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Wprowadzenie
..Traktat o doskonałl,m nahożeństwie do Najświętszej Mary,i Pann1". został napisan> przez Srł,, Ludwika Grignon de

Montfbrt,któryz1,1u,eFranc.ii rł, latach l673-|7l6.WPolsceksiąźkatadostępnajestwkilkuwydaniach,większoŚcw
tłumaczeniu Pani |-|eleny,Bror,vnsfbrdorve.j z l9ż7 roku. Piękno jej zostalo clddane lve wstępie do pienvszego wydania

przez Sługę Bożego Ks. Dr Aleksandra Zychlińskiego. Treść całe.i książki prowadzi do wykazania jak ważnym jest

ofi arclwanie si ę .}ezusowi Chrystusow i przez Matkę Przenaj świętszą,

W języku angielskim przekład ..'I'raktatu. " vi fiancuskiego dokonan_v został rv roku 186ż przez O_ica Fryder5'ka

Fabera. Ojciec Faber. korzysta_jąc z zalecęń Srł,, Ludwika o potrzebie przygotowania przed odmówieniem końcowego

Aktrr Ofiaror,vania się. opracował dodatkolvo zestaw cwiczeń na 33 dniowy okres przygotowań. podał czy'tania na

kaźdy dzień, wykorzystując fragtnenty z Pisrna Swiętego oraz z innych ksiąZek, jak r(lwnież przytoczył modlitwy na

każdy okres. W ten sposób pclwstała mała dodatkowa broszura pt. ,,Przygotowanie do Aktu Ofiarowania się",

stanowiąca nieomalże intcgralną częśc książki. a która w Polsce jest całkorvicie nieznana.

33-dniowy okres przygotowań prowadzony_jest na ogoł,prz,ez kapłana - dla grupy osób, często dla całej Parafii, W tYm

celu raz w tygodniu uczestniczymy w specjalnej Mszy Sw. lub tez grotnadzimy się dla Adoracji PrzenajŚwiętszego

Sakramentu. kapłani chętnie wykorzystLrją ten czas na r,vygłoszenie kazania na temat nar-rki Sw. Lrrdwika oraz udzielają

wskazórł,ek odnośnie następnego okresu ćwiczeń duchowych. Dzieri składania. bądźteZ corocznego Powtarzania Aktu

ofiarowania się. jest obchodzony z wielką pieczołowitością. Skladamy, podpisy pod własnoręcznie przepisanym

tekstetn Aktu ofiarowania się, czynirny to lv obecności Pana Jezusa w PrzenajŚwiętszl'm Sakramencie oraz kaPłana.

który również składa podpis na naszyln dokumencie. Jeślijeszcze nie nosimy na sobie i nie PosiadamY Brązowego

Szkaplerza Kannelitańskiego. to zostaje on nam wtedy przez,kaplana nałozony. a nazwisko nasze wPisujemY do księgi

modiitw zakonu karrnelitańskiego. Otrzyrnujerny tez drobne prezenty w postaci Cudownego Medalika oraz Świętego

obrazka,

odtąd każdy dzień rozpoczynamy słowami Aktu Ofiarorvania się Panu Jezusowi przezręce Naszej PrzenajŚwiętszej

trłatti. o<lrrrawiając skróconą formę, zaczynającąsię od słórv:."Ja N...grzesznik niervierny...", W ciągu dnia staramY się

w miarę niozliwości odrnórvić wszystkie tajernnice Rózańca Swiętego. o godz.3 po połr-rdniu modlim1,'się Koronkądo

M ilosicrdzia Bożegcl.

Przygotowanie do Aktu Ofiarowania się _ Ks. Fryderyk Wilhelm Faber, D.D.
we włępie do wyd,ania książki w j. angielskim "Traktat o prawdziwyrn naboźeństwie do Najświętszej Maryi PannY".

zacytowano słorva Sw. Ludwika Grignon de Montfort, Rozclz, IV. Par, 227, gdzie mówi: .,CiktórzY chcąPoŚwięciĆ się

temu szczegolnemu nabozeństwu, które obecnie nie jest jeszcze bractwem. choĆby to bYło rzecząbardzo PoŻądaną

(życzct"lic sw. Luct*,ilia spełniło się ) - powinni przynajrnntel przez dwanaŚcie dni pracowaĆ nad tym, by się wYzbYc

ducha tego świata. będącego przeciwnikiem ducha Jezusa Chrystusa: dalej powinni poŚwięciĆ ze tr7,Y tYgodnie. bY się

napełnic Jezusem Chrystusem przez Najświętszą Dziewicę..."

ojciec Fryderyk Faber. D.D., pisze: ,,Ludwik de Montfort z,aleca nalll przygotowanie się do Aktu Ofiarowania się za

pÓ,",-,o.ą ćwiczeń clrrchowl,ch. które właściwie nie są obowiązkowe, ale sprawiają. że moźemy dużo lePiej PrzYsPosobiĆ
,ię to t"go akttt ze względu na dyspozycje kształtu.jące się w naszych duszach. Cwiczenia te dzielimY na dwa okresY:

okres pierwszy: dwanaście dni podczas których staramy się "uwolnic samego siebie od ducha świata"

Okres drugi: podzielony na trzy jedno-tygodniowe odcinki:
Pierwszy tydzień - poświęcony na poznanie satnego siebie,

Drugi tydzień - poznanie Najświętszej Dziewicy,
Trzeci tydzień - poznanie Jezusa Chrystusa.

Te okresy ustalone prrez Ś-. Ludwika de Montfort nie zamykają się w rygorystycznych i niezmienialnYch granicach.

Mozna jó wydłużać 1ub skracać. np. dla potrzeb corocznego wznowienia Aktu ofiarowania Się Wystarczazazwyczaj

okres trzech dni.



Dzleń
l dzień
2 dzień
3 dzień
4 dzień
5 dzień
6 dzień
7 dzień
8 dzień
9 dzień
l0 dzień
11 dzjeń
1ż dzień

13 dzień
14 dzteń
l5 dzień
16 dzięń
I7 dzień
l8 dzień
19 dzień

20 dzięń
2l dzień
22 dzień
23 dzięń
24 dzień
25 dzień
26 dzięń

27 dzień
28 dzień
29 dzięń
30 dzień
31 dzień
32 dzień
33 dzień

Dzięń
poświęcenia się:

Okres
I

3 l grudnia
l stycznia
2 stycznia
3 stycznia
4 stycznia
5 stycznia
6 stycznia
7 stycznia
t3 stycznia
9 stycznia
10 stycznia
11 stycznia

12 stycznia
l3 stycznia
14 stycznia
1 5 stycznia
l6 stycznia
I7 stycznia
l8 stycznia

19 stycznia
20 stycznia
21 stycznia
22 stycznia
23 stycznla
24 stycznia
25 stycznia

26 stycznia
27 stycznia
28 stycznia
29 stycznia
30 stycznia
3l stycznia

l lutego

2 lutego

IIl
26 marca
27 narca
28 marca
29 marca
30 marca
3l marca
l kwietnia
2 kwietnia
3 kwietnia
4 kwietnia
5 kwietnia
6 kwietnia

7 kwietnia
B kwietnia
9 kwietnia
l0 kwietnia
l l kwietnia
12 kwietnia
l3 kwietnia

14 kwietnia
l5 kwietnia
l6 kwietnia
l7 kwietnia
1B kwietnia
l9 kwietnia
20 kwietnia

2l kwietnia
22 kwietnia
23 kwietnia
24 kwietnia
25 kwietnia
26 kwietnia
27 kwietnia

28 kwietnia

_)

IV
28 kwietnia
29 kwietnia
30 kwietnia

l rnaja
2 naja
3 maja
4 maja
5 maja
6 maja
7 maja
8 maja
9 maja

V
l 3 lipca
l4 lipca
l5 lipca
l6 lipca
l7 lipca
l8 lipca
l9 lipca
20lipca
21lipca
22lipca
23 lipca
24lipca

25 lipca
26 lipca
27 lipca
28 lipca
29 lipca
30 lipca
3l lipca

1 sierpnia
2 sierpnia
3 sierpnia
4 sierpnia
5 sierpnia
6 sierpnia
7 sierynia

okres drugi - Pierwszy tydzień - POZNANIE SAMEGO SIEBIE

okres drugi - Trzeci tydzień - POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA

l0 rnaja
l1 rnaja
12 naja
l3 maja
l4 rnaja
l5 maja
l6 maja

17 maja
18 maja
l9 maja
20 maja
2l maja
22 maja
23 maja

24 maja
25 maja
26 maja
27 maja
28 rnaja
29 maja
30 maja

3l rnaja

l7 listopada
l8 listopada
19 listopada
20 1istopada
2l listopada
22 listopada
23 listopada

18 marca
l9 marca
20 marca
2l marca
22 narca
23 marca
24 marca

25 marca

8 sierpnia
9 sierpnia
l0 sierpnia
l l sierynia
l2 sierynia
l3 sierynia
l4 sierpnia

15 sierprria

l grudnia
2 grudnia
3 grudnia
4 gnrdnia
5 grudnia
6 grudnia
7 grudnia

8 grudnia

SzeŚĆ ProPonowanych terminów w ciągu roku dla 33-dniowego okresu
przygotowań do Aktu Ofiarowania się

pierwszy - 12 dni - WYRZECZENIE SIĘ ŚWIATA
II

20 lutego
2l lutego
22 lutego
23 lutego
24lutego
25 lutego
26 1utego
27 lutego
28 lutego
l marca
2 marca
3 tnarca

4 marca
5 marca
6 nrarca
'7 marca
8 rnarca
9 marca
10 marca

l 1 marca
12 marca
l3 marca
l4 marca
l5 marca
16 marca
l7 marca

Okres drugi - Drugi tydzień - POZNANIE BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY

VI
5 listopada
6 1istopada
7 listopada
8 listopada
9 listopada
l0 1istopada
1 l listopada
l2 listopada
l3 listopada
l4 listopada
15 listopada
l6 listopada

24 1istopada
25 1istopada
26 listopada
27 listopada
28 listopada
29 iistopada
30 listopada



oKRES plERwszy - 12 DNl _ WyRzEczENIE Slę śwlnrł
Wprowadzenie
Pierwsza część przygotorvań porvinna poiegac na odcięciu się od dlrcha świata. który pozostaje lł, sprzeczności z

duchenl Jezusa Chrystusa, Ductl śrł,iata to lv gruncie rzeczy 7,apr7,eczęn|e dominującelnu panowaniu Boga,

zaprzeczcnie. ktore lv praktyce jest rnanifestowane przezgrzech iniepclsfuszeństr.vo. co pozostaje w całkorłitej

opozycji do ducha Chrystusa. który jest także ducherrr Maryi.

