszem jako chrześcijankę, aby na
męki i śmierć skazana została. Paschazyusz przywoławszy św. Panienkę, długo ją różnemi sposobami
usiłował przywieść do odstępstwa i
do ofiary bałwanom, ale Święta
śmiało i mądrze mu odpowiadała,
ofiarując się na śmierć raczej, a mówiąc: „Wszystkom już dla Chrystusa
Oblubieńca mego oddała, jedno mi
tylko jeszcze życie pozostaje, cieszę
się, że i to teraz dla Niego ofiarować
mogę.” Zżymał się poganin na takie
męstwo młodziutkiej panienki, dziwując się zarazem, zkąd jej ta śmiałość, mądrość i odwaga; ale Łucya
odrzekła: „To łaska Ducha Św., bo
każde serce Bogu poświęcone jest
jego mieszkaniem.” „A więc dobrze,”
krzyknął rozgniewany poganin, „poślę cię na takie miejsce i między takie
osoby, gdzie ten Duch św. z pewnością odstąpi od ciebie.” A Łucya na
to: „Daremne twe zabiegi, niewinno-
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ści mojej nie odbierzesz mi nigdy, bo
nie zmaże się ciało, jeźli serce nie
przyzwoli, a cokolwiekbyś uczynił
z mem ciałem, duszy mojej wbrew
woli zaszkodzić nie możesz.” Na
rozkaz prefekta związali Świętą siepacze, ale skoro ją z miejsca ruszyć
chcieli, próżne były wszystkie ich
wysilenia – Łucya jakby mocny filar
stała niewzruszoną; przyprzągnięto
więc kilka wołów, by ją z miejsca
ruszyć, ale i to było nadaremnie.
Boską siłą wsparta święta Panienka,
pozostała niewzruszoną na miejscu.
Kazał tedy bezbożnik ogień naokoło
niej rozniecić, a do ognia lano smołę
i siarkę, aby go wzmocnić; ale i płomień nie tknął się panieńskiego jej
ciała. W końcu jeden z żołnierzy
przebił jej gardło mieczem, lecz i ten
nie odebrał jej życia. Święta żyła
jeszcze czas jakiś, zachęcając zewsząd zbiegający się lud do wiary
św., do cnoty i męztwa i przepowiadając bliskie zwycięstwo Kościoła św.
Przyjąwszy nareszcie Najśw. Sakrament z rąk kapłańskich, niezwyciężonego ducha Bogu oddała.

Posłaniec Serca Jezusowego, grudzień 1883, str. 353 – 357.
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Grzech powszedńi
Ks. Andrzej Beltrami

N

azwa powszedni „veniale”,
dana grzechowi, o którym
mówimy, jest to nazwa nie
oznaczająca natury, ponieważ i grzechowi śmiertelnemu możnaby ją przypisać, gdyż i ten się
przebacza i bywa odpuszczony (veniale – venia, pochodzi z łaciny
i znaczy: przebaczenie, odpuszczenie), jeżeli człowiek żałuje i prosi
Boga o przebaczenie, wyznając go
przed kapłanem. Zresztą i grzech
powszedni nie bywa inaczej odpuszczony, jak tylko przez pokutę lub
przez inne akty zadosyćuczynienia;
jeśli bowiem zgrzeszysz choćby
i najmniejszym grzechem, a nie będziesz żałował i pokuty czynił, Bóg
cię ukarze w tem lub w przyszłem
życiu i zmusi cię do całkowitego
zadosyćuczynienia za tę winę popełnioną.
Owszem sprawiedliwość Boska karała niekiedy już w tem życiu pewne
grzechy powszednie z taką surowością, iż napełnia nas to przerażeniem
i pokazuje nam, jak wielce Bóg nie-

nawidzi grzechu nawet powszedniego. Z Pisma świętego możemy wyciągnąć spis bardzo długi i smutny.
Za małą ciekawość została żona Lota
ukarana nagłą śmiercią i zamienioną
w słup soli. Słysząc bowiem syk płomieni buchających i krzyk przeraźliwy mieszkańców, obróciła się, aby
oglądać to straszne zjawisko.
Mojżesz i Aron nie weszli do ziemi
obiecanej z braku ufności, gdyż więcej razy uderzyli w skałę, niż było
potrzeba, dla wydobycia wody
wśród rozpalonej i piaszczystej puszczy. O jakże niedoścignione są sądy
Boże! Pan Bóg odpuścił najwyższemu kapłanowi ten ciężki grzech, iż
zezwolił Izraelitom na puszczy na
ulanie złotego cielca, a nie odpuścił
mu tej małej nieufności! I zważmy
srogość tej kary. Ci dwaj bracia wyrwali swój lud ukochany z niewoli
Faraonów, prowadzili go przez puszczę wśród tysiącznych niedostatków,
broniąc go od nieprzyjaciół. Poświęcili całe swe życie na jego usługi, aby
go z długiego poniżenia uszlachetnić
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i wynieść do godności prawdziwego
narodu. Nie pozostawało już nic
innego, jak tylko wprowadzić go do
ziemi obiecanej, płynącej mlekiem
i miodem, do tego miejsca od tak
dawna upragnionego, do tego spoczynku, zdobywanego kosztem tylu
prac i trudów. O jak spokojni
i uszczęśliwieni byliby wtenczas zeszli do grobu, błogosławieni od
wszystkich pokoleń! Lecz nie; popełnili grzech powszedni i za ten grzech
nie stanie ich noga u celu, do którego tyle lat wzdychali. Z daleka zobaczą tę ziemię błogosławioną i będą
podziwiać te żyzne doliny zraszane
falami Jordanu, te pagórki okryte
pięknemi winnicami i te wielkie
równiny, unoszące się od dojrzałych
zbóż; lecz ich noga tam nie stanie.
Inni będą zbierać owoce ich pracy
i trudu, inni będą mieć tę pociechę,
iż zakończą pielgrzymkę Izraela
i rozpoczną pieśń dziękczynną
P. Bogu za to, że swój lud żywił słodką manną na puszczy i wybawił go
od tysiącznych niebezpieczeństw.
Mojżesz i Aron umrą, nim dokończą
swoją misyę, skarani za brak ufności.
Nieszczęśliwy Dawid! Będąc u szczytu swojej potęgi, zapomniał się na
chwilkę, iż Bóg z pokornego pastuszka wyniósł go na tron i zamienił mu
kij pasterski na berło królewskie.
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Rozkazał on policzyć swój lud
i w liczbie tego ogromnego narodu
swoich poddanych miał próżne upodobanie, przypisując sobie tę chwałę, co jedynie należała się Bogu.
Natychmiast dosięgnął go gniew
Boży i żądał surowego zadośćuczynienia, dając mu do wyboru trzy
straszne klęski: zarazę, głód i wojnę.
„Niech przyjdzie zaraza, zawołał
pokorny monarcha przejęty żalem,
w ten sposób i ja będę należał do
liczby tych, do których zaraza może
sięgnąć i osobiście będę mógł ponieść karę za mój grzech.” I zaraza
przyszła i sześćdziesiąt tysięcy z ludu
padło.
Niesiono arkę świętą w procesyi
z niewidzianym przepychem i okazałością z domu Abinadaba do Jeruzalem. Dawid ubrany w szaty królewskie i trzydzieści tysięcy rycerzy
w świetnej zbroi, kwiat wojska izraelskiego, towarzyszyli jej, grając na
cytrach i bębnach, paląc wonne kadzidła i śpiewając psalmy. Nagle
woły ciągnące przelękły się i arka
poczęła się chwiać: wtem Oza wyciągnął rękę, by ją podtrzymać. Oby
tego nie był uczynił! W tej chwili
pada trupem na ziemię, jakby piorunem rażony. Był bowiem tylko lewitą, więc nie wolno mu było dotknąć
arki. Nagła ta śmierć rzuciła postrach
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na wszystkich. Dawid przejął się tak
bardzo wielkością Majestatu Bożego,
iż nie miał już odwagi przyjąć arki
przymierza do swego pałacu, ale
kazał ją zaprowadzić do domu Obeda.
Pewnego dnia mówił Bóg do proroka
Semeja: idź i zburz ołtarz bałwochwalczy, który Jeroboam zbudował
bożkom i zapowiedz mu straszne
kary. Bacz jednak, żebyś w tem przeklętem miejscu ani jadł, ani pił i byś
nie wracał drogą, którą szedłeś. –
Skory sługa Boży biegnie do pałacu
królewskiego i śmiało napomina
bezbożnego króla, jednym zamachem druzgocąc ołtarz. – Zwiążcie
tego zuchwalca – krzyczy Jeroboam,
jak szalony wyciągając rękę, by
przywołać straż przyboczną. Lecz
ręka ta natychmiast uschła i pyszny
monarcha musiał upokorzyć się
i prosić proroka o uzdrowienie. Sługa
Boży pomodlił się nad nim i król
odzyskał zdrowie. Prorok skończywszy swoją misyę i odrzuciwszy dary
królewskie wraca do domu nie drogą, którą był szedł, lecz inną. Lecz
oto w drodze spotyka innego proroka, który chcąc wystawić jego posłuszeństwo na próbę, prosi go i nalega,
aby choć cokolwiek zechciał się posilić. Opiera się Semej z początku, lecz
potem daje się zwyciężyć. Ale zaled-