Uzewnętrznia się ttl przez żądze ciała. żądze ocztt i pychę Zycia,. przcz niepodporządkowanie się prawom Boga i

naduzyrvani e rz.eczy stworzonyclr. Efektern tego. w picnvszytlt rz,ędzie.jcst grzech w kaźdej jego odmianie, oraz

wszystko to. czynl posługuie się diabeł dla prorładzenia do grzeclru] działania. które powodująbłędy izaciemnienie
umy,słu. oraz bałamltcenie i skazenie r,voli. Ich tlłudna wspaniałość i czar kreorł,ane są przez- diabła dla przynęcenia do

grzechu w osobach. tniejscach i rzeczach.

Czytania odpowiednie dla tych rlwunastu dni; Ewangelia wg. Sw. Mateusza. rozdz.ia|.v: 5. 6. 7

Książka: "O naślador,vaniu Chrystusa". Tlromasa A, Kernpis; Księga I,rozdz.l3. 18.25 oraz Księga lll,rozdz.l0,40
Cwiczenia duchowe: Rachunek sunrienia, modlitwa, ćrł,iczenie się w: rvyrzeczeniu, umartwianiu, czYstości Serca - ta

czystośc jest nieodzownym rł,arunkiem clla kontemplowania Boga rv Niebie, widzerria Go na ziemi i Poznania Go

poprzez św iatło rviary,.

Modlitwl,do odmawianiaprzez pierwszych dlvanaście dni: Veni Cretrtor Spiritus. Ave Maris Stella, Magnificat

Modlitw.v na pierwszych 12 dni: Wyrzeczenie się świata

Veni, Creator Spiritus - lJymn z około roku 858

l. O Stworzycielu, Duchu, zstąp. nawiedź serc wiernych Tobie krąg.

Niebiańską łaskę zeslac racz. piersiom. co dziełem są twych rąk.

2. Pocieszycielern jesteś zwan, Wszechmogącego Boga dar,

Tyś namaszczenie naszvch dusz, zdroj ż}wy. rniłośc. ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedrniokroć, bo moc z prawicy Ojca rnasz.

Przez Ojca obiecany nam, nlową wzbogacasz język nasz.

4, Srviatłem roz.iaśnij naszą rnyśl. w serce narn miłośc świętąwlej.
I wątłą slabośc nasz;,ch ciał. utrł,ierdz stalością rnocy twej,

5. Nieprzyjaciela wygnaj precz, i pokc1 daj po wieczny czas.

Niech pod wl,trwałą wodzą twą ominie wszelka szkoda nas.

ó Daj namprzęz Ciebię Ojca znać. da.j, by i Syn poznany byl.

l byśmy,. Duchem Obu Ich wierz;-li w Ciebic z całych sił.

7.Bądż Bogu Ojcu chwała. cześć, Synorł,i, którl,z martlł,ych wskrzesł.

I Terrru co pociesza nas, po wieczność, której obcy kres. Amen.

Ave, Maris Stella
Hymn z VIl lub VIII rvieku. tłumaczenie z j. łacińskiego ks. Karłowski. K..l.

Witaj rnórz ognista Gwiazdo, Matko Boga, Panno zawsze czysta. bratno niebios błoga.

Gabryela: "Ave" będąc powitaną, dni nam wróć łaskawe. mieniąc Ewy miano.

Więzniom zdejrn okowy, ślepyn rozpal żary, oddal ból Zyciowy, uproś wszystkie darY.

Bądz nam Rodzicielką, broń u Boga w niebie. co przęz miłośc wielką chciał się zrodzic z Ciebie.



Panno osobliwa, cicha przed wszystkirni, winy skrusz ogniwa, uczyń nas cichyIni.
Daj narn czyste życie, drogę, co nie lnyli, byśmy widząc Dziecię, zawsze się cieszyli.

Bogu Ojcu chwała. pokłon mocy Chrystusa. z Duchem J'rzem niech pała.jeclna cześc wieczysta! At-nen.
Dozwól mi chwalic Cię, Panno świętal Daj rni lnoc przecirv nieprzl,iaciołom Trvoim!

Magnificat - Pieśń dziękczynna Najświętszej Maryi Panny
Ewangclia Sw. ŁLlkasza l, 46-55

wielbi dusza moja pana, i rozradorvał się duch moj w Bogu, zbawicielu Inoim.
Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej;
oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będąwszystkie narody,
Albowiem uczynił mi wielkie rzeczyl który możny jest, i święte imię jego.
A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie. bojącyrn się jego.
uczynił moc ramieniem swoim, rozproszyl pysznych w zamysłach ich serca.
Strącił mocarzy ze stolicy, a podwyzszył pokornych.
Łaknących napełnił dobrami, a bogaczy z niczym puścił,
Przyjf, lzraela, sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje.
Jak mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.

Dodatkowe wiadomości o pieśni Veni Creator Spiritus
Odtłum,:ZesłówsiostrYzakonnejwPolsce.którejcudowneuzclrowicIlie40 latwczcśnie.j przezznarłąprzełożorrąjcjzakonu,
stało się Podstawądo beatYfikacji przełożone.j: "Opolviedziałam wszystko księclzu, który przybył z Rzyrnu i wieczorem tego dnia.
przed Mszą Św. usłyszałam w kósóielc VENi CREATOR clziękujcmy za cud!''

Dodatkowe wiadomości o pieśni Ave, Maris Stella
Od tłum. - I. Obietnice dla tych, którzy śpiewają "Ave Maris Stella", z modlitcwnika "picta" w j. arrg.: W czasie rozruchów w
RzYmie, motłoch zblizał się do dornu w którym mieszkała św. Brygida. Słychać było przywódci tłurnu, który obiecywał ży,r,vcct1-1ją sPaliĆ. Sw. BrYgida zaczęłasię wówczas mocllić do Pana lezusal spytała. czy finuciekać. pan Jezus polecił jej zostać na
miejscu; "To nie maznaczęnia, Że sprzysięgli się na twojc życic. Moja potęga złamię knowania twoich wrogów: jeśli Moi Mnie
ukrzyŹowali, to tylko dlatego, że im na to przyzwoliłem." Matka soŹa doaaia: "Zaśpiewajcic razcnr Ave Maris Stella, a Ja
ochronię was przed wszelkim nicbezpicczeństwem.''

II. W ksiąŻce .,Poemat Boga-Człowieka", Księga IV. Cz,l. Rozdz.6 i 8 Maria Valtorla zapisała słowa pieśni. jaką Sw. Jan zaczfi
sPontanicznie ŚPiewaĆ podczas podrÓĄ |la morzu. - Rozdz. 6."Z Ptolcmaidy do Tyru" ,,..,Bardzo ,ry'bko zapadinoc, I wydaj..
się dziwnYm, że niebo bYło tak zachmurzone, a.jeclnak widać ukazującc się g*iazjy o nadzwyczajn.jlasnosci. Migocą gwiaz<ly
NiedŹwiędzicY, a na morzc Pada blask księżyca tak biały. jakby to jutrzenkiwstawała po cięźkirn-dnlu, r,", ,-,o.n.i-p.r..wy, Jan,
sYn Zebedeuszą Podnosi głowę ku rricmu i śmicje się. Nicspodziewanie zaczynaśpiewać, pobuaza.ląc swyn śpicwem do
rytmicznych ruchów wioseł:

Bądż pozdrowiona Gwiazdo Zaranna,
Nocny jaśminu kwiecie!
Złoty księZycu na moitn niebie, święta Matko Jezusa.
Tyś, o Matko, Nadzieją żeglarzyl.
Kto cierpi iumiera, o Tobie marzy.
Gwiazdo święta i miłosierna świeć!
Ternu kto Cię kocha. o Maryjo świećl

,,9o 1V 
robisz? p}'ta 8o brat [Sw. Jakub] - My rnówimy o Jczusie, a ty mówisz o Maryi?

..On jest w Niej, a Ona w Nim. On jest. bo była Ona. Pozwól mi śpiewać..I Jan śpiewa. pociągając innych. Dopływają do Tynr.,,

kozdz. 8.,,Burza i cuda na statku" ,,.. .Burza szalejc jeszcze bardziej. Piotr mówi: ,,Śpiewaj Janie. jak wczoraj, a rny ci pomożcmy.
I Jan rozPoczYna swój ŚPiew. Inni wtóru.ją mu. Potcm, po śpiewie, mocllą się z rozkr)yzowanymi iarnionarni ,,ojcze Nasz". potem
ŚPiewają głoŚniej. I tak na przcmian, bez lęku... I istotnie, falc bardzo powoli tracą swą zawziętość...."



Czytania na pierwszych 12 dni: Wyrzeczenie się świata

Dzień pierwszy,
Św. Mateusz5,1-|6; O naśladowaniu Chrl,stusa, Księga III, Rozdz.40

Św. Mateusz 5. 1-16

CHRYSTUS Gł,OSI SII]DEM BŁOCOSł.AWlEŃSTW. Jesus zaś widz,ąc rzesze) wstąpił na górę. a gdy usiadł.
przystąpiliku nietnu uczniowie jego. A otworzywszytlsta swe. natlczal ich. rnórviąc: Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiern ich jest królestwtl niebieskie. Błogosłarvieni cisi. albowiern oni pclsiądąziernię. Błogosławieni. ktorzy
płaczą. albowiem oni będą pocieszeni. Błogosłarvieni którz1,,łakną i pragną sprawiedliwości. albowiern oni będą

nasl,ceni. Błogosłarł,ieni rniłosierni. alborviem oni rniłosierdzia dostąpią. Błogosławieni cz,n-stego serca. albowiem oni

Boga oglądac będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synanri Bożymi. Błogosławieni którzy
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. aIborviem ich jest krolestrvo niebieskie. Błogosławienijesteście. gdy wam

będązłorzeczy"ć ibędąwas prześladować irnówić wszystko złe przeciwko wam kłamiąc, dla rnnie, Radujcie się i

weselcie się. albouie m zapłata wasza obtita_jest w niebiosach: bo tak prześladowali proroków. którzy przed rvarnibyli.
NĄZyWA APOSTOł-OW SOLĄ I SWlATLEM. Wy jesteście solą zierni. A jeśli sol zwietrzeje. czym będzie solona?

Na nic się więcej nie przyda, tylko żeby była precz wyrzucona ipodeptana przezludzi. Wy jesteście światłościąświata.
Nie może się skryc Iniasto leżące na górze. Aninie zapalająświec1,,i nie kładą jej pod korzec. ale na świeczniku, aby

śrvieciła rvszystkirn. ktiirzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludzrni. aby widzieli uczynki dobre i

chwalili Ojca waszego. który jest w niebiosach.

Z książki ,,O naśladowaniu Chrystusa, Księga III, Rozdz.40

l . Uczeń. Panie. czl,m .jest człowiek. ze o nim pamiętasz, i czynże - sy"n człowieczy. że się nim zajrnujesz, (Por. Mt
2 6,1 l ). Cz,"-,m sobie człor,viek zasłużył, abyś mu udzielał łask? Jakże się mogę uskarżać, jeśli rnnie opuszczasz. albo się

żalic,że nie spełniasztego. o co proszę? W rzeczywtstości mogę tylko jedno rnyśleć irnówic: Panie, jestem niczym.

nic nie mogę i sam z siebie nie mam nic dobrego; czuję we wszystkirn Inoją słabość i nicośc i do nicości zawsze

zdĘam. Jeśli Ty mnie nie wspolnagasz t nie umacniasz wewnętrznie, wpadam od razu w oziębłość i opieszałość.

2. Ale Ty. Panie. zawszejesteś ten sam i na wieki trwasz niezmiennie dobry, sprawiedliwy i święty; czynisz wszystko

dobrze. sprawiedliwie i święcie i wszystkim rozporządzasz z mądrością, A ja, będąc więcej skłonny do upadku niZ

postępu, nie pozostaję nigdy w tym samym stanie : w mej duszy siedemkroc zmieniają się nastroje. Wszakże skoro Ci
się spodoba wyciągnąć ku mnie wspornagającą rękę, prędko dzieje się lepiej. Ty sam, bez ludzkiej pomocy, moZeSZ

nrnie wesprzcc i tak lnocno utwierdzic. że nie będę tak skrajnie ztlienny. lecz serce me, ku Tobie zwrócone, w Tobie
pokój odnajdzie.
Tera: odmav,iuttt.|, tnodlitvt,l,przl,pisune na okre,s pierw,sz1,: "Wyrzac::enie ,się ,Śv'iata".

Dzień drugi
Św. Mateusz5,17-26: O naśladowaniu Chr_vstusa, Księga III, Rozdz.40

Św. Mateusz5,17-26

pRZySZEDŁ UDOSKONALlC ZAKON, Nie rnniemajcie.ż,e przyszedłem rozwiązywacZakon albo proroków, Nie
przyszedłem rozrviązlłvać. ale rvypełnic. Zaprawdę bowiem powiadarn warn: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia,
jedna jota albo jedna kreska nie odmieni się w Zakonie, aż się wszystko stanie. Kto by więc rozwiązał jedno ztych
przykazań najmnie.jszy"ch i tak by ludzi nauczał. będzie zwany najrnniejszyrn w królestwie niebieskim; a kto by

wypełnił i nauczał. ten będzie zwany wielkirrr w królestwie niebieskim. Albowiern powiadam wam, że jeśli nie będzie

obfitolvała spraw,iedliwość wasza więcej, niż doktorów zakonnych i faryzeuszów. nie wejdziecie do królestwa

niebieskiego
UCZy NIE GNIEWAC SIĘ NA BLIZNIEGO Słyszeliście. że powiedziane było starym: "Nie będzieszzabiiał". kto by

zaś zabll. będzie winien sądu. Lecz ja wam powiadam, żekażdy. ktory się gniewa na brata swego, będzie winien sądu.

Kto by zaś rzękł bratu swemu: głupcze. będzie lvinien Rady, A kto by, rzekł: szalony. będzie winien ognia piekielnego.
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JeŚli tedY ofiarujesz dar swÓ.j do ołtarza i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobię, zostaw tam rlar swój
Przed oharzern i idŹ pierwej pojednać się z braterl srvoim: a wtedy przyszedłszy. ofiarujesz dar swój. pogódź się
Prędko z Przeciwnikiem swoinr, pókiz nim jesteś w drodze. by cię przeciwnik nie podał przypadkieln sęóziernu, a
sędzia bY cię nie Podał słudze i byłbyś wrzucony do więzienia. Zaprawdę powiadaIl ci: Nie ńyjdziesz staIntąd aż
oddasz ostatni pieniążek.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga III, Rozdz. 40

3.GdYbYrnPrzetourniałsięwyzbyćwszelkiejludzkiejpociechy, czytodlaz<lobyciapobożności.czyteżzpotrzeby,
która rnnie nagli do szukania Ciebie (bo nie dla czlowieka. co by mnie pocieszył). wtedl,słusznie rnógłbyn się
spodziewać wszystkiego z Twojej łaski i radować się dareni nowej pociechy.
4.Dzięki niech będąTobie, od którego wszystko pochodzi, cokolwiek mi się zdarzadobrego. Jestem człowiekiem
niestałYm i słabYrn. marnoŚcią i niczym wobec Ciebie. Z czego zatem rnogę się chlubić albo dlaczego poządam
rozgłosu? ChYba z tego, ze jestem niczym, a to byloby.iuż skrajną próżnością. Zatste, prożnachwała jóst zgubną
chorobąi największąmarnością bo odciąga od prawdziwej chwały ipozbawia łaski niebieskiej. Gdy:człowiek podoba
się sobie, nie Podoba się Tobie. gdy się ubiega za pochwałą ludzką, traci prawdziwe cnoty.
5. Prawdziwą chwałą i Świętym weseletn jest chlubić się z Ciebie , nie z siebie, weselić się z Twego imienia, a nie z
własnej cnotY, nie cieszYĆ się zadnyn stworzeniem, chyba ze względu na Ciebie, Niech będzie póchwalone inlię Twoje
nie moje; niech będą uwielbione Sprawy Twoje, nie moje, niech imię Twoje będzie błogos}awione, a.ia niech nie mam
Żadnej chwałY ludzkiej. Tyś sam moją chwałą i weselem serca nrojego. WTobie clzień cały będę się chlubić i rado,nvac,
a z siebie zaśnic się nie będę chlubił,.iak tylko ze słabościmoich. (2 Ktlr l2,5)
Terąz ocJmaw'iąmv modlitw1, pl,zvpisane nu okre.s piervl,szv; "IĘyrzeczenie się ,śu.,iata".

Dzień trzeci
Św. Mateusz5,27-37 O naśladowaniu Chrystusao Ks.I, Rozdz. 18

Św. Mateusz 5,27-37

O POZĄDLIWOŚCl. ZGORSZENIU I CUDZOIOSTW|E Słyszeliście, że powiedziano starym: Nie będziesz
cudzołożYł," A ja powiadarn wan1. ze każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, .luz sąscudzołoiyt w sercu
swoim. JeŚli więc Prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je i odrzuć od siebie, aibowiem poży,teczniej jest tobie, aby
zginął jeden z członków twoich, niZby całe ciało twoje miało być wrzucone do piekła. A.ieśli cię prawa rrłoja ręla
gorSZY, odetnij ją i odrzuĆ od siebie; albowiem poży,teczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich. nizby całe
ciało twoje miało iŚĆ do Piekła. Powiedziano zaś: "Ktokolwiek opuści zonę swoją, niech jej da list rozwodowy ." Lecz
ja wam Powiadam, żę wszelki który opuści zonę swoją, sprawia, że ona cudzołózy, i kto ty opuszczoną pojął,
cudzołoży,
O PRZYSIĘDZE SłYszeliście również, że powiedziano starym: "Nie będziesz krzywoprzysięgał; ale oddasz Panu
PrzYsięgi Swoje." Ja wam zaś powiadam, abyście zgoła nie przysięgali: ani na niebo, bo jóst ińn.,rl Boga, ani na
ziemię, bo jest podnózkiem nóg jego, ani na Jerozolimę. bo jest miastem wielkiego krola. Ani na głow|swoją nie
będziesz PrzYsięgał. bo nie możeszuczynić jednego włosa białym albo czarnym, Lecz niech mou,a waszabędzie: tak,
tak;nie, nie. A co nadto więcej.|est. od złego_jest.

O naśladowaniu Chrystusa, Ks. I, Rozdz. 18

l. WPatruj się w żywe przykłady Ojców Swiętych, którzy jaśnieli prawdziwą doskonałością i pobożnością a
zobaczYsz,jak niewielkim i prawie niczym jest to, co my czynirny. Ach, czymże jest życie nuir. * porównaniu z ich
ŹYciem! Swięci iPrzyJacieleChrystusasłużyli Panuwgłodzieipragnieniu,wzimnieinagości,*piu.yiznoju,w
czuwaniu i Postach, w modlitwie i Świętym rozmyślaniu, w prześladowaniach i obelgach. Jak liczne i cięzkie utrapienia
wYcierPieli aPostołowie, męczennicy, wyznawcy, dziewice i wszyscy inni, którzy chiieli iść śladami CllrystusaI
Albowiem kto nienąu-idzi cluszy sw,o.jej na Ęm świecie, na żllęię wieczne zachou,a ją. (J l2,25)
2. O, jak Surowe i Pełne zaparcia życie wiedli święci Ojcowie na pustyni! Jak długie i cięzkie znosili pokusy! Jak
częSto dręczeni bYIi Przez nieprzyjaciela! Jak wiele żarliwych modłów zanosili do Boga! Jak ostre zachowywali postyl



Z jakąwielkągorliwością izapałeltl dąż1,1i do duchowego postępul Jak zawziętątoczyliwalkę dlaposkromienia
swoich wad. Zjakże czystą i prostą rnyślą zwracali się zawsze do Boga! W ciągtr dnia pracorł,ali. a nocą trwali długo
na lnodlitwie, choć iw czasie za_lęć nie przestawali rnyślnie się modlic,
3.Każdąchwilę poży,tecznie wykorz,vstyłvali, a każdy moment poświęconl,służbie Boze.j wi,dawał im się krotki. Dla
wietkiej słody,czy, kontemplac.ji zapominali nawet o potrzebie posiłku dla ciała. Wy,,rzekali się wszelkich bogactw,
dostojeństrł,, zaszczl,tów. przljaciół i krer,vnychl nie pragnęliniczego od świata, przyjlnując tylko rzeczy konieczne do
życiai ubolewając nad tyrn, ze ciału musząsłuźyć, Byli przeto uboginli w rzeczy ziernskie. lecz bardzo bogaci w łaski i
cnoty, Zewnętrznie pozbawieni wszystkiego, otrzymyr,vali wewnętrznie łaskę i pociechę Bożą.
Taruz oclma1,1,ialn.l, modlilv,l,pt,:.l,pi.sutlc na okre,s pierw,s:v: "W,r:ec,:ełtia .się śv,iatu""