wo wyszedł, stał się trupem okropnie poszarpanym; lew, narzędzie
gniewu Bożego, porozrywał go na
części, aby ukarać to nieposłuszeństwo względem Boga.
Elizeusz będąc już w podeszłym wieku, wchodził razu pewnego na piękny pagórek Bethel, obrosły przepysznymi gajami, gdy zgraja chłopców swawolników poczęła drwić
z niego, wołając: „Chodź ty starcze,
chodź ty łysy!” Sługa Boży, bardzo
zmartwiony tym brakiem czci i szacunku względem swojej siwej starości, złorzeczył im w imię Boże. Natychmiast wyszły z lasu dwa straszne
niedźwiedzie, które rzuciły się na
tych zuchwalców i roztargały czterdziestu dwóch. – Jeszcze straszniejszą była kara, która spotkała Betsamitów. Tysiące tysięcy zostało dlatego zabitych, że z ciekawością i nieuszanowaniem wejrzeli do Arki świętej. – Marya, siostra Mojżesza, za
małe szemranie przeciwko swojemu
bratu została trądem dotknięta. –
Ananiasz i Safira skłamali przed świętym Piotrem i nagłą śmiercią u jego
stóp pomarli.
Na widok tak strasznych kar, dusza
ściśniona woła słowami Pisma świętego: Kto się bać nie będzie Ciebie,
o Królu narodów? (Jer. X, 7). Któż
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zliczy możność gniewu Twego i przed
bojaźnią Twoją gniew Twój? (Ps.
LXXXIX, 11).
Trzeba zważyć, że we wszystkich
tych faktach Pisma świętego upatrują Ojcowie święci tylko grzech powszedni już to z braku ciężkości materyi czy z braku świadomości, już to
z braku zupełnego zezwolenia lub
z powodu innych łagodzących okoliczności.
Dla naszej pociechy dodajemy jeszcze, iż według tych Ojców świętych,
Pan Bóg karał te przestąpienia tak
surową karą doczesną, aby w przyszłem życiu mógł przestępcom okazać swoje miłosierdzie.
Jeśli Bóg grzech powszedni karze
śmiercią, co jest największą karą
doczesną, to musi nas to przekonać,
że nie jest on drobnostką, jak to
sobie wystawiamy, lecz złem okropnem, którego nam trzeba unikać,
chociażbyśmy mieli wszystkie nasze
dobra postradać, a nawet życie. Jak
Pan Bóg z jednej strony niekiedy
z taką surowością chłoszcze grzech
powszedni, podobnie znowu inne
razy wynagradza obfitymi darami
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współdziałanie z Jego łaską, aby nas
tylko do wierności w małych rzeczach zachęcić. Świętemu Grzegorzowi Wielkiemu było objawione, iż
Pan Bóg wyniósł go do godności
tyary papieskiej za udzieloną jałmużnę pewnemu nieznajomemu. Dobrzeć sługo dobry i wierny, gdyżeś
nad małem był wiernym, nad wielem
cię postanowię (Mt. XXV, 23). Podczas wakacyi wychodził pewien młody Jezuita na przechadzkę w chwili,
kiedy jeden ze starszych Ojców prosił
go, żeby się zatrzymał i służył mu do
Mszy świętej. Chętnie on na to przystał i zrzekł się przechadzki. Po kilku
latach udał się na misye do dzikich
krajów i tam został męczennikiem.
Objawiono jednemu z Ojców Jezuitów, że Bóg udzielił mu tej łaski przelania krwi za wiarę i uzyskania palmy
męczeńskiej za to małe poświęcenie
służenia do Mszy świętej w ów
dzień, gdy wychodził właśnie na
przechadzkę. O głębokości bogactw,
mądrości i wiadomości Bożej; jako są
nieogarnione sądy jego i jako niedościgłe drogi jego! (Rzym. XI, 33).

Ks. Andrzej Beltrami, Grzech powszedni, Kraków 1919 r., str. 41 – 49.
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Patrońka Towarzystwa
„Niebo na bagnach” czyli życie Marii Goretti na ekranie
filmowym

N

a tle życie tej męczennicy
XX wieku słynny reżyser
włoski August Gennina
opracował film pt. „Niebo na bagnach” (Ciello sulla palude), który
otrzymał pierwszą nagrodę specjalną Międzynarodowego Biura
Kinematograficznego i pierwszą
nagrodę włoską narodową na Międzynarodowej Wystawie Kinematograficznej w Wenecji w r. 1949.
Film ten obiegł już ekrany wielu kin
Europy i poruszył uczucia mas patrzących. Potężny ten dramat działa bowiem na człowieka. Widzimy
tu obraz nędzy ludzkiej, materialnej i moralnej, patrzymy na skutki
nieokiełznanej namiętności. Widzimy tu jak dobroć, pokora i czystość muszą walczyć z nieopanowaną żądzą ludzką.
Wydaje się niejednemu, że za dużo
tu uczucia – film ten wyciska bowiem łzy z ócz widza. Ale cóż
przemówi dziś do mas, do prze-

ciętnego człowieka? Cóż poruszy
obojętne jego serce? Bodziec musi
być silny.
Człowiek dziś często nie umie, nie
chce myśleć, zastanawiać się, postępuje jak dziecko, cechuje go
często bierność, apatia, reaguje
tylko na silne, zewnętrzne i wewnętrzne, uczuciowe, podniety.
Rolę Marii gra przepięknie z prostotą 15-letnia dziewczynka Ines
Orsini, pochodząca ze wsi włoskiej.
Przygotowana przez reżysera
wczuła się głęboko w swą rolę
i oddała ją wspaniale.
Marietta Goretti w filmie promieniuje dobrocią naokoło, okazuje
tyle serca swemu rodzeństwu, tyle
serdeczności nawet Aleksandrowi,
jest taką zwykłą, normalną dzieweczką, rozmawia z chłopcem tak
naturalnie, serdecznie. Nie ma
u niej nic rażącego, nic z tej sztywnej i ziemnej obojętności na spra-
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wy życia codziennego. Od maleńkości poznaje biedę, żyje wśród
cierpień, zawsze uśmiechnięta. I tu
reżyser pokazał piękne obrazy
z życia wsi włoskiej, przedstawił
realistycznie ciężkie warunki socjalne i pracę tego ludu włoskiego.
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dział „prawie, prawie
z rzeczywistością”.

zgodny

Aleksander Serenelli o brzydkiej
fizjognomii zewnętrznej, wzbudza
odrazę swym zachowaniem się.
Widać jak zła lektura rozbudza jego
instynkty, jak ulega swym popędom. Idzie do więzienia, a Marylka
kończy życie swe w szpitalu. Na
tym kończy się film, który zdaniem
wielkiego pisarza francuskiego
Daniel Ropsa:

Reżyser Gennina, bystry obserwator i psycholog, starał się scharakteryzować w filmie dzisiejsze społeczeństwo, młodych, ulegających
różnym popędom, zarażonych, ale
mających na dnie duszy nieraz
drzemiące uczucia wiary i pobożności. Wykazał do czego prowadzi
namiętność. Chciał poruszyć zakamieniałe serca, nieraz złośliwe
i uprzedzone, obojętne na wszystko, zmaterializowane, które nie
chcą znać grzechu, odrzucają głos
sumienia, nie rozumieją znaczenia
przykazań Bożych.

„budzi w nas oddźwięk, którego
żadne książki, żadna sztuka dać nie
mogą… Okropny zbrodniarz, który
kilkadziesiąt razy uderzył to dziecko… w głębi więzienia odpokutował swą winę i odpowiedział na jej
wołanie… nadszedł dzień, gdy
opłakiwał swój czyn”.

Dla nas katolików film ten ma być
bodźcem do dźwignięcia się wzwyż
do Boga. Mamy sięgnąć do głębi
swej duszy wyrwać z korzeniami
chwasty złych nałogów, instynktów, wzbudzić w sobie odrazę do
grzechu, a ukochać ideały czystość
i pokory.

Film ten oglądał sam Aleksander
z wzruszeniem i smutkiem i powieKs. Dr. Stanisław Jezierski, Wzór przebaczenia, św. Maria Goretti, Rzym
1960 r., str. 89 – 91.
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Pierwsze jasełka i pierwsza
pasterka

G

dy wieczór wigilijny obejmie miasta i wioski, a
pierwsza gwiazdka zamigoce na niebie, w każdym
niemal polskim domu obok choinki
widnieje szopka. Od domu do domu przechodzi gromadka przebranych chłopców – odgrywają jasełka, albo obnosząc szopkę, wyśpiewują kolędy. O północy tłumy dążą
zewsząd przy bladym świetle księżyca do świątyni; skrzypiąc po
zmarzniętym śniegu – idą na pasterkę. A w kościele przy żłóbku
odprawia się Msza św.
Skąd te zwyczaje?
Tak szopka jak i pasterka sięgają
XIII wieku, twórcą ich – św. Franciszek z Asyżu.
Dzień Bożego Narodzenia był dla
niego zawsze dniem szczególniejszego wesela. „Gdybym znał cesarza – mawiał często – prosiłbym go
o wydanie rozkazu, by tego dnia
rozrzucano
ziarno
wszystkim