Dzień czwarty
Srv. Mateusz5,37-481O naśIadowaniu Chrystusa, Ks. I, Rozdz. 18

Śrv. Nlatcusz5,37-48

JAK SIĘ ZLL,MU SPRZL]CIWIAC-- Słyszeliście iz powiedziano: "Oko za oko i ząb za ząb." Ja zaś wam powiadam,
byście się nie sprzecirviali złemu: ale.jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi, A temu, który
chce się z tobąw sądzie spierac i u,ziąc suknię nvoją odstąp mtt i płaszcz. A ktokolrviek przl,muszal cię na tysiąc
kroków, idźznim i drugie dwa. Temu, co cię prosi, daj: i nie odwracaj się od tego, kttiry chce u ciebie pożyczyc.
UCZY MIł,OWAC NlEPRZYJAClOŁ Słyszeliście. ze powiedziano: "Będzięsz miłował bliźniego twego" a będziesz
miał lv nienawiści nieprzyjaciela twego. Jazaś rvam powiadam: Miłu.jcie nieprzyjaciół r,vaszl,ch. dobrze czyńcie tym,

którzy was rnają u, nienawiści. a rnódlcie się za prześladujących i potwarzających was, abyście byli synarni Ojca
waszego, który jest w niebiosach. który sprarvia, ze słońce jego wschodzi nad dobryrni izł.v-,mi. i spuszcza deszcz na

sprawiedliwych i niesprawiedliwych, Albowiem jeśli miłujecie ty,ch. co was niiłują cożz,azapłatę rnieć będziecie?
Czyz celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, coż więcej czynicie? C.zyż i poganie tego

nie czynią? Wy rvięc bądzcie doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały.jest.

O naśladorvaniu Chrl-stusa, Ks. I, Rozdz. l8

4, Srviatu byli obcyni, lecz dla Boga najbliższymi i zażyłymi przyjaciółmi. Sami sobie wydawali się niczym, a świat
nimi gardził. lecz umiłou,ał ich Bóg i b1,1i drogirni w oczach Jego, Trwali w prawdziwej pokorze, żyli w prostym
posłuszeństrvie. chodzili lł rniłości icierpliwości i dlatego codziennie wzrastaliwewnętrznie, zyskując wielkąłaskę u
Boga, Dani są na wzór wszystkim zakonnikorn; i więcej pobudzac nas mają do gorliwego doskonalenia się, niZ wielu
oziębłi ch do rozprzęzenia.
5. Jak lvielka była gorlirvość wszystkich zakonników w początkach powstania zakonów! Jakaż poboźność w rnodlitwie,
jakież współzarvodnictlvo w cnocie. jak wzorowa kwitła rłśrod nich karnoścI Jakimże odznaczali się wszyscy
uszanowaniem i posłuszeństwem dla reguły zakonodawcy! Pozostałe jeszcze ich ślady świadczą że byli oni ludźmi
prawdziwie doskonałymi i świętymi ,ktorzy walcząc dzielnie, umieli deptać to, co ziemskie, Dziś ten juz uchodzt za
wielkiego. kto nie przekracz,a reguły. a i ten. który potrafi cierpliwie dźwigać to, co na siebie przyjął, 6. O ustawiczna
oziębłości i niedbalstwo nasze! Jakźe szybko wygasa nasza pierwotna źarliwość! Z powodu tych zaniedbań i chłodu
serca przykrzy nan1 się życie zakonne.
Teraz oclmąv,iam.l: łnotllitv,.l, 1lrllpisane nu okres piern-,sz1,: "Il/yrzec,:enie ,się ,świata".

Dzień piąty
Św. Mateusz 6, L-23

Św. Mateusz 6,1-23
JAK WYKONYWAC DOBRE UCZYNKl, JALMUZNĘ'? Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili
przed ludźmi. abyście byli widziani od nichl bo inaczej zapłat,v miec nie będziecie u Ojca waszego, który jest w
niebiosach. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. jak to obłudnicy czyniąw synagogach i po ulicach, aby byli
czczeni od ludzi. Zaprawdę powiadam wam: Wzięli zapłatę swoją. Ale gdy ty dajesz_iałmużnę, niech nie wie lewica
twoja, co prawica two.ia czyni, aby jałnlużna twoja była w skrytości; a Ojciec twój który widzi w skrytości. odda tobie.
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JAK SlĘ MODLIC? A gcly się rnodlicie, nie bąclzcie jak obłudnicy. którzy radzi modlą się w synagogach i stojąc na
rogach ulic, abY bYli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadarn wanr: wzięli zapłatę swoją Ale ty, gdv się niodlic
będziesz, wejdŹ do izdebki swojej. azawarlszr-, drzwi. módl się do Ojca swego w skrytości; a olciec twó.j, który widzi
w skrYtoŚci, odda tobie. Modląc się zaś, nie mówcie wiele, jak poganie; albowiern mniemająźgw wielomówstwie
swoitn będąwYsłuchani. Nie bądzcie więc do nich podobni; albowiem wasz Ojciec wie, czego potrzebu.jecie. zanitn gtl
poprosicie,
MODLITWA PANSKA. WY tedy tak modlic się bęclziecie: Ojcze nasz któryś jest w niebiosach! Swięc się irnię twoje.
PrzYjdŻ królestwo twoje. Bądz wola twoja. jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego claj nanr dzisiaj
I odPuŚĆ nam nasze winY, jako i my odpuszczalny naszyll-l winowajcolri, I nie wwódz nas w pokuszenie. Ale nas zbaw
ode złego. Amen, JeŚli bowiem odpuścicie ludzio1-1,1grzechy ich, odpuści waln też ojciec waiz nicbieski grzechy
WaSZe. Lecz jeŚli nie odpuścicie ludziorn, ani Ojciec wasz nie odpuści wanr grzechów waszych
JAK POŚCIC? Gdy zaś pościcie, nie bądźcie jai obłudnicy smutni; albowień wyniszcza.ją twarzeswoje, aby się
okazali ludziom, że Poszczą. Zaprawdę powiadarn wam. że wzięli zaplatę swoją. Ale ty, który pościsz, namaść głorvę
swoją i urnYj oblicze swoje, abyś się nie okazał ludziom, źe pościsz, ale Ojcu Ś*",.u, który jest w skry.tości; u o1.i""
twój, który widzi w skrytości odda tobie.
O SKARBIE NIEBIESKIM Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi gdzie rdza i rnól psuje i gdzie złodziele wl,kopują i
kradną. Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gclzie ani rdza anl mól nie psu.ie. i gdzie złodzńje nie wykopują ani nie
kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, taIn jest i serce twoje, Swiecą ciała trłuego.|est oko twoje, ;esliuy oto twoje
bYło szczere, wszystko ciało two.ie śrviatłe będzie. Ale jeśliby,oko twoje było niegołziwe, całe Óiuło t*,oj. ciemne
będzie. JeŚliwięc światło, które jest w tobie,.jest ciemnością, jakze wielkabędzie sama ciernność?
Terąz odmawiałn1' modlitwy przvpisane na okres pierw,szy; "W.y,.-rzeczenie się śv,iata",

Dzień szósty
Sw. Mateusz6,24-34; o naśladowaniu Chrystusa, Ks.IlI, Rozdz. 10

Św. Mateus z 6,24-34

O UFNOŚCI W BOGU Nikt nie lnoze dwom panom służyc; bo albo jednego będzie nienawidził. a drugiego będzie
miłował. albo Przy jednyrn stać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie BÓgu słuzyć i mamonie. DlatĘo powiadam
wam: Nie troszczcie się o źYcie wasze, co byście jedli, ani o ciało wasze czym byście się odziewali. Czyzzycie nie jest
waŹniejsze niZ pokarm. a ciało niż odzienie'? Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną ani zbierają c1o
gumien, a Ojciec wasz niebieski Zyr,vi je. Czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż one? A kto z was obmyślając,
moŻe PrzYdaĆ do wzrostu swego łokieć jeden? A o odzienie czemu się troszczycie? przypatrzcie się 1iliom polńym, jak
rosną: aniniePracująani nieprzędą.Apowiadarnwam,zeani Salomonwcałejchwaleswo.jejniebyłodzianyjak 

-

jedna z tYch. JeŚli zaŚ trawę polną która dziś jest, a jutro będzie w piec *.ru.onu, Bóg tak pizyodziew a, jakze daleko
więcej was, małej wiary? Nie troszczcie się tedy rnówiąc: Cóżbędzierny jeśc, albo cotędrielny pic, albo czyn
będziemY się PrzyodziewaĆ? Bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Albowiern ojciec wasi niebieski wie, że
tego wszYstkiego Potrzebujecie. Szukajcie więc najprzód królestwa Bożego i sprawiedliwościjego, a to wszystko
będzie wam PrzYdane. Nie troszczcie się więc o jutro; albowiem dzień juńzej.Ży ,u,, o siebie tęari. się troszczył.
Dosyć ma dzięń swojej nędzy.

O naśladowaniu Chrystusa, Ks. III, Rozdz. l0

1- Uczeń. Panie! Oto znów Zwracaln się do Ciebie, nie mogę milczeć; przernówię do pana Boga lnego i Króla niebios.
JakZewielkiemnostw'tlsłot]ko,ściTwe.j,Panie,którązachov,ałe,ścllcłbo.iąc.vchsięCiehie p,sio,20i.^czylnżejesteś
dla tYch, ktorzY Cię miłują i którzy Ci służą całym sercem? Niewysłowioną słodyczą obdarzasz tych, co o Tobie
rozmYŚlają i miłującYch Cię naPawasz szczęściem. Swoją nieograniczoną rniłość okazałeś mi przcde wszystkim przez
to, iŻ stworzyłeŚ mnie, kiedy nie istniałem. a gdy błądziłemzdala od Ciebie. pociągnąłeś mnió ku sobie, abym Ci
służył, i chciałeś, abyrn Cię miłował.
2. Zrodło odwiecznej miłoŚci, cóź powiem o Tobie'/ Czy rnógłbym zapomnieć Ciebie. gdy Ty raczyłeś o mnie parniętac
nawet wtedY', kiedY marniałem i ginąłem? Nad wszelkie spodziewanie zlitowałeś się nad swym sługą i niezasłuźenie
okazałeŚ mi łaskę l Przy.iaŻń. Jakze Ci się za to odwdzięczę? Nie wszystkim bowiern jest dane, aby wszystkiego się



wyrzekłszJ-. świat porzucili i poświęcili się źyciu zakonnenu. f'óż rł, tyrn takiego. żc słuzę ]-obie, gdy wszelkie
str.vorzenie służyć Ci pol1inno'J Slr,rżby Bożej nie mogę llwazać za coś rvielkiego; wielkirn raczej i cudownym wydaje
się fakt, ze tnnie. tak niegclclnego i nędznego. zechciałeś za slugę przl,jąc i dołączyć dcl grona Twy,ch umiłowanych.
3. Twoje jest lł,szl,stko, co mAm iczyrn Ci służę, Owszem, więcej'fv lnnie słttżysz. aniZelija Tobie. Oto niebo i
ziemia, któreś strł,orzl,ł dla człorvieka. służą mi i pełniącodziennie rvszelkie Trve rozkazv, l to mało: chciałeś, by nawet
aniołorł,ie lrrdziom słuzyli. Wszystko jednak przezwycięża fakt, ze Tr sam. Panie. racz,\sz służyć człorviekolvi isiebie
Inu dac obiecałeś.
Teraz odmulyictltt!, modlitv,l, pr:l,,pisttne nu okre.s pierv,sz1,: "Wl,rzec,:enie się Śv,ittla".

Dzień siódmy
Św. Mateusz7,|-l4 O naśladowaniu Chry,stusa, Ks. III, Rozdz. l0

Św. Mateusz7,|-l4

NIE NALEZY SĄDZIC, Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowien jakirn sądem sądzić będziecie takirn was
osądzą, ijaką miarą mierzyc będziecie, takąwam odmierzą. Czętnvż to widzisz źdźbło lv oku brata swego. a nie

widziszbelki rv oku srvoirn? Albo jakże nrówiszbratu swemu: Pozwól, że wyjrnę żdźbło zclkatrvego. aoto belkajest
rv oku trvoim, Obłudniku! Wyrzuc pierwej belkę z oka twego, a wtedy zobaczysz,jak wyrzucić źdźbło z oka brata

swego. Nie dawajcie psom tego, co święte. ani nie rzucajcie pereł lvaszych przed lvieprze. by ich przypadkiem nie
podeptały"nogatni srł,ymi. i obróciwszy się żeby was nie rozszarpały.
ZALECA MODLITWĘ, Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie. a będzie wam otworzone.
Albowiern każdy. kto prosi, otrzymuje; i kto szuka, znajduje: a pukającernu. będzie otworzone, Albo który z was

człorviek..jeśliby go s},n jego prosił o chleb. czy poda mu kamień? Albo jeśliby prosił o rybę, czy poda mu węża? Jeśli
więc wy, choc jesteście zl1,,mi. umiecie dobre datki dawac synoln waszylll, jakże daleko więcej Ojciec wasz, który jest

w niebiosach. da rzeczy dobre tyn. którzy go proszą? Wszelako więc. cokolwiek chcecie. aby wam ludzie czynili, i wy
im czyńcie; bo to jest Zakon i prorocy.
o DRODZE WĄSKIEJ I SZEROKlEJ. Wchodźcie przez ciasną brarnę; albowiem szeroka brama i przestronna jest

droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez niąwchodzą. O jak ciasna brama i wąska jest droga. która

wiedzie do żl,cia. a nrało jest tl,ch. którzy, ją znajdują!

O naśladowaniu Chrystusa, Ks. III, Rozdz. l0

4. Cóż, Ci dam za te wszy,stkie dobra? Obym Ci mógł służyć po wszystkie dni rnego życial. Gdybym choć przez jeden

dzień godnic Ci służyć zdołałl Zapralvdę. Ty jeden jesteś godzien rvszelkiej służby. czci iwiekuistej chwały.Zaiste,
Panenr jesteś moim. a ja biednym Trv,v-m słLrgą który Cirvinien służyć ze wszystkich sił iw'urvielbieniu Ciebie nigdy

nie znać spoczynku. Tak chcę i tak pragnę. a czego mi nie dostaje, Ty" racz uzupełnić.
5. Wielki to zaszczyt i chivała służyć Tobie i ze względu na Ciebie wszystko inne porzucić. Obfitej łaski dostąpią ci,

którzy się wprzęgną dobrowolnie w Twoją najświętszą służbę. Ci ll,szyscy, którzy dla Twej miłości wyrzekli się
wszelkiej przyjemności ciała. doznają najsłodsze.j pociechy Ducha Swiętego, Wielką swobodę rnyśli osiągpą ci, co dla

Twego imienia pójdą wąską drogą i wyzbędą się wszelkich trosk światowych.
6. O wdzięczna iradosna słuzbo Boża,przez którączłowiek sta.ie się rzeczywiście wolnym iświętym, O święty stanie

zy,cia zakonnego. który, czynisz człowieka rórvnvm aniołom. przy,jcmny,nt Bogu. strasznym-szatanom, godnym
szacunku u wszvstkich wiernych. Służbo droga i pożądana! Przez ciebie wysługuje się najwyższe dobro i dostępuje

wiecznego wesela!
Tera: c,ldmaw,ietlttl, mocllitv,l,przvpisane na okre,s pierw,sz)): "W)'r:ec':ełlie się,św'icila".

Dzień ósmy
Św. Mateus z 7, 15-29; O naśladowaniu Chrystusao Księga II[, Rozdz. 7

Św. Mateusz7,15-29
o PRAWDZIWIE DOBRYCH UCZYNKACH Strzeżcie się pilnie f-ałszywych prorokór,v. który do was przychodząw
odzieniu owczym. a wewnątrz są wilkami drapieżnyrni. Z owoców ich poznacie ich. Czy zbierają z ciemljagody
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winne, albo z ostu figi? Tak wszelkie drzewo dobre rodzi owoce dobre. a złe drzervo rotlzi orvoce złe. Nie moze
drzewo dobre rodziĆ owocÓW złych. ani drzewo złe rodzic owoców dobrych. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu
dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A przeto z owoców ich poznacie ich, Nie każdy który rnówi: panie,
Panie, wejdzie do krÓlestwa niebieskiego, ale ten co czyni wolę Ojca nrego, który jest w niebiosach. ten wejdzie do
królestwa niebieskiego, Wielu powie Ini w ów dzień: Panie, Panie! czyśrny nie prorokowali w irnię twoje i w imię
twoje nie wYrzucali czartów i w imię twoje nie czynlli wielu cudów, A wtecly wyznam im: zem was nigdy, nie znał.
odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.
O MOCNYM BUDOWANIU Każdy więc. który,słucha tych słów rnoich iwypełnia.je. będzie przyrównany
człowiekowi mądrernu. który zbudował swó.j dom na opoce. I spadł deszcz. i przyszły rzeki. i w iał1, w iatry. i uderzyły
na Ów dom. a nie upadł; bo był na opoce ugruntorvany. I każdy który słucha tych słów moich, a nie lvypełnia ich,
będzie Podobny człowiekowi głupiemu, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz. i prz.ysziy rzeki. i powiały,
wiatrY, i uderzyły na Órv dom; i upadł. i był upadek.|ego wielki. l stało się, gdy Jezus dokończył tych Śłów. zdumierva§
się rzesze nad naukąjego. Albowiem nauczał ich.|ak władzę mający, a nie jak ich doktorowie i faryzeusze.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga III, Rozdz. 7

4, Kto w czasie Pokoju czuje się bardzo bezpieczny, ten w czasie walki nazbyt się trwoży i chwieje. Gdybyś umiał byc
ZawSZe PokornYrn i skromnym i roztropnie kierować i rządzić swym duchem, nie narażałbyś się tak łatwo na
niebezPieczeństwo grzechu. Dobra to rada, abyś czując w sobie zapał duchowy, pornyśIał. co będzie, kiedy zgaśnie
Światło Boże, GdY znów braku Światła doświadczysz, myśl, żę możę powrócić łaska, którą ci do czasu odjąłem dla
mojej chwały i twojej przestrogi.
5. Często taka Próba jest pożyteczniejsza, niZ gdyby wszystko zawszę wieść ci się miało pomyślnie, Zasługnie należy
oceniaĆ Podług tego. czy kto ma wiele pociech i objawień, czy.iest biegły w znajomości Pisma Sw, lub czy zajmuje
wYsokie stanowisko, ale czy jest ugruntowany w prawdziwej pokorze i napełniony miłością Bożą. czy szczerzę i wę
wszYstkim szuka chwałY Bożej, siebie uważa za nic i prawdziwie sobie nie pobłaża oraz czy umie się więcej cieszyć,
gdyjest upokorzony i wzgardzony,niż otoczony czcią.
Teraz odmawiamy łntldlitwy przllpisane ną okre.s pierlt,szy-.- "I|/yrzeczenie się ,śv,iula".