ptaszkom, jaskółkom szczególniej i
aby każdy, kto posiada bydło w
oborze, na pamiątkę narodzenia
się Chrystusa w stajence, dał obfitsze niż zwykle swemu dobytkowi
pożywienie. Pragnąłbym też, by
wszyscy bogacze tego świata
przyjmowali u swego stołu biedaków w tym dniu uroczystym!”
W Greccio Jan Velita, przyjaciel
Świętego, ofiarował mu na mieszkanie wzgórze porośnięte drzewami. Przebywając tam św. Franciszek w okresie świąt Bożego Narodzenia w 1223 r. przywołał do siebie owego pana i rzekł mu: „Słuchaj, chciałbym święcić wraz z tobą
święta Bożego Narodzenia, powziąłem więc zamiar następujący: w
lesie koło naszej pustelni znajdziesz
grotę, tam pomieścisz żłóbek napełniony sianem, trzeba tam też
sprowadzić wołu i osła, zupełnie
jak w Betlejem. Niechbym raz mógł
na własne oczy zobaczyć, jak Dzie-
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ciątko Boże spoczywało w stajence,
jak to Pan skazał się na poniewierkę i nędzę przez miłość do nas!”
Chętnie zadośćuczynił temu życzeniu Jan Velita, a św. O. Franciszek,
otrzymawszy uprzednio pozwolenie od Stolicy Apostolskiej, zbudował przy pomocy braci ołtarz i zaprosił okoliczną ludność. O północy
liczne rzesze ludu przybyły z pochodniami w ręku, a bracia z zapalonymi świecami otoczyli grotę.
Wyszła Msza św. „Gdy zaczęto
śpiewać ustęp z Ewangelii, opowiada naoczny świadek Tomasz z
Celano, Franciszek ukazał się w
szacie diakona. Wzdychając głęboko, przeniknięty cały ogniem pobożności i promieniejący wewnętrzną radością, Święty stanął
przed żłóbkiem, a głos jego wzniósł
się ponad tłumem nauczając o tym,
gdzie trzeba szukać najwyższego
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dobra. Mówił z niewymowną słodyczą o Dzieciątku Jezus, o Wielkim
Królu, co raczył przyjąć na siebie
postać ludzką, o Chrystusie z miasta Dawidowego. I w każdej chwili,
gdy miał wymawiać imię Jezus,
wewnętrzny płomień jego serca
niósł mu na usta słowo: „Dziecię z
Betlejem”; wyraz ten w ustach jego
nabierał dziwnego uroku. Stał
przed ludem, jak „Baranek Boży”,
w całej świętości swojej ofiary. Po
skończonym nabożeństwie wracali
wszyscy z sercem przepełnionym
radością niebiańską”.
Była to pierwsza pasterka u pierwszego „Żłóbka betlejemskiego”.
Synowie św. Franciszka, naśladując
swego seraficznego Ojca, rozpowszechnili ten miły sposób uczczenia Dzieciątka Jezus po całym świecie.

Rycerz Niepokalanej, grudzień 1922 r., str. 233 – 234.
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Św. Klemeńs Hofbauer - Apostoł Warszawy
Praca w szkole

J

ednem z najdonioślejszych zadań społeczeństwa, które dba
o swoją przyszłość, jest należyte
wychowanie młodzieży. Na nic
się nie zdadzą narzekania na szerzące się zepsucie; poprawić stosunki
można tylko przez należyte wychowanie młodych pokoleń. Społeczeństwo ma takich obywateli, jakich
samo sobie wychowa.
Wychodząc z tego założenia,
św. Klemens nie ograniczył swej
działalności w Warszawie na pracy
w kościele, lecz starał się także o to,
aby w miarę sił jak największej liczbie dzieci dać potrzebną naukę i
wychować je na gorliwych katolików
i pożytecznych obywateli kraju.
W tym celu po objęciu kościoła
św. Benona św. Klemens otworzył
przy nim szkółkę dla chłopców,
utrzymywaną z jałmużn. Uczyli
w niej zakonnicy, a ponieważ zrazu
było ich niewielu, przybrali sobie do
pomocy nauczycieli świeckich. Pew-

ną ilość sierot utrzymywał klasztor.
Inne miały swych dobrodziejów, sam
król Stanisław Poniatowski płacił za
niektóre. Co więcej, król obiecał, że
przyczyni się do rozszerzenia zabudowań przy kościele św. Benona, co
ułatwiłoby, oczywiście, rozwój istniejącej przy nim szkoły. Komisja Edukacyjna w r. 1790 przyznała szkole
św. Benona 1.200 złotych rocznego
wsparcia, a Sejm Grodzieński
w r. 1793, uznając tę sumę za niewystarczającą, podniósł ją do 4.000
złotych.
Z biegiem czasu szkoła zyskiwała
sobie coraz to większe zaufanie ludności. Do jakiego stopnia sam król
Poniatowski ufał Benonitom, świadczy choćby to, że dwóch swych
krewnych oddał im na wychowanie.
Dla jednego z nich, Andrzeja Poniatowskiego, król polecił złożyć na ręce
Benonitów sto czerwonych złotych,
by mu je spłacono, gdy dosięgnie
dwudziestu czterech lat życia.
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Nadszedł nieszczęśliwy rok 1795.
Mnóstwo ludzi śpieszyło do klasztoru św. Benona, prosząc o zaopiekowanie się ich dziećmi, których nie
mieli czem wyżywić. Aby tem wydatniejszej udzielić im pomocy,
św. Klemens, oprócz już istniejącej
szkoły dla chłopców, założył szkołę
dla dziewcząt, gdzie je uczono nie
tylko religji, czytania, pisania i rachunków, ale też i różnych robót
kobiecych.
Generał rosyjski Buxhoewden, który
w r. 1795 został gubernatorem Warszawy, okazał się przychylnym dla
szkoły św. Benona i wyznaczył fundusz na zbudowanie odpowiedniego
dla niej pomieszczenia. Jednakże
krótkie były jego rządy. Niebawem
Prusacy zajęli Warszawę; wspomnianego funduszu na budowę wcale nie wypłacono. Wobec tego
św. Klemens zwrócił się (22 czerwca
1796 r.) do hr. Hoyma, piastującego
wówczas w kraju najwyższą władzę,
prosząc go o poparcie. „Poza Instytutem, którego jestem członkiem,
a obecnie przełożonym, pisał Święty,
niema żadnego, któryby przyjmował
sieroty i inne ubogie dzieci, utrzymywał je,… odziewał i dawał im
wychowanie; wiadomo bowiem że
tak zwane Dzieciątko Jezus stosownie do swych ustaw, przyjmuje
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i wychowuje tylko podrzutki, a nie
ubogie, starsze już sieroty… Oprócz
opieki nad sierotami Instytut ten
utrzymuje także bezpłatną niemiecką szkołę u św. Benona dla dzieci
przychodzących z miasta, również
niższe łacińskie klasy dla tych, którzy
chcą wyżej się kształcić; uczą się tu
dzieci także języka polskiego, pożytek tego Instytutu został już uznany
przez dawny rząd polski, który go
cenił. Król chciał działalność jego
rozszerzyć, a to przez rozbudowanie
przyległego domu i wyznaczenie
stałej pensji na jego utrzymanie.
Jednakże powstałe w kraju niepokoje przeszkodziły spełnieniu tych zamiarów… Za czasów rządów rosyjskich w Warszawie, ówczesny gubernator Boxhoewden w towarzystwie nuncjusza, biskupa Albertrandiego i wielu innych sam zakład ten
obejrzał i uznał, jak jest pożyteczny,
a zarazem przekonał się o ciasnocie
domu i o różnych jego potrzebach;
wzruszony tem, co widział, nakazał
w dalszym ciągu wypłacać pensję od
dawna już niewypłacaną, a oprócz
tego przeznaczył fundusz 45.000
złotych, które na zbudowanie domu
przy kościele św. Benona miał być
użyty…
Obecny dom składa się tylko z pięciu
murowanych i dwóch drewnianych
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pokoi; mieszkają w nich księża i dzieci, razem około sześćdziesięciu osób;
ponadto w tych pokojach pobiera
naukę przeszło trzysta dzieci. Owe
4.000 złotych są jedynym funduszem, z którego około sześćdziesięciu osób muszę wyżywić i przyodziać,
nikogo nie obciążając składkami. Nie
wspominam o szkole ubogich dziewcząt, których liczba obecnie dochodzi
do dwustu; te pod kierunkiem dobranych niewiast uczą się języka
niemieckiego, polskiego, szyć, robić
pończochy, prząść, cerować i t. d.
Dla nich trzeba było oddzielnie wynająć mieszkanie. Ta szkoła dla
dziewcząt jest tutaj równie konieczna, jak pożyteczna; wiadomo bowiem, jaką hańbę przynoszą ludzkości kobiety, pochodzące z najniższych
sfer tutejszych. Zostawszy matkami,
wychowują swe córki na podobne do
siebie potwory.

jednego z wyższych urzędników
w Berlinie, polecając szkołę jego
względom:

O pożytkach tego dzieła nie chcę już
więcej mówić; powołuję się na świadectwo
Najprzewielebniejszego
Księdza Biskupa Albertrandiego…
i na świadectwo tutejszych obywateli; mogą oni potwierdzić, jak pożyteczne dla ogółu jest to dzieło i w jak
smutnem położeniu się znajduje…”

„Za jeden z najważniejszych braków
w Warszawie uważaliśmy to, że
w całem tak rozległem mieście nie
było ani jednej publicznej szkoły dla
dziewcząt, w którejby córki ubogich
rodziców mogły bezpłatnie pobierać
potrzebną naukę. Dlatego przed
sześciu laty założyliśmy taką szkołę,
jednakowoż jej utrzymanie z każdym
dniem staje się dla nas coraz cięższe.
Trzebaby koniecznie wynająć na to
obszerniejsze o kilku pokojach
mieszkanie. Tymczasem wielu nie
chce zrozumieć, że wszelki zanik
moralności, przynajmniej w znacznej
części, od źle wychowanych, zepsutych kobiet pochodzi. Matki mają
swe małe dzieci wychowywać na
obywateli państwa, a same zaledwie
o tem wiedzą, iż należą do ludzi.
Dziewczęta z najuboższych klas tego
miasta, ponieważ są młode i niewykształcone, oddają się wykroczeniom
lekkiego życia, a to dlatego, że ich
matki, które same nic nie umieją,
żadnej poważnej roboty ich nie nauczyły. Psują one mężczyzn, a gdy się
zestarzeją, oddają się żebraninie…

Dnia 12 września 1800 roku
św. Klemens tak znowu pisał do

Prawie nikt nie chce widzieć, skąd to
zło pochodzi. Ludzie nie są tak nie-
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poprawni; największa część ludzi
z tej klasy społeczeństwa dlatego
zbacza na manowce, że nigdy
o czemś lepszem się nie dowiedziała.
Mamy na to tysiące dowodów.
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Wszystkie tego rodzaju istoty zapewniają nas, że gdyby o czemś
lepszem je pouczono, nigdyby na
taką nie zeszły drogę”.

(Dokończenie powyższego rozdziału nastąpi w kolejnym numerze „Biuletynu”)
Władysław Szołdrski C.SS.R, Św. Klemens Hofbauer Apostoł Warszawy, Kraków 1927, str. 60 – 66.

Świadczeńie o prawdzie
Kazanie wygłoszone przez Bp. D. Sanborn’a w święto B ożego Narodzenia, 25 grudnia 2019 r.

W

imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
Amen.

Św. Tomasz uczy nas, że od chwili
poczęcia ciało Chrystusa było doskonale zorganizowane i ukształtowane,
że Jego dusza została z nim zjednoczona w tym właśnie momencie i że
Słowo Przedwieczne – druga Osoba
Trójcy Przenajświętszej – natych-

miast je posiadło. Uczy, że Jego
człowieczeństwo było w tej samej
chwili wypełnione mądrością i łaską,
że w tej właśnie chwili Jego dusza
ujrzała Boga w wizji uszczęśliwiającej
i że ponadto Jego ludzki intelekt
wiedział, że Jego człowieczeństwo
było zjednoczone jako jedna osoba
z drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. Św. Tomasz z Akwinu naucza
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również, że Bóg objawił Mu swoją
wolę dotyczącą krzyża, który musiał
dźwigać i śmierci, którą musiał ponieść, aby odkupić i zbawić ludzi.
Uczy, że Jezus Chrystus natychmiast
przyjął wolę Ojca i ofiarował się Bogu na zagładę, jako ofiara za zbawienie świata, z pokorą, posłuszeństwem, szacunkiem, miłością, rezygnacją i bezgraniczną radością mówiąc: „Przychodzę pełnić Twoją wolę. Chcę tego, czego Ty chcesz o mój
Boże”.
Jaki jest wpływ boskiej natury na
naturę ludzką? Powinniśmy bardzo
uważać, aby nie widzieć naszego
Pana jedynie jako zwykłego człowieka. Często jest tak przedstawiany
w sztuce, a zwłaszcza w filmach. Nie
był zwykłym człowiekiem. Człowieczeństwo naszego Pana zostało całkowicie wypełnione i przepojone
Jego boskością. Świętość naszego
Pana była wrodzona. Jego człowieczeństwo od początku było na stałe
poświęcone Bogu. Tej świętości
i poświęcenia nie mógł utracić, tak
jak to się może stać u świętego lub
zwykłego człowieka. Jest tak, ponieważ jego świętość nie jest czymś Mu
dodanym, jak to jest u nas czy choćby w przypadku Najświętszej Maryi
Panny. Jego świętość jest samą świętością drugiej osoby Trójcy Przenaj-

świętszej. Ta świętość przenika jego
duszę w najwyższym możliwym
stopniu.
Święci mogą być tylko tacy jak Bóg.
Nasz Pan jest Bogiem, zatem świętość ludzkiej natury Chrystusa jest
dokładnie świętością samego Boga.
Podczas gdy święci Piotr i Paweł są
świętymi, sam Jezus jest świętością,
tak jak jest samym Bogiem.
Łaska uświęcająca jest często porównywana do wkładania żelaznego
pręta do ognia. Żelazny pręt to nasze
człowieczeństwo, a ogień to Bóg.
Kiedy włożysz żelazny pręt do ognia i
zostawisz go tam, nabierze on cech
ognia – będzie gorący i zmieni się
jego kolor. Będzie jak ogień. W ten
sposób jesteśmy uświęcani.
Jednak w naszym Panu Jezusie Chrystusie ogień i żelazo to jedno – ogień
tkwi w żelazie, co tworzy jedną całość. Przez ten przykład powinniśmy
zrozumieć, kim jest nasz Błogosławiony Pan. Świętość nie jest czymś,
co On może stracić. Świętość jest
Jego częścią, jest świętością drugiej
osoby Trójcy Przenajświętszej. Świętość naszego Pana stanowi przede
wszystkim zjednoczenie Jego świętego człowieczeństwa z drugą Osobą
Trójcy Przenajświętszej.
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Oprócz tej wrodzonej świętości,
o której przed chwilą mówiłem, którą miał nasz Pan w swojej ludzkiej
duszy – wynikającej ze zjednoczenia
z Bogiem – Syn, nasz Pan miał, także
w swojej świętej ludzkiej duszy pełnię łaski uświęcającej. Łaska ta przekazuje wszystkie cnoty nadprzyrodzone i wszystkie dary Ducha Świętego. Dlatego człowieczeństwo naszego Pana było wspaniałe, piękne
i nie z tego świata. W Nim znajdujemy doskonałość miłosierdzia, łagodność, miłość, czystość, pokój wewnętrzny, radość, mądrość, pobożność i zrozumienie, ale jednocześnie
siłę, która ukazuje się w Jego obronie
prawdy, w obronie świętości domu
Ojca, w surowym potępieniu obłudy
i niewierności faryzeuszy. To jest
Chrystus, którego adorowaliśmy
w żłóbku 2000 lat temu i którego
adorujemy na naszych ołtarzach
w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej.
Nasz Pan mówił tylko raz – zgodnie
z zapisem w Ewangeliach – tylko raz
o swoim narodzeniu i było to przy
samym końcu Jego życia. Piłat powiedział: „Toś ty jest król?” i rzekł do
Piłata: „Jam się na to narodził i na
tom przyszedł na świat, abych świadectwo dał prawdzie” (J 18,37). Zauważ, że nie powiedział: „aby uczyć
ludzi kochać Boga”. Nie powiedział:
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„aby ratować dusze”. Powiedział:
„aby świadczyć o prawdzie”. Dlaczego to powiedział? Odpowiedź jest
prosta: grzech pierworodny człowieka był grzechem odejścia od prawdy
poprzez wiarę w kłamstwo diabła.
Całe zło grzechu pierworodnego
i jego nieposłuszeństwo pochodzi
z wiary w kłamstwo diabła: „i będziecie jako bogowie, wiedząc dobre
i złe” (Rdz 3,5). Dlatego odkupienie
człowieka będzie polegało przede
wszystkim na naprawieniu ludzkiego
umysłu, przez przylgnięcie do prawdy, a przez to przylgnięcie do prawdy
uporządkowanie reszty jego duszy.
Albowiem bez naprawy ludzkiego
umysłu nie może nastąpić naprawa
ludzkiej moralności. Bo każdy dobry
czyn zaczyna się od dobrej myśli,
a każdy zły czyn zaczyna się od złej
myśli. Dobra myśl to taka, która jest
zgodna z prawdą, a zła myśl to fałszywa myśl odbiegająca od tego, co
jest słuszne, prawdziwe i dobre.
Żaden dobry czyn nie może pochodzić z fałszywej myśli, a żaden zły
czyn nie może pochodzić z prawdziwej myśli. Z tego powodu naprawa
umysłu jest warunkiem wstępnym
chrztu. Nie możesz przystąpić do
chrztu inaczej niż przez wyznanie
wiary. Innymi słowy, nie ma uświę-
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cenia bez przylgnięcia do Bożej
prawdy poprzez cnotę wiary.
Powinniśmy trzymać się tego, że
nasz Pan został uśmiercony, ponieważ nauczał prawdy. Poncjusz Piłat
nie przywiązywał wagi do dwóch
pierwszych oskarżeń przeciwko
Chrystusowi. Że był podżegaczem
galilejskiego motłochu. Dlatego wysłał Go do Heroda, aby się Nim zajął,
lecz ten nie był Nim zainteresowany.
Było tam wielu podżegaczy galilejskiego motłochu. Albo że odmówił
hołdu Cezarowi, co było wyraźnie
fałszywe i być może Piłat o tym wiedział. Jednak tym, co sprowadziło na
niego karę śmierci, było prawdziwą
przyczyną nienawiści Żydów do
Chrystusa. W końcu sami z tym wyszli, mówiąc Piłatowi: „My zakon
mamy, a wedle zakonu ma umrzeć,
że się synem Bożym czynił” (J 19,7) i
to poruszyło Piłata. Tak więc Chrystus świadczył o prawdzie, o swoim
Boskim Synostwie aż do śmierci.
Piłat napisał na krzyżu: „Jezus z Nazaretu, król żydowski”, ponieważ
wiedział, że jest On naprawdę królem Żydów, ponieważ jest to ściśle
związane z jego Boskim Synostwem,
a gdy zostało to zakwestionowane
przez Żydów, powiedział: „Com napisał, napisałem” (J 19,22).