Dzień dziewiąty
O naśladowaniu Chrystusa, Ks. I, Rozdz. 13

1. DoPÓki żYjemY na ziemi, nie możemy być wolni od utrapienia i pokus. Stąd w książce Joba napisano: Bojowaniern
jest żYwot człowieczy na ziemi. (Job 7, t ) Każdy przeto powinien troskliwie baczyć na siebie w chwilach pokus i
czuwaĆ w modlitwie, aby się nie dać zwieść szatanowi, który nigdy nie usypia, lecz jak lew ryczący k ęy, szukając,
kogo bY Pożarł. (lP 5, 8i. Nikt nie.iest tak doskonały i święty, by od czasu do czasu nie doświadczył pokus; i nigdy nie
możemy być od nich zupełnie wolni.
2. Pokusy, nrimo że dokuczliwe i ciężkie, są jednak często pożyteczne dla człowieka; służą bowienl ku jego
uPokorzeniu, oczyszczęniu i doskonaleniu. Każdy święty przechodził przez wiele utrapień i pokus i dzięki nitn
PostęPował w cnocie. Cijednak, którzy pclkusom się nie oparli, odpadli i zostali odrzuceni. Nie ma tak świętego
zakonu ani tak ukrytego miejsca, gdzie by nie było pokus lub przeciwności.
3. Człowiek. dopókiżyje, nie jest zupełnie wolny od pokus, w nas samych tkwi ich zródło. gdyż narodziliślny się w
PożądliwoŚci. Gdy jedna udręka lub pokusa ustępuje. nadchodzi druga, l zawsze będziemy cierpieć, albowiem
utraciliŚmy dobro pierwotnej szczęśliwości, Wielu usiłu.ie ucięc od pokus, a głębiej w nie wpadają. Nie moźemy
zwYciężYĆ PrZęZ Samątylko ucieczkę, lecz przez cielpliwość i prawdziwą pokorę staniemy się silniejsi od wszystkich
nieprzy.iaciół.
4. Kto odsuwa się od zła tylko powierzchownie, nie wyrywając go zkorzeniami. ten niewiele postąpi; pokusy powrócą,
a nawet silniej i bardziej natarczyrvie w niego uderzą. Powoli, przy wielkiej cierpliwości. wytrwałości i przy polnocy
Bożej, pewniej zwyciężyszniżprzez gwahowność lub własnąnierozwagę. Wpokusie szukaj często rady,az
cierPiącym pokusy nie obchodź się twardo, lecz pocieszaj go tak, jakbyś pragnął. by ciebie pocieszano.
5. Początkiem wszystkich złych pokus jest niestałośc umysłu i mała ufnośc w Boga. Albowięm jak łodzią bez steru fale
rniotają na WSze strony, tak człowiek opieszały i w postanowieniach swych niestały często byrva kuszony.
Teraz odmaw,iamy modlitv,y przvpisane ncł okre,s pient,szy: "W1,7.2ęczenie ,się świala".
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Dzień dziesiąty
O naśladowaniu Chrystusa, Ks. I, Roztlz. l3

5.(c.d, ) Ogień dośrviaclcza żelaza trvardego (Ekli 3 l , -] 1 ), a człorv ieka sprar.v ied liwego w pokusach, Często nie wiemy.
co mozemy. lecz pokusa ujarvnia. czym jesteśmy. Czur,vać z,aś należy zly,laszcza na początkrr pokusy, gdyż łatr,viej

pokonac nieprzyjaciela rvtedy, kiedy wszelkimi sposobami wzbrania się nu dostępu clo duszy i zabtega rnu drogę. gdy
do wrót kołatać 7,aczyna. Stąd powiedziano: w początkaclr złemu zaradza_y- na próżno LlzF,vasz leków, kiedy przez
długą zrvłokę choroba się wzmogła, (Ovt,idius:, K,sięga o lekclr,stw,ttch 9l). Albowiern najpierw pojau,ia się prosta myśl,
potem żywe wyobrazenie, następnie upodobanie. złe poruszenie serca. rłrl,szcie przyzwolenie. Tak powoliwkracza
całkowicie rvróg niegodziw1,. gdy na pclczątku nie stawia mu się oporll. lIn kto dłużei zwleka z wewnętrznym oporem
przeciw pokusom. tym co dzień staje się słabsz1,. lvróg zaś coraz mocniejszy
6,.Iednidoznającięższych pokus na początku swego nawrócenia. inni przy końcu, Niektórycli trapiąone niemal przez
całe życie. Jeszczę innych nawiedzają mało kiedy i niezbyt dokuczliwie; a to wszystko dzieje się według zrządzenia
mądrości isprawiedliwościBoźej. która z,lllaża na stan izasłrrgi kazdego człorvieka. a rvszystko prowadzi ku zbarvieniu
wybranych,
7. Nie powinniśmy przeto rozpaczac w pokusach, lecz tym goręcej prosic Boga. aby nas raczył wspierać w kaźdym
ucisku. On napervno 1yg, słórv Sw. Parvła. nie dopuści kusic was ponad to, co mozecie. ale z pokusą zgotuje też
wyjście. abyście mogli wytrzynrać ( l Kor l0, 13). W każdym utrapieniu i pokrrsie uniZajcie się zatem pod potężną ręką
bożą(l P 5, ó),bo On wybawi i wywyższy pokornych duchern.
8.W pokusach i udręczeniach człowiek doświadcza, ile postąpił: rvted1" tez większą zdobyr.va zasługę i bardziej się
ujawnia jego cnota. Cóż rv t,v-rn wielkiego.gdy człowiek jest pobozny i gorliwy, kiedy rnu nic nie dolega? Jeśli jednak

w czasie przeciwności zachowuje się cierpliwie, wtedy jest nadzieja duzego postępu w dobrym, Niektórzy potrafią się
oprzec wielkim pokusom. a lnimo to ulegają często małym i codzienny,In: dopuszcza to Bóg. ażeby w ten sposób
upokorzeni, nie ufali sobie zbytnio podczas wielkich doświadczeń, skoro pod ciężarem drobnych upadają.
Teraz oclmclyt,iamy mocllitv,t,pt,z|,pisetne łlu okre,s pierw,szl;: "Wvrzec,zanic ,się św'iatct".

Dzień jedenasty
O naśladolvaniu Chrystusa, Ks. I, Rozdz. 25

2. Ktoś niespokojny często bywał ponoszony to trrvogą, to nadziejąl pewnego razu. udręczony strapieniem, wszedł do

kościoła iLrpadłszy natw,arz przed.jednymzoltarz,y. modlił się itrapił rv sobie. mówiąc: O. gdybym wiedział. że

r,vytrwamI Nat_'-,chmiast usłyszałw sercu Bożąodpowiedź: A gdybyś to wiedział. cóż byś uczynił'/ Czyńteraz,co
chciałby,ś czynic wtedy, a będzieszzupełnie bezpieczny. Pocieszonl,zarali wztnocniony. poruczył się WoliBożej, i
ustala dręcząca go niepewnośc. Już nie by,ł ciekawy srvojej przl,szłclści.lęczzarowno przy rozpocz}naniu. jak i

wykonyrvaniu kazdej dobre.i sprawy pytał jedl,nie. jakajest Wola Boza iczym Bogu spodobać się moźe,

3. Miej nadzieję w Panu. a czyń dobrze. mówi Prorok, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami! (Ps

36, 3), Jedno jest. co wielu odciąga od doskonalenia się i gorliwej poprawy: lęk przed trudnościami i mozół walki.
Wszakze, w porównaniu z innymi, ci przede wszystkim postępują w cnocie. którzy walczątyn mężniej, im liczniejsze
spotykajątrudności isprzeczności. Człorviek rvtedy najwięcej się doskonali izyskrrje większąłaskę, kiedy siebie
najmocniej zwycięża i upokarza.
4. Lecz nie wszyscy mają rciwnie wiele do pokonania w sobie i do umartwienia. Człowiek idący chętnie w zawody.
choćby miał wiele narniętności, szybciej postąpi niZ ktoś dobrego usposobienia, ale o mniejszej gorliwości. Dwie
rżeczy służąszczególnie do gruntownej poprawy: odrywanie się siłą od wrodzonych złych skłonności i zarliwe
zabieganie o cnoty, których najbardziej nam trzeba. Staraj się też szczegolnie tego wystrzegać i w sobie zwalczac, co ci
się najbardziej nie podoba u innyclr.
5. Wykorzystuj wszystko ku swemu udoskonaleniu; jeśli widzisz dobre przykłady lub słyszysz o nich. zapa|aj się do
ich naśladowania. Jeśli zaświdzisz coś nagannego. strzeż się, byś sam tego nie uczynił. a gdybyś kiedy tak czynił,
staraj się czynprędzej poprawic, Jak oko twoje patrzy na innych. tak inni patrząna ciebie. Jak milo i słodko widziec
braci żarliwych. pobożnych. uległych i karnych! Jakże smutno i przykro patrzec na żyjących w rozprzężeniu inie
spełniających swego porł,ołania! O. jak szkodliwąjestrzęczązaniedbyrvanie swego powolania, a skłanianie się ku
temu. czego nam nie zalecono!
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6, Pornnij na Postanowienie, któreŚ uczynił i mie.j zawsze przed oczylTa Chrystusa Ukrzyźowanego. Wpatrując się w
ŻYcie Chrystusa, zawstydzisz się, żeŚ dotąd tak mało usiłowałje naśladować, choć już od tak dawna jesteś na drodze
Bożej.,. Gdyby Jezus Ukrzyzowany wszedł do naszego serca..jakzeż szybko byśmy nabyli doskonałe.j rnądrości.
Teraz clclmawianly motllilu,v pt,zvpisane na okres pierv,szl,; "W),r:ec:enie ,się ,iv,iatu".

Dzień dwunasty
Sw. Łukasz l1,1- 13; O naśladowaniu Chrystusa, Ks. I, Rozdz.25

Św. Łukasz l1, 1- 13

WYTRWAŁOŚC W MODL|TWIE. I rzekł do nich: Kto z was będzie rniał przl,jaciela. i pó;dzie clo niego o północy,, i
Powie mu: "PrzYjacielu, pożycz mi trzy chleby; bo przyjaciel mój przyszedł do mnie z drogi, a nie rnam co przed nirn
PołozYĆ." Aonz Wewnątrzodpowiadając. rzekłby: 'Nie naprzykrzaj rni się, juź drzwizamknięte, a dzieci moje sąze
mną w łóŻku; nie mogę wstaĆ i daĆ ci." I jeśli on będzie dalej kołatał. powiadarn wam: choci aż nie da tnu, i nie wstanie,
dlatego źe jest Przyjacielem jego, to dla natręctwa jego wstanie, i da mu tyle, ile mu potrzeba. I ja warn powiaclam:
ProŚcie, a będzie wam dane; szukajcie, aznajdziecie; pukajcie. a bęclzie watn otworzone, Albowiem kaŹdy, kto prosi,
otrzYmuje; a kto szuka. znajduje; pukającemu będzie otworzone. Kto zaś z was jeśli prosi ojca o chleb, .ry du ,r,,u
karnień; albo o rYbę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo jeśliby prosił o jajo. cŻy poda mu-skorpiona? Jeśli więc wy,
choĆ jesteŚcie złYmi, umiecie dawaĆ dobre datki dzieciom waszylTl, o ileż więcej ojciec wasz znieba da ducha dobrego
tym, którzy go proszą?

O naśladowaniu Chrystusa, Ks.I, Rozdz. 25

9. ObYŚrly mogli nie czynić nic innego jak tylko chwalić Pana Boga naszego sercem iustami. o, gdybyś nigdy nie
Potrzebował anijeŚĆ ani piĆ, lecz mógł go ciągle uwielbiać i oddawac się tylko sprawom ducha! nyłtyi wtedy o wiele
szczęŚliwszY niżteraz, gdy ciału swemu w każde.j potrzebie musisz słuźyć. Oby nie było tych potrŹeb. lecz tylko
duchowy pokarm dla duszy, w któryrn niestety - tak rzadko srnakujerny!
l 0. KiedY człowiek dojdzie do tego, że w każdyrn stworzeniu nie szuka już pociechy, wówczas dopiero zaczyna slę
doskonale rozmiłowywaĆ w Bogu; i wtedy teżbędzie zawszę zupełnie zadowolony,.iakkolrviek ułózą się sprawy.
WÓwczas ani go Pomyślność nazbyt nie uweseli, ani przeciwność nie zasmuci, z zupełnąufnością odda się Bogu, który
jest dla niego wszYstkirn we wszystkim i dla którego nic nie ginie, nic nie umiera, lecz wszystko żyje i służy 11lu na
każde skinienie.
1 l. Pomnij ZawSZe na koniec i na to, że utracony czas nie wraca. Bez gorliwości i pilności nigdy riie nabędziesz cnót,
Skoro Zaczynasz wpadaĆ w oziębłość, źle się ztobądzieje. Jeślizaś oddasz się cały żarliwej Śłuzbie, wteły znajdziesz
Pokój i Przez umiłowanie cnoty oraz dzięki łasce Bożej uczujesz, że ta praca nie jest taka cĘżka. Człowiei zarliwy i
PilnY gotów jest na wszystko. Większego trudu potrzeba do zwyciężenia wad i namiętności niz do dźwigania
najcięższYch znojów i trudów pracy fizycznej, Robotnik plak nie wzbogaci się, a kto gardzi małymi rziczami, pomału
uPadnie. (Ekli ]9,1/ JeŚli dzień spędziszpożlĄecznie. radować się będziesz pod wieczór. Czuwaj nad sobą, dodawaj
sobie bodŹca, napominaj, a jakkolwiek drudzy postępują, ty nie zaniedbuj siebie. o tyle tylko uóoskonalisz się, o ili
sam siebie ujarznisz.
Teraz odmaw,ietmy modlitw,y pł"zypisane na okre,s pierw.szy; "Wyrzeczenie się św,iata".

OKRES DRUGI - plERWszy TyDztEŃ - pozNANlE sAMEGo stEBIE
Wprowadzenie

Traktat o prawdziwym natlożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz. l
W PierwszYm tygodniu ofiarują w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i clobre uczynki z prośbą o poznanie satnych
siebie i o żal za grzechy. W tym celu mogą, jeśli zechcą rozmyślać nad tym. co powiedziałem wyżej o grzesznym
Podłożu ludzkiej natury, uważając przez len tydzteń samych siebie za pełzające robactwo, za węże. za kozły . Można by
teżrozważaĆ następujące trzy myśli św, Bernarda: Rozważaj, czylllbyłeś - nasieniem zepsutym; czyrn jesteś
naczYniem Pełnym błota; czym będziesz pastwą robaków. Będą prosili Pana Naszego i Ducha Sw., by ich oświecił.
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W tyrn celu rnogą oclInarł,iać bedą Akty, Strzeliste: Panie. abvIn prze,jrzał| (Lk l8. 4l)l Sprar,v bym poznał samego
siebie| (,św. Augtt,lt1,1t), czy L'rzyjdź Duchu Slł,.." lvraz z litanią do Ducha Sw. i będą się uciekali do Najśrviętszej
Dziewicy z prośbą o tą rvielką łaskę. mającą być podstarvą wszr"stkich innvch łask. W 1e.j intencji odmawiać będą
codzicnnie Hyrln, "Ave Maris Stclla" i litanię l,oretańskądo Najświętsze,j Maryi Panny.
Czytania odpowiednie dla pierwszego tygodnia drugiego okresu: Ewangelia wg. Srv. Mateusza. Rozdział_v: 21.25.
Ewarrgelia wg. Srv, ł,ukasza. Rclzdział1,, l l . l3. l 6.17 .18: "O naślador,vanilt C-'hr_vslusa". Księga I, Rozdz, 24,

Księga II, Rozdz.5, Księga IlI, Rozdz.7,8.13,20.30,47; "Traktat o doskonałvrn naboźeństwie do Najświętszej Maryi
Panny": # 78-82, 227. 228.
Ćlviczenia duchowe: Modlitwy, rnedYacje, al<ty wyrzeczenia się srvojej woli, Zal za grzechy, pogarda dla samego
siebie wszystko to czynirny u stóp Maryi. bo to od Niej spodziewalny się otrzymac śrviatło poznania samych siebie. i

to w Jej obecności będzienly w stanie ztnierzyc przepaść naszych słabości bez podleganiu rozpaczy.
Modlitwy, które będziem.y- odmawiać w ciągu pierwszego §godnia drugiego okresu:
Litania do Ducha S\ł,iętego, Ave Maris Stella, Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwy na pierwszy Ędzień II okresu: Poznanie samego siebie

Litania do Ducha Świętego - (r,vyłącznie do rrźytku pryłvatnego)

Kyrie, elejson. Chryste. elejson, Kyrie, elejson. Chryste. usłysz nas. Chryste. lvysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad narni. Synu, Odkupicielu świata, Boże. zmiłuj się nad narni. Duchu święty, Boże. zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyn1,, Boże, zmiłuj się nad narni,

Duchu Święty mądrości, zmiłu.i się nacl narni. Duchu Święty rozumu. zrniłLrj się nad nami. Duchu Święty rady,
zmiłuj się nid nami. Duchu Święty męstwa. zrniłuj się nad narni, Duchu Świętv umiejętności. zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty pobożności. zmiłuj się nad nami. Duchu Święt.v- bojaźni Bożej, zmiłu.i się nad nami, Duchu Święty
światło proroków i apostolów. zmiłuj się nad nami, Duchu Swięty nasz Pocieszycielu. zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Swięty Boże.
Od zuchwałej ufności, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. wybaw nas. Duchu Swięty Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości tlraciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Swięty Boże..
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci. wybaw nas, Duchu Su,ięty Boże.
Od potępienia wiekuistego. wybaw nas. Duchu Swięty Boże,
Przez cudolvną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybawnas, Duchu Swięty Boże.
Przez przryjście Swoje w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Sr,vięty Boże.

Abyś Kościół Swój święty rządzić i zachować raczyl. my grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas Duchu Swięty,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczyl. my grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył. my grzeszni Ciebie prosimv. wysłLlcha_i nas Duchu Swięty.
Abyś m_vśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył. my,grzeszni Ciebie prosirny,. wysłuchaj nas

Duchu Swięty,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył. mv grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas

Duchu Swięty.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, my grzeszni Ciebie prosirny, wysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprolvadzić raczyl, my grzeszni Ciebie prosimy,
wlsłucha.i nas Duchu Swięty.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się wystrzegali" my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu
Swięty.

Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, przepuśc nam Panie.
Baranku Boży. któr1, gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. zrniłuj się nad natrri,
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W. Serce czyste stwórz we mnie Boże.
O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach rnoich,
W. Panie. wysłuchaj rnodlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przy_idzie.

MÓdlmY się: Przybądz Duchu Swięty, racz napelnic serca Swoich wiemych i ogiell rniłości Swoje.i w nich zay-lalić,
którY wszYstkie narodY w jednoŚci wiary zgromadziłeś, iZby łaska Twa najświętsza serca nasze ośrviecila i ocl
wszelkiego złego nas uchroniła. Amen.

Ave, Maris Stella

Witaj mórz ognista Gwiazdo, Matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga.
Gabryela: "Ave" będąc powitaną dni nam wróć łaskawe, mieniąc Ewy miano,

WięŹniorn zdejm okowy, ślepyrn rozpal żary, oddal ból zyciowy, uproś wszystkie clary.
Bądz nam Rodzicielką broń u Boga w niebie, co przez miłość wielką chciał się zrodzić z Ciebic.

Panno osobliwa, cicha przed wszystkimi, winy skrusz ogniwa, uczyń nas cichymi.
Daj nam czyste życie, drogę, co nie myli, byśmy widząc Dziecię, zawsze się cieszyli.

Bogu Ojcu chwała, pokłon mocy Chrystusa. z Duchem Trzem niech pała jedna cześć wieczysta| Alnen.
DozwÓl mi chwalić Cię, Panno święta! Daj rni moc przeciw nieprzy.|aciołom Trvoim!

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Potwierdzona przcz papicża Sykstusa V w l587

KYrie, elejson. ChrYste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste. usłysz nas. Chryste. wysłucha.j nas. Ojcze z nieba, Boże,
1miłuj się nad nami, Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad rrami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad narni.
Swięta Trójco, jedyny Boże. zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nalni. Święta Boża Rodzicielko, rnódl się za nami. Swięta Panno nad pannami, rnódl się
zanami. Matko ChrYstusowa, rnódl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się
zanami. Matko najczYstsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się
zanamt. Matko najmilsza, módl się zanami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za
nami. Matko StworzYciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Matko Kościoła, rnódl się za
nami. Panno roztroPna, módl się za natni. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się zanami.
Panno moŻna, módl się za nami, Panno łaskawa, rnódl się zanami, Panno wierna, rnódl się zanatni. Zwierciadło
sPrawiedliwoŚci. módl się za narni. Stolico mądrości, módl się zanatni. Przyczyno naszej radości, módl się zanami.
PrzYbYtku Ducha Świętego, módl się zanami. Przybytku chwalebny, módl się zanami.Przybytku sławny
PoboŻnoŚci, rnódl się za nami. RÓżo duchowna, módl się za nami, Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z
koŚci słoniowej, rnódl się za nami. Domie złoty. módl się za nami. Arko Przymierza, rnódl się za naI-ni. Bramo
niebieska, módl się zanami. Gwiazdo zaranna, módl się zanami. Uzdrowienie chorych, rnódl się zanalni, Ucieczko
grzesznYch, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, rnódl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za
nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami, Królowo Proroków, módl się
za nami. Królowo Apostołów, rnódl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców,
módl się zanami. Królowo Dziewic, módl się zanami. Królowo wszystkich Święiych, módl się za natni. Królowo
bez zmazY pierworodnej poczęta, módl się zanami. Królowo wniebowzięta, módl się za nami, Królowo Różańca
Świętego, módl się zanami. Królowo pokoju, rnódl się za nami. Królowo Polski. mórll się za nami.