Grzech pierworodny skłania człowieka do zaniedbywania Boga, by nawet
Nim pogardzać, wyrzekać się Go lub
Go nienawidzić,
a jednocześnie w
pełni kochać siebie przez pychę,
próżność, ambicję, żądzę władzy i
uznania, żądzę ciała, żądzę pieniędzy, żądzę rzeczy, które można kupić
za pieniądze, dążenie do samouwielbienia, krótko mówiąc, cieszenie się
pełnią życia bez troski o prawo Boże. To jest pęd grzechu pierworodnego, który czyni z ludzi potwory,
okrutne potwory, które widzieliśmy
w historii. To on całkowicie niszczy
moralną tkankę ludzkiej duszy i
sprawia, że w pełni zasługuje ona na
piekło. Nie można wtedy nic innego
z tą duszą zrobić poza wysłaniem jej
do piekła. To jest pęd grzechu pierworodnego. Z drugiej strony łaska
uświęcająca umieszcza w człowieku
dokładnie przeciwny pęd: pragnienie
poznania Boga, umiłowanie prawdy
– jak powiedział nasz Pan do Piłata –
umiłowanie Boga, posłuszeństwo
Bożym prawom, zaparcie się siebie,
pokorę,
trzymanie
się
prawd wiary, skromność, dobroczynność, łagodność i miłosierdzie.
Te dwie tendencje walczą ze sobą
w duszy człowieka.
Pierwszą tendencją pochodzącą od
grzechu pierworodnego jest usta-
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nowienie miasta człowieka, które
kocha same siebie się aż do pogardy
Boga. Drugą tendencją pochodzącą
od łaski uświęcającej jest ustanowienie Miasta Boga, które jest miłością Boga aż do pogardy samego
siebie. Wielu z nas należy do obydwu
z tych miast.
Jak dajemy świadectwo prawdzie?
Najpierw męczeństwem i duchem
męczeństwa. Prawda męczeństwa
polega na tym, że ważniejsze jest
wyznawanie prawdy Chrystusa i Jego
Kościoła niż posiadanie naszego
naturalnego życia. Że musimy dokonać ostatecznej ofiary, aby zachować
nasze posiadanie i wyznanie prawdy
Chrystusa i Jego Kościoła. To znaczy
świadczyć o prawdzie. Samo słowo
martyr2 pochodzi od greckiego słowa
oznaczającego świadka. Chociaż Bóg
może nie prosić nas o ostateczną
ofiarę, którą łatwo jest Mu obiecać,
siedząc w naszych fotelach, to jednak będzie prosił nas wiele razy w
naszym życiu, abyśmy nosili krzyże,
czasem ciężkie krzyże, bolesne krzyże, aby wyznawać Jego świętą wiarę.
Możemy tutaj pomyśleć o angielskich katolikach, którzy musieli znosić przez 300 lat, czyli dłużej niż ist2

Ang. martyr, łac. martyris – męczennik –
przyp. tłum.
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nieją Stany Zjednoczone Ameryki,
300 lat nałożone na nich prawa karne, które czyniły ich życie nieszczęśliwym, ponieważ byli katolikami i
dawali świadectwo prawdzie.

Drugim sposobem, w jaki dajemy
świadectwo prawdzie, jest poznawanie naszej wiary, jej studiowanie,
jej obrona i otwarte jej wyznawanie,
ponieważ w naszej epoce subiektywizmu – w której każdy rości sobie
prawo do myślenia i robienia tego,
co mu się podoba i oczekuje od nas
respektowania tego prawa – obiektywną prawdę uważa się za obrazę
umysłu. W naszych czasach musimy
świadczyć o niezmiennych dogmatach katolickiej wiary. Novus Ordo
chce zmienić religię katolicką w pozbawiony dogmatów humanitaryzm.
Żadnych dogmatów! Dlatego w nowej Mszy nie ma żadnych dogmatów, a tym, co zabiło wiarę milionów
katolików, była właśnie nowa Msza
w każdą niedzielę – chrześcijaństwo
pozbawione dogmatów. Do tej pory
praktycznie nic z niej nie zostało. To
przywiązanie do niezmiennych dogmatów wiary katolickiej wymaga
niekiedy heroizmu, zwłaszcza gdy
nasi bliscy odrzucają nas za nasze
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przywiązanie do katolickiej wiary, co
jest dzisiaj bardzo powszechne.
Trzecim sposobem świadczenia
o prawdzie jest zaparcie się samego
siebie. Oderwanie się od świata dowodzi wiary, że istnieje życie w przyszłym świecie i że w tym życiu należy
dokonać świętej wymiany przez
pokutę i samozaparcie się w celu
uzyskania chwały w następnym życiu. Św. Bernard z Clairvaux mówi, że
kluczem do świętości jest zrozumienie tej wymiany. Na przykład, kiedy
młody mężczyzna lub młoda kobieta,
podejmuje życie w doskonałej czystości, w kapłaństwie lub w życiu
zakonnym, oświadcza to głośno
i wyraźnie w świecie wypełnionym
brudem – moralnym brudem. To
właśnie mówią nie ustami, ale swoimi czynami. To właśnie mówią.
Jest niebo. Istnieje życie z Bogiem.
Żeby je posiąść w najlepszy z możliwych sposobów, będę walczył
z wszelkimi zawirowaniami namiętności, z naturalnym pragnieniem
kochania drugiego człowieka i bycia
kochanym przez drugiego człowieka,
ze spełnieniem się poprzez radość z
dzieci. Uwolnię się od tego wszystkiego, odłożę to na bok – wszystkie
te rzeczy, nawet słuszne, tak cenione
przez świat. Robię to, aby w tym
i w przyszłym życiu posiąść Boga w

najdoskonalszy sposób. To jest przesłanie doskonałej czystości, a czyny
przemawiają głośniej niż słowa. Doskonała czystość pociąga tych, którzy
są z prawdy.
Tak więc, gdy patrzymy na Dzieciątko na początku swojego życia
w stajence, wydaje się Ono tak ludzkie i bezradne, a posiada te dwie
cechy według własnego zamysłu.
Powinniśmy pomyśleć o tym, co
powiedziało Ono Piłatowi pod koniec
swego życia: „Jam się na to narodził
i na tom przyszedł na świat, abych
świadectwo dał prawdzie” (J 18,37).
Pokazuje nam prawdę na trzy sposoby, o których mówiłem. Prawdę
o samozaparciu się poprzez urodzenie się w stajence, w śmierdzącej
i brudnej stajence, w zapomnieniu.
Mogło urodzić się w Nazarecie
w zaciszu swojego domu, ale udało
się w długą podróż z Matką
i św. Józefem do Betlejem, aby być
w domu Dawida, aby urodzić się
w miejscu Dawida i głosić nam
w chwili narodzin samozaparcie się
i pokorę. Na to właśnie patrzymy
w stajence. Głosiło nam dogmat
o Boskim Synostwie, ponieważ aniołowie przyszli i oznajmili pasterzom,
że narodził się Zbawiciel i śpiewali:
„Chwała na wysokości Bogu, a na
ziemi pokój ludziom dobrej woli”
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i świadczyli o Jego boskim pochodzeniu. Pokazało nam prawdę męczeństwa, ponieważ za kilka dni Herod podniesie miecz, aby ściąć Syna
Bożego. Jego doradcy powiedzieli
mu bowiem, aby pamiętał, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Znali
więc teologię. Wiedzieli również, że
Mesjasz zastąpi każdego króla Izraela. Z tego powodu musiał umrzeć,
ponieważ byłby Królem Żydów.
Jako Bóg, małe Dzieciątko jest samoistną prawdą, dlatego dawajmy
świadectwo prawdzie, że niezmienne są prawdy Pisma Świętego, że
niezmienne są prawdy świętej Tradycji, że niezmienne są prawdy katolickich dogmatów i że niezmienne są
prawdy moralności katolickiej. Obyśmy tych rzeczy nie wyznawali tylko
ustami, ale także nimi żyli. Postępujcie w prawdzie, jak powiedział
św. Paweł. Samo jej wyznawanie,
Tłumaczył: Dariusz Kot
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a nie postępowanie w niej jest hipokryzją, która jest obrzydliwa dla naszego Pana, co wiemy ze sposobu,
w jaki zbeształ faryzeuszy. Nasze
życie musi być zgodne z prawdą,
którą znamy. Uświadommy sobie, że
bez trzymania się prawdy nic nas nie
uratuje. Bez prawdziwej wiary i przylgnięcia do prawdziwej wiary
wszystko inne na nic się przyda.
Pobożność, pokuta, umartwienie,
pokora, różańce i łacińska Msza –
żadna z tych rzeczy nie jest przydatna do zbawienia, jeśli nie trzymamy
się prawdy, bo wiara jest pierwszym
warunkiem wszelkiej świętości.
Św. Paweł powiedział: „A bez wiary
nie podobna jest, spodobać się Bogu” (Hbr 11,6).

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
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Św. Tomasz, Apostoł

R

odem z Galilei, zwany także
Dydymus, wybrany przez
P. Jezusa, towarzyszy Mu
jako Apostoł. Gorącego serca ale
nieufny nie chce uwierzyć zaraz
bez naocznego przekonania się, iż
Zbawiciel zmartwychwstał. Przekonuje go o tem sam P. Jezus, jak
opowiada Ewangelia, każąc mu
dotknąć się ran i boku Swego, na
co on woła z najgłębszem przekonaniem: „Pan mój i Bóg mój!” Wysłany opowiada wiarę św. na
wschodzie, zachodzi aż do Indyi. Tu
świętem życiem i cudami mnóstwo
nawrócił pogan. Aż bałwochwalczy

król Mazdai kazał go zamordować
w Kalaminie. Padł za Chrystusa
przebity przez żołnierzy. Ciało
świętego Apostoła zostało pochowane w Edenie.
„Pójdźmy i umrzyjmy z Nim”; „Pan
mój i Bóg mój” – wołajmy i my
często za św. Tomaszem.
Idźmy i my szczególniej w pokusach przeciw wierze św. do otwartej rany Jezusowego Serca, by
P. Jezus wzmocnił w nas wiarę.
Módl się za niewierzących i wątpiących.

Posłaniec Serca Jezusowego, grudzień 1914, str. 328.
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Małzeństwo bezdzietńe
Ks. Dr. Tihámer Tóth

D

laczego nie ma dzieci?

Czem się zazwyczaj usprawiedliwiają małżonkowie,
którzy unikają dzieci? Przypatrzmy
się śmiało ich obronie.
A) Najczęściej bronią się brakiem
środków materialnych. „Owszem,
chcielibyśmy mieć dzieci, ale nie
mielibyśmy ich z czego utrzymać.
Wystarczy nam jedno, więcej nie
możemy wychować…” Człowiek
często słyszy tego rodzaju usprawiedliwianie się, ale jeśli poznamy
bliżej osoby, które głoszą podobne
poglądy, dochodzimy do przekonania, że najczęściej nie nędza
materialna jest powodem unikania
dzieci, ale właśnie dobrobyt.
Wygląda to nieprawdopodobnie,
jednak tak jest!
a) Przypatrzmy się historii tej choroby, skąd pochodzi ta zaraza życia
rodzinnego? Czy ze sfer robotniczych, albo chłopskich? Czy tę
zgubną modę zapoczątkowały ro-

dziny, które rzeczywiście mogą się
obawiać, że nie starczy chleba dla
kilkorga dzieci? Z pewnością nie!
Niezaprzeczonym faktem jest, że ta
zaraza moralna, tocząca życie narodów, rozpoczęła się w rodzinach
zamożnych, które mogłyby wychować większą ilość dzieci, bo ich
stać nie tylko na chleb, ale i na
rozmaite zbytki; ale zamiast dzieci,
woleli osobiste wygody, spokój
i niekrępowanie. Niestety, to
prawda.
b) To samo jest i dziś. Co dziś widzimy? To, że nie te małżeństwa
unikają potomstwa, które mają
150 pengö dochodu miesięcznie,
mieszczą się z liczną rodziną
w jednopokojowem mieszkaniu,
ale ci mają jedno dziecko, którzy
zajmują luksusowe mieszkania
ozdobione dywanami perskiemi
i oryginalnemi antykami. Poza tem
mają elegancką pokojówkę, kucharkę, wychowawczynię i dwa,
lub trzy starannie utrzymane
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i pięknie przybrane pieski. „Na
więcej dzieci nas nie stać” – mówią
tacy rodzice, ale za to stać ich na
zabawy, bale, wyjazdy, kąpiele,
letniska, przyjęcia, wykwintne
ubrania, na karty, auta i psy. Tylko
na dzieci nie mają pieniędzy!
Są to twarde słowa, ale przypatrzcie się, czy tak nie jest w rzeczywistości? W wielu małżeństwach
dlatego nie ma dzieci, bo się boją,
żeby im nie starczyło na wygodne
i zbytkowne życie. Nie ci najbardziej unikają dzieci, których nie
stać na dostatek, ale ci, którzy nie
żyją z wiarą i wyrzucili Boga ze
swojej duszy, żeby tylko dogodzić
swoim zachciankom i uniknąć ciężkiego obowiązku, jakim jest wychowanie dzieci!
c) Zupełnie inne pojęcia mają małżonkowie religijni! Dla nich zawsze
radością jest przyjście dziecka na
świat, bo w każdych okolicznościach, w trudach, utrapieniach,
w bezsennych nocach, zawsze
w duszy ich dźwięczą boskie melodie słów Pana Jezusa: „Ktoby przyjął jedno dzieciątko w Imię Moje,
Mnie przyjmuje” (Mt. 18, 5). Czy
jest coś bardziej radosnego i bardziej wzniosłego dla małżonków,

niż takie usposobienie, że z przyjściem każdego dziecka na świat
przychodzi do nich sam Pan Jezus?
Nie bój się większej ilości dzieci!
Nie obawiaj się, że mniej dostaną!
Serce rodziców jest jak gorący piec:
im więcej do niego włożysz, tem
bardziej staje się ciepłym. Serca
małżonków bezdzietnych są zimne.
Pierwsze dziecko rozpala ogień
miłości w sercu rodziców i wznieca
w nich zapał do pracy i pilności –
każde następne dziecko wzmacnia
i podtrzymuje ten ogień.
B) Mówiąc te słowa widzę, jak wielu z was szykuje się do odwetu:
„Poczekaj, napiszę ci parę słów!
Łatwo jest mówić z ambony, ale
nie znasz życia!” Nie trzeba do
mnie pisać – dobrze wiem i uznaję,
że wielu małżonków słusznie obawia się dalszych dzieci, bo nie mieliby im dać co jeść.
a) Co powiedzieć takim? Co powiedzieć biednym, którzy już sami nie
wiedzą, co mówią?
„Kościół jest surowy i bez serca! –
mówią. – Czy jeszcze mało jest
nędzy na świecie? Już tym nie starczy, którzy są! Co też wygaduje
Kościół, że grzechem jest unikać
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dzieci! Czy już na tyle jest krótkowzroczny, że nie widzi, co się dzieje
na świecie?”
Życiowo przedstawiłem te zarzuty,
żebyście widzieli, że Kościół zdaje
sobie z tego sprawę. Jakżeby Kościół miał nie wiedzieć, że niedostatek wdarł się do wielu małżeństw? Jakżeby miał nie współczuć tym, którzy omal nie mrą
z głodu! Jakżeby miał nie ubolewać
nad wielu małżonkami, których
skrajna nędza spycha na straszne
bezdroża?
b) Dla uniknięcia nieporozumień
musimy powiedzieć otwarcie, że
Kościół nie życzy sobie, żeby rodzice
bez poczucia odpowiedzialności
korzystali z praw małżeńskich!
Bynajmniej! Są rodziny, które bez
trudności mogą wychować 8 – 10
dzieci, ale są i takie, które rzeczywiście mogą utrzymać jedno,
a najwyżej dwoje. Kościół to rozumie – ale pod żadnym warunkiem
nie może pozwolić, żeby ograniczenie urodzin działo się z zbezczeszczeniem świątyni rodzinnej.
Jeżeli
niektórzy
małżonkowie
z uzasadnionych przyczyn nie mogą
mieć więcej dzieci, powinni żyć we
wstrzemięźliwości płciowej – a nie
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grzeszyć rozmaitemi
przeciwko poczęciu.

zabiegami

To jest ta kwestja, o której dziś tak
dużo się mówi, jako o „braku katolickiej etyki seksualnej”, o „bankructwie moralności katolickiego
małżeństwa”, o „niemożności
utrzymania zasad katolickiego małżeństwa” i t. d.
Dzisiejszy człowiek lubi wiele słyszeć, z wyjątkiem jednej rzeczy: nie
chce słyszeć o panowaniu nad sobą. Dzisiejszy człowiek zawładnął
nad żywiołowemi siłami świata
materialnego – ale zapomniał zapanować nad sobą. Zapomniał,
a nawet chętnie przeczy temu, że
owoc kultury duchowej i materialnej i każda wielkość jest dziełem
panowania nad sobą.
c) Kościół wymagając od małżonków bezwzględnej czystości małżeńskiej, nie przestaje domagać się
dla rodzin odpowiednich warunków materialnych, któreby umożliwiły przestrzeganie czystości małżeńskiej.
Jeżeli uznamy, że wielu małżonkom
w dzisiejszych ciężkich czasach
trudno jest zachować prawa Boże,
to nie wynika z tego, że wolno im
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te prawa wypaczać, ale należy
uzdrowić warunki gospodarcze.
Prawo Boże jest wieczne, nie wolno człowiekowi go zmieniać. Natomiast od nas zależą formy życia
społecznego i gospodarczego. Jeśli
zegarek mój nie zgadza się ze słońcem, to nie słońce, ale zegarek jest
zły!
Każdy uzna, że ustawodawstwo
dużo jeszcze ma do zrobienia na
tem polu! Wielu ludzi, którzy nie
utrzymują rodziny, a w ciągu jednej
nocy więcej przehulają, niż kosztowałoby kilkutygodniowe utrzymanie licznej rodziny! Jeśli więc
Kościół katolicki bierze śmiało
w obronę wydawanie potomstwa,
czyni przysługę dla narodu; dlatego
cywilne prawodawstwo nie powinno bezczynnie przypatrywać się
wytężonej pracy Kościoła w obronie dziecka, ale odpowiedniemi
ustawami, dodatkami rodzinnemi,
obniżeniem podatków, udzielaniem posad, kolonizacją i innemi
sposobami, jakie mogą być zastosowane w tej dziedzinie - umożliwiać utrzymanie licznych rodzin.
C) Inni znów – unikając potomstwa
– obok trudności materialnych
powołują się na względy zdrowot-

ne. Postrachem dla wielu ludzi jest,
że: „rodzenie powoduje wczesne
starzenie się… pozbawia matkę
sił… czasem i życia”.
a) Ile razy słyszę tego rodzaju słowa i obawy młodych kobiet, że
rodzenie „pozbawia kobietę zdrowia” i czyni ją „starą” – przychodzi
mi na myśl zdanie pewnego słynnego lekarza francuskiego. Pewnego razu przyszła do niego jakaś
pani po poradę. Lekarz przyjrzał się
jej z uwagą i zapytał:
– Ile pani ma dzieci?
– Troje – odpowiedziała kobieta.
– Jak pani będzie mieć pięcioro
dzieci, choroba sama przejdzie –
odpowiedział lekarz.
Dziwną siłą jest dziecko! Jego słabe
rączęta z każdym dniem coraz silniej spajają serca rodziców. Obcują
z ukochanem dzieckiem, sami stają
się mili i kochani i podobni do niego! Jak niezrównanym językiem
mówi matka do swego dziecka!
Z jaką delikatnością i czułością
bierze je ojciec w ramiona! Jak
rozpraszają się smutki i troski
i rozpogadza się oblicze rodziców,
kiedy spojrzą w radosne i niewinne
oczy swego dziecka!
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W ten sposób staje się rzeczywistością obraz szczęśliwego małżeństwa podany przez naszego wielkiego poetę:
To, które spoczywa na piersi matki
i tuli się do niej, ty, która go trzymasz na rękach i upajasz się jego
widokiem, ja, który się cieszę
z wami i was mam – dusza moja
jest pełna radości. Kto wie, kto z
nas trojga jest najszczęśliwszy?
(Tompa).
Oto odmładzająca siła dziecka,
która zapobiega przedwczesnemu
zniechęceniu i osłabieniu! Naodwrót, w której rodzinie brak szczebiotu dzieci, tam wcześnie zawita
starość, bo dusza bezdzietnych
małżonków starzeje się prędzej, niż
ich ciało.
b) „Nie chcę z powodu dzieci zestarzeć się przed czasem!” – w ten
sposób bronią się niektóre młode
kobiety.
Co im odpowiedzieć?
Widzieliście w majowym poranku
młode kwitnące drzewo upojone
własnem pięknem, kąpiące się
w promieniach wschodzącego
słońca, to jest obraz narzeczonej
stojącej u stóp ślubnego ołtarza.
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Jest młoda i piękna, jak drzewo na
wiosnę obsypane kwieciem.
Ale piękniejsze jest drzewo, gdy
poopadały z niego płatki kwiatów
i na ich miejscu pojawiły się małe
zawiązki owocu, a drzewo niezmordowanie przeciwstawia się
wiatrom, burzom, zimnu, gorącu,
pije całą siłą życiodajne soki ziemi
i słońca, żeby, gdy przyjdzie jesień,
miało na gałęziach pełno smacznego owocu. Niech każda młoda kobieta – żona, która obawia się
o swoje piękno i wdzięk, zastanowi
się, że drzewo kwitnące jest piękne, ale niepotrzebne i nieużyteczne, jeśli nie wydaje owocu.
c) Prawda, że owocowanie jest
czasem niebezpieczne. Rodzenie
dzieci czasem grozi śmiercią matce,
ale przekonujemy się, że właśnie
w tych niebezpiecznych chwilach
wiara i ufność w Boga rodzi bohaterskie typy duchowych wielkości.
Są to matki, które z narażeniem
własnego życia nie pozwoliły zginąć
swemu dziecku. Są to ludzie, których zasadą życia jest, że człowiek
powinien czynić, co jest w jego
mocy i nie sprzeciwiać się woli
Bożej – reszta spraw należy do
Boga. Tak postępują bohaterskie
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matki, przekonane, że poddanie się
prawom Bożym nikomu nie może
wyjść na złe, choćby to wymagało
poważnych ofiar.
Owszem, dużo jest ofiar w powołaniu macierzyńskiem. Kościół
z pełnem szacunkiem oddaje cześć
tym bohaterkom i wierzy, że spełnia się na nich obietnica św. Pawła,
według której matki będą zbawione za to, że dzieciom dały życie
(I. Tym. 2, 15).
Kochani Bracia! Czas każe mi skończyć kazanie, ale chciałbym tu
omówione sprawy poprzeć jeszcze
jednym dowodem. Wspomnę
o tem teraz, przy końcu kazania.
Mówiłem o strasznych rzeczach.
Serce się kraje i lepiej byłoby o tem
nie wspominać, – ale milczeniem
nie można usunąć tej strasznej
zarazy, płynącej z nikczemnego
światopoglądu. Może za ostro się
wyrażam? Ale czyż można użyć
innych słów, kiedy człowiek w listach małżonków czyta: „Przed
ślubem zgodziliśmy się, że nie będziemy mieć dzieci… Bez dzieci
człowiek czuje się wolny. Jeszcze
jesteśmy młodzi i chcemy zażyć
życia. Później zawsze będzie można
mieć dziecko”.

Czy naprawdę umarło w tych ludziach sumienie? Czy już zupełnie
zapomnieli o obowiązkach względem Boga i nie czują okropności
grzechu, choćby tylko ze względu
na swój zawód? Przecież naród to
nie ziemia, nie fabryka, nie sieć
kolejowa – ale masa silnych i moralnych ludzi!
„Później zawsze będzie można
mieć dziecko…” Strach nawet myśleć, jakie skarby traci przez to
okropne pojęcie podeptany naród!
Gdyby dawne matki w ten sposób
rozumowały, nie byłoby Stefana
Széchenyi’ego, bo był trzecim
dzieckiem! Nie byłby się urodził
Jókai, bo był piątem dzieckiem! Nie
żyłby Franciszek Deák, bo był
siódmem dzieckiem! Nie mielibyśmy Aranya, największego liryka
węgierskiego, bo był dziesiątem
dzieckiem! Mozart był piątem
dzieckiem, Rembrandt szóstem,
Wagner
siódmem,
Napoleon
ósmem, Schubert trzynastem,
Franklin siedemnastem…
Posłuchajcie, czego żąda od nas
Kościół Chrystusowy? Niczego więcej, tylko tego, żeby każdy zrozumiał mądrą odpowiedź Mussoliniego, który – kiedy mu przedsta-
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wiono plan ograniczenia urodzin,
odrzucił go z pogardą, mówiąc:
„Ten idiotyzm zostawmy innym”.
Czego żąda Kościół Chrystusowy?
Niczego więcej, jak tylko tego, żeby
każdy wyrażał się z szacunkiem
o matce, która czeka z utęsknieniem na przyjście dalszych dzieci,
która jest opromieniona blaskiem
sławy Najświętszej Marji Panny.
Czego chce Kościół Chrystusowy?
Niczego więcej, tylko tego, żeby
każdy śmiało zwrócił uwagę małżonkom, którzy hodują koty i psy
zamiast dzieci!
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Czego chce Kościół Chrystusowy?
Tego, żeby każdy mąż i każda żona
przejęła się słowami Chrystusa:
„Kto przyjmie jedno z tych małych
w Moje Imię, – Mnie przyjmuje!”
Czego pragnie Kościół Chrystusowy? Tylko tego, żeby na wszystkich
matkach spełniła się obietnica
św. Pawła, że ilekroć wydają dziecko na świat, tyle razy zasługują na
niebo.
Kobiety! Matki! Waszem szczęściem i waszem bogactwem są
dziatki! Amen.

Ks. Dr. Tihamér Tóth, O małżeństwie chrześcijańskiem, Kraków 1936 r., str.
137 – 143.
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Kącik dla dzieci młodszych
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P

rzez jakiś czas przebywał Pan
Jezus zmartwychwstały na
ziemi i ukazywał się Swoim
uczniom, a po czterdziestu
dniach zabrał ze sobą wszystkich na
Górę Oliwną, tam, gdzie Go schwytali
i uwięzili źli ludzie i stąd wzniósł się do
nieba, do Swego Boskiego Ojca. Rozłożył ręce i błogosławił Swoim uczniom
i wszystkim ludziom. Potem uniósł się
w górę i biały obłok zasłonił Go i już Go
więcej uczniowie nie mogli widzieć.
Teraz mieszka Pan Jezus w niebie razem z Bogiem, Swoim Ojcem i z Aniołami, którzy Mu służą jako Swemu
Królowi i Panu.
W niebie jest tak pięknie i dobrze jak
nigdzie na świecie. Pan Jezus i dla was,
dzieci, szykuje mieszkanie w niebie.
Ale żebyście mogły się tam dostać,
musicie pełnić wolę Bożą na ziemi,
kochać Boga i wszystkich ludzi, tak jak
Pan Jezus uczył tego przez całe życie.

Nieraz na ziemi jest źle i smutno.
Zimny wiatr wieje, deszcz ostry pada.
Nieraz chorobą dręczona okrutną
Nie może chodzić dziecina blada.
Bywa, że ludziom brakuje chleba,
Że biedni wcale nie mają domu…
Lecz tam w jasności ślicznego nieba
Nic złego już się nie zdarzy nikomu.
W niebie Pan Jezus jak Król w koronie,
W blasku i chwale zwycięski, żywy,
Dla was mieszkanie w tej cudnej stronie,
Gdzie każdy zdrowy jest i szczęśliwy
Szykuje, byście były z Nim zawsze.
I nawet serce kochanej matki
Nie może czulsze być i łaskawsze,
Ni kochać więcej was, moje dziatki.

Halina Wierzejska, Pogadanki religijne dla małych dzieci, Katowice, str. 45 – 46.
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Kącik dla dzieci starszych
Rycerz Chrystusa

M

oje dzieci, oznajmiam
wam wielką nowinę! Na
wsi urodziła się mała
dziewczynka i przyrzekłam jej rodzicom, że Janek i Marysia
będą jej chrzestnymi rodzicami.
– Och! tatusiu, co za radość!
I Janek chwyta Terenię za rękę, i
kręci się z nią wokoło tatusia, który
nie może się powstrzymać od śmiechu. Potem zaraz biegną obydwoje
oznajmić o swej radości „starszym”,
którzy się tym bardzo interesują.
Marysia, przyszła matka chrzestna,
chce, aby jej chrzestna córeczka
otrzymała imię Maria i była przez to
pod szczególniejszą opieką Matki
Najświętszej. Jurek przekomarza się
z Jankiem na temat jego przyszłych
obowiązków. Staś zaś zadaje mu
pytania, tyczące się obrzędu chrztu
św. Gdy Janek nie chce odpowiadać,
Staś nalega:
– A więc w jaki sposób się chrzci?
– Polewa się wodą zwykłą głowę
tego, którego się chrzci, mówiąc

równocześnie: „Ja ciebie (imię)
chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego”.
– Dobrze. Przypuszczam, że wiesz, co
chrzest św. gładzi, ale czy wiesz,
czego udziela?
– Owszem udziela łaski poświęcającej i czyni ochrzczonego prawdziwym dzieckiem Bożym, chrześcijaninem.
– Ależ, Janku, to jeszcze nie wszystko. Chrzest udziela jeszcze duszy
czegoś innego. Zastanów się!
Janek myśli, ale nic wymyśleć nie
może, Terenia zaś jest bardzo zaciekawiona.
A zatem Staś objaśnia z powagą:
– Dziecko ochrzczone otrzymuje w
duszy zaród wszystkich cnót chrześcijańskich, i dlatego w miarę jak
wzrasta, łatwo wierzy we wszystkie
prawdy religijne. Cnota wiary sprawia, że wierzymy we wszystko, co
Pan Bóg objawił, a Kościół katolicki
do wierzenia podaje. Cnota chrześci-
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jańskiej miłości sprawia, że miłujemy
Boga nade wszystko, a siebie i bliźnich dla Boga. Cnota zaś nadziei
sprawia, że z ufnością oczekujemy
nieba i środków doń prowadzących.

– Słuchaj, Stasiu, dla was dorosłych
jest to wszystko łatwe i proste; ale
proszę cię, opowiedz w sposób i dla
mnie zrozumiały! Kto po raz pierwszy otrzymał bierzmowanie?

– A teraz, Janku, okaż jeszcze swoje
wiadomości. Chrzest czyni nas chrześcijanami, dziećmi Boga i Kościoła;
ale jest jeszcze inny Sakrament, którego udziela nam Duch Święty i czyni
nas doskonałymi chrześcijanami. Co
to za Sakrament?

– Masz słuszność, ptaszyno, zapomniałem o tobie.

– Sakrament bierzmowania.
– W jaki sposób dokonuje tego, co
już w nas chrzest święty sprawił?
– Przemienia dzieci Boże w żołnierzy
Chrystusowych.
– Doskonale! Czy zastanawiałeś się
kiedy nad tym, co oznacza słowo
„żołnierz Chrystusowy”? Żołnierz
polski, to brzmi tak pięknie!
– Żołnierz polski służy wiernie swej
Ojczyźnie i gotów jest każdej chwili
oddać życie swoje w jej obronie. Gdy
Duch Święty zstępuje na nas w sakramencie bierzmowania, czyni nas
„rycerzami Chrystusowymi”, gotowymi do walki w obronie Boga i
Kościoła.
Terenia słucha z całą uwagą.

– Usiądźmy na trawie. Gdy starsi się
znudzą, odejdą, zostaniemy sami i
porozmawiamy sobie.
– Czy przypominasz sobie, że Pan
Jezus czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba?
– Tak, opowiadał mi o tym ksiądz
proboszcz.
– Dobrze. Wyobrazisz sobie zatem
łatwo, że po Wniebowstąpieniu Pana
Jezusa, Najświętsza Panna i Apostołowie wrócili do Jerozolimy, schronili
się do Wieczernika i tam przebywali
na modlitwie. Apostołowie tak dalece obawiali się Żydów, aby ich nie
uwięzili, że nie odważyli się wychodzić z Wieczernika i nawet obecność
Najświętszej Maryi Panny nie dodawała im odwagi. I tak przez dziesięć
pozostawali zamknięci trwając ustawicznie na modlitwie, jak im to Pan
Jezus polecił uczynić. Dziesiątego
dnia obchodzono w Jerozolimie Zielone Święta. Niezliczona ilość Żydów
przybyła do miasta. Nagle dał się
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słyszeć szum, jakby wichru gwałtownego, i napełnił dom cały, gdzie Apostołowie siedzieli. Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej,
zstąpił z nieba w postaci ognistych
języków i spoczął nad głową Najśw.
Maryi Panny, i nad każdym z Apostołów z osobna, rozpalając ich serca
wielką miłością Bożą.
Najświętsza Panna posiadała już
przedtem Ducha Świętego, bo była
„łaski pełna”; Apostołowie jednak
pod działaniem Ducha Świętego tak
się zmienili, że zapomnieli o wszelkiej obawie i odważnie poszli pomiędzy Żydów. Święty Piotr wygłosił
zaraz kazanie i nawrócił trzy tysiące
ludzi. Potem wszyscy razem dali się
pojmać, znieśli z uśmiechem wszystkie tortury i wreszcie po dokonaniu
pełnego zasług żywota apostolskiego, zginęli śmiercią męczeńską, z
wyjątkiem świętego Jana, który wyszedł zdrowo i cało z kotła wrzącego
oleju.
Od czasu zesłania Ducha Świętego,
Tereniu, jedynie biskupi, jako następcy Apostołów, mają prawo
udzielania sakramentu bierzmowania. W nadzwyczajnym wypadku
biskup może pozwolić księdzu
bierzmować. Dzieje się to zwykle na
misjach. Bierzmowanie czyni nas
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rycerzami Chrystusowymi i na zawsze zostajemy w służbie największego Pana i Wodza, Jezusa Chrystusa.
– O jak lubię słuchać, gdy tak mówisz, Stasiu. Szczęśliwy jesteś, że
jesteś chłopcem.
– Istnieją niewiasty, które były również bohaterkami jak mężczyźni, gdy
chodziło o służbę Bożą. Jeszcze o
tym pomówimy. A teraz powiedz mi,
czy to ksiądz biskup będzie chrzcić tę
małą dziewczynkę?
– Nie, ksiądz proboszcz, a nawet ja
mogłabym to uczynić.
– Ty? A to dobre!
– Tak, Stasiu. Przekomarzasz się ze
mną, a doskonale wiesz, że każdy
może chrzcić!
– W nagłych wypadkach, tak, moja
mała. Ale te wypadki bywają tak
rzadkie, że prawdopodobnie prędzej
umrzesz, niż zdarzy ci się sposobność
ochrzczenia kogoś. Ale wróćmy do
sakramentu bierzmowania. Powiedz
mi, Tereniu: jeśli czyni z nas żołnierzy
Chrystusowych, powinien nam dać
jakiś sztandar do obrony. Co jest tym
sztandarem?
Terenia nie znajduje odpowiedzi.
– Sztandarem chrześcijanina, Tereniu, jest Krzyż, na którym Pan Jezus
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umarł i przez który nas zbawił. Aby
odróżnić się od tych, którzy nie są
ochrzczeni, czynimy znak krzyża św.:
„W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Przez to zaznaczamy, że należymy do Boga, do Trójcy Świętej i że
Wodzem naszym i Królem jest Jezus
Chrystus.
Pewnego razu, we Francji, kiedy
prześladowano katolików, garstka
żołnierzy chciała obalić wielki krzyż,
wznoszący się w małej wiosce przy
drodze. Żył tam pewien wieśniak,
prawdziwy chrześcijanin, o sercu
nieustraszonym. Widząc bluźniercze
zamiary żołdactwa, skoczył z siekierą
w ręku pomiędzy krzyż i napastników, i wywijając nią, wołał: „Nie

zbliżajcie się!” Cóż może jeden człowiek przeciwko kilkunastu ludziom
uzbrojonym? Na wołanie żołnierzy:
„Poddaj się”, pozostał głuchym.
Dumny i wspaniały, oparłszy się o
krzyż, który zasłaniał własnym ciałem, wieśniak ów odpowiedział:
„Oddaj mi mego Boga!”
Zginął, Tereniu, ale tak, jak giną żołnierze w obronie swego sztandaru.
– O! Stasiu, mówisz, że zginął. Wolę
inaczej zakończyć to opowiadanie.
Skoro był prawdziwym żołnierzem,
trzeba powiedzieć, że poszedł prosto
do nieba, aby z rąk Bożych otrzymać
odznaczenie.

Prawdy Boże z licznymi ilustracjami, Wyd. księży Jezuitów, Kraków 1949 r.,
str. 109 – 115.
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Z zycia Parafii
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Niepokalana Bogurodzica!

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzę naszym umiłowanym
w Panu Bogu Czytelnikom,
bardzo wielu łask, darów
i błogosławieństw Naszego
Króla Jezusa Chrystusa
przez Niepokalane Serce
Maryi Królowej Polski,
opieki świętego Józefa,
doczekania Bożej normalności w Polsce i na świecie,
wywyższenia
Kościoła
Świętego i wykorzenienia
wszelkiej herezji, z modernizmem włącznie!

Z kapłańskim błogosławieństwem na Nowy Rok Pański 2022,
ks. Rafał J. Trytek ICR

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
Porządek Mszy św.:

Kraków
1. XII – bł. Edmunda Campiona – Msza św. o godz. 7.20
2. XII – św. Bibianny, Pierwszy Czwartek Miesiąca – Msza św. o godz. 7.20
3. XII – św. Franciszka Ksawerego, Pierwszy Piątek Miesiąca
– Msza św. o godz. 18.30
4. XII – św. Piotra Chryzologa, św. Barbary, Pierwsza Sobota Miesiąca,
– Msza św. o godz. 7.40
5. XII – II Niedziela Adwentu – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
6. XII – Św. Mikołaja – Msza św. o godz. 18.30
7. XII – św. Ambrożego – Msza św. o godz. 7.20
8. XII – Niepokalane Poczęcie N. M. P. – Msza św. o godz. 7.20
9. XII – św. Piotra Fouriera – Msza św. o godz. 7.20
10. XII – Matki Bożej z Loreto – Msza św. o godz. 7.20
11. XII – Św. Damazego – Msza św. o godz. 7.40
12. XII – III Niedziela Adwentu – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
13. XII – św. Łucji – Msza św. o godz. 7.20
15. XII – Oktawa Niepokalanego Poczęcia N. M. P., Suche Dni
– Msza św. o godz. 7.20
16. XII – św. Euzebiusza – Msza św. o godz. 7.20
17. XII – św. Łazarza, Suche Dni – Msza św. o godz. 7.20
18. XII – Oczekiwanie N. M. P., Suche Dni – Msza św. o godz. 7.40
19. XII – IV Niedziela Adwentu – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
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20. XII – wigilia św. Tomasza – Msza św. o godz. 18.30
21. XII – św. Tomasza Apostoła – Msza św. o godz. 7.20
24. XII – wigilia Bożego Narodzenia – Msza św. o godz. 7.20
25. XII – Boże Narodzenia – Msze św. o godz. 0.00, 8.15 oraz 9.50
26. XII – św. Szczepana, Niedziela – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50
27. XII – św. Jana Apostoła – Msza św. o godz. 7.20
28. XII – św. Młodzianków – Msza św. o godz. 7.20
29. XII – św. Tomasza Becketa – Msza św. o godz. 7.20
30. XII – św. Sabina – Msza św. o godz. 7.20
31. XII – św. Sylwestra – Msza św. o godz. 7.20

Warszawa
5. XII – II Niedziela Adwentu – Msza św. o godz. 17.30
6. XII – Św. Mikołaja – Msza św. o godz. 7.00

Wrocław
12. XII – III Niedziela Adwentu – Msza św. o godz. 17.00
26. XII – św. Szczepana, Niedziela – Msza św. o godz. 17.00

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti
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