Baranku Boźy, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku BoZy, który gładzisz grzechy świata. zmiłuj się nad nami.
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W. Módl się za nanri" Sr.vięta Boża Rodzicielko, O. Abyśrny się stali godnyrni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosirny Cię. Panie Boże, dozwól nam. słtlgom Tr,voim. cieszl,ć się trwałyrn zdrorviem duszy i ciała, aza
przyczynąNajświętszej Maryi. zawsze Dziewicy. racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyc wieczną
radością, Przez Chrystusa. Pana naszego, Amen.

Czytania na pierwszy tydzień Il okresu: Poznanie samego siebie

Dzień trzynasty
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszcj Maryi Pann1,, Cz.II, Rozdz. 3

Najlepsze nasze Llcz}łlki byu,ają zwykle splamione i skalane przezz.ło^ które w nas tkrł,i skrrtkiern skażonej natury
naszej, Kiedy się wleje czystej przezroczystej rvody do cuchnącego naczynia, lub wina do beczki. której wnętrze nie
jest czyste, natenczas woda czysta i dobre wino psują się i łatwo przesiąkają przykrąwonią. To samo dzieje się, gdy
Bóg do wnętrza niłszej duszy. skażone.i grzechem pierworodnytn i ucz1."nkorvytn. złozy rosę niebieską łaski lub
przedziwne rłino Srrej miłości. Otóż dary jego psują się zazwyczaj i plaInią skutkienr zarodu złego. który grzech
pozostawił w nas; uczynki nasze. nawet najrvznioślejsze cnoty, by*ają nimzarażone, Bywięc osiągnąc doskonałośc,
której nie podobna zdobyć bez łączności z Jezusetn Chrystusem, bardzo rvazną jest rzecząpreczwyrzucić to, co w nas

_iest złego: inaczej Pan nasz. któr1,.jest nieskończenie czysty i najmniejszej skazy w duszy nie znosi, odrzuci nas od
oblicza Su,ego i nie połączy się z nami.

By wyzuć się z samych siebie trzeba nam:

Z pomocąśw,iatła Ducha Sw. dobrze poznać skazonąnasząnaturę, nasząnieudolność do wszystkiego, co dobre, naszą
słabość we wszystkim. naszą ustawiczną niestałośc, naszą niezgodność rvszelkiej łaski i ogólną naszą nieprawość.
Grzech pierwszego naszego rodzica zatruł nas rvszystkich. przekrvasił i popsuł. jak kwas przekr,vasza i psuje ciasto, w
które go włożotlo. Crzechy. które popełniliśrny. śmiertelne czy powszednie. choc juź odpr-rszczone, powiększyły naszą
pożądliwość, słabośc, chwiejnośc i nasze skażenie, pozostawiając w duszy złe następstwa i skutki.
Ciała nasze tak sązepsute, ze Duch Sw. naąłva je ciałcuni grzet,hu, (R: 6, ól, poczętt,mi v, grzechtt
(Ps 50, 7/, kannionymi ,"v grzechu i zdolnyni tylko do grzechu. Podlegają one tysiącznyn chorobom. stają się z dnia
na dzień słabsze. aż idąna pastwę robactwa i zgnilizny.
Dusza nasza połączonaz ciałern. stała się tak zmysłowa. iZ jąnazwano wprost ciałem bcl u,szelkie ciulcl skaziło było

tlrogę,slt,tlna:ielni. (Rod: 6, l2). |Jdziałem naszym to nic. prócz pl,chy i zaślepienia ducha. zatwardziałości serca,

słabości i chwiejności duszy. zmyslolvclści zbuntowanych narniętności i chorób ciała, Z natury pyszniejsijesteśmy niż
pawie, więcej przywiązani do zielni niz ropuchy. niegodziwsiniZ kozł5l. zazdrośniejsi niź węże, pędliwsi niZ tygrysy.
leniwsi niz zółrvie" słabsi niz trzctna, zmienniejsi niZ chorągierł,ki na dachu, Samiz siebie mamy tylko nicość igrzech i

zasługujerny jedynie na grzech Boży i na piekło wieczne.

Czy wobec tego mozna się dziwić. zeZbawicięl powiedział. iZ ten kto chce iść za Ninr, powinien zaprzec się samego

siebieigardzić własnąswąduszą. (Por.Łk9,23: Mat 16,21) Ktomilu.jeduszęswą,straciją;aktonienawidziduszy
swojej na tym świecie. na życie wieczne zachowa ją. (J 12, 25). Mądrość nieskończona, która nie daje przykazańbez
powodu, każe nam nienawidzić samych siebie, bo zasługu.ierny wielce na nienawiść: nic nie jest tak godne miłości jak
Bóg, nic nie jest tak godne nienawiści. jak rny salni.
Teraz odmav,ianly modlitv,v przvpi,sane nel pierw,.szv Ędzień drugiego okres: Poznanie samego siebie

Dzień czternasty
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz.II, Rozdz. 3; O naś|adowaniu Chrystusa,
Ks. III, Rozdz. 8.

Traktat o doskonat_vm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz.llo Rozdz. 3

By się wyzuc z siebie salnego, trzeba codziennie zamierać sobie sametnu, tzn. trzebadzierżyc na wodzy władze duszy
zmvsłv ciała. trzeba patrzeć.jakoby się nic nie widziało, słyszec jakoby się nic nie słyszało. posługiwać się rzeczami
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tego Świata. jakobY się ich nie użyrvało (Por,lKt1,7, 29-3t) Srł,, Paweł nazywa to codziennytn uInieraniem: quoclitie
morior, (Por.]Kor l5,31). JeŚliziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze. samo zostaje. (J 12,24-25). Jeśli
nie zetnrzetny sami sobie ijeŚli najŚwiętsze nasze praktyki religijne nie doprowadzą nas do tej śrnierci tak konie cznej a
Zarazem tak ŻYciodawczej, nie Przyniesienry owoctL pożytęcznego: nasze nabożetistwa będą bezużyteczne, a wszystkie
nasze dobre uczYnkibędąskażone miłościąwlasną isanrowolą, I dlatego Pan Bóg brzydzic się będzie największyrni
naszYmi ofiarami i najlePszYni uczynkarni, aw chwili śmierci zpróznyrrli staniernyrękolna. tz,n.bezcnot izasłrig inie
będzie w nas ani iskry czystej miłości. Bo miłośc taką posiadają tylko dusze clbumarłe sobie. ktorvch życie ukryte jest z
Jezusem Chrystusenr w Bogu. (Por. Kol 3, 3).

SPoŚród wszYstkich nabożeństw do MatkiNajświętszej trzebawyszukać to, które najpręclzej nas doprowac]zi do
obutnarcia sobie, bo to będzie najlepsze inajbardziej nas uświęci.Trz,ebabowiern parniętać, że nie wszystko co się
Święcijest złotem, ze nie wszystko, co słodkie. jest miodern, że nie wszystko co jest łatwe i co większa częśc ludzi
wYkonYwa, najwięcej uświęca. Podobnie jak w łonie natury istnieją tajernnice, dzięki którym w krótkirn czastę z
małYm nakładem kosztów i bez trudu dokonywac lnożna pewnych naturalnych czynności, tak i w porządku łaski są
tajemnice, dzięki którYm w krótkim czasie radośnie i łatwo spełniać Inożna dzieła nadnaturalne, pózbyó się miłości
własnej, napełnić się Bogiem i stać się doskonałym.
Naboźeństwo, o które obecnie chodzi, jest jedną ztychtajernnic łaski. nieznanąwielkiej części chrześcijan, znaną

jedYnie niewielkiej liczbie spośród pobożnych, a praktykowaną i wykonywaną przez jesźcze rnniejszą icń liczbę.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga III, Rozdz. 8

l. Uczeń. Iżemrazpoczął, będę mówił do Pana mego, aczem proch ipopiół. (Roctz t8,27) cd5lbym chciał się uważać
za coŚ więcej, TY Staniesz Przeciwko mnie i występki rnoje wydadzą o mnie prawdziwe świadóctwo ) a wyprz1c się ich
nie mogę. Jężeli uznam swą małość i uniZę się, wyzblrvając się wszelkiego gcimego o sobie mniemania, itędę się
uwaŻac za Proch. jak jest w istocie, spłynie ku mnie Twoja łaska i w sercu rozbłyśnie Twe światło; rvtedy wszelka,
choĆbY najrnniejsza Próżność utonie w benriarze rnej nicości i zginie na wieki, Tarn mi pokazesz, czyrrlestern , c7yln
bYłem i dokąd zaszedłem. A ja w niwecz obrócony byłem i nie wiedziałem. (pr 72, 22) Zostawiony iun1.,ou sobie,
jestern niemocąi nicoŚcią lecz jeślitylko spojrzysz na mnie, od razu staję się silny i norva napełniaInnie radość.
Dziwne to bardzo, że tak nagle mnie podnosisz i tak łaskawie do siebie przygamias z, choc własny ciężar w dół rnnie
pociąga.

2. SPrawia to Twoja miłoŚĆ. która mnie niezasłużenieuprzedza iwspiera w licznych i wielorakich potrzebach, iz
niezliczonYch nieszczęŚĆ, prawdę mówiąc, wprost mnie wyrywa. Zgubiłern się miłując źle sarnego siebie; szukając
jedYnie Ciebie i szczerze cię kochając , znalazłęm siebie i Ciebie zarazerrl. a przez mą rniłośc ku iobie _ieszcze giębiej
zrozumiałem własną nicoŚĆ. Ty bowiem. o Najsłodszy, postępuj esz ze mną ponad wszelką rnoją zasługę i nad to
wszystko, czego bym się śmiał spodziewać i odważył prosić.
3.BądŹ błogosławiony, Boże rnój, bo chociaż nie jestem godzien zadne.l z Twych łask. Tr,voja nieskończona hojnośc i
dobroĆ nie Przestają nigdy dobrze czynić nawet niewdzięcznym i tym, co daleko od Ciebie odeszli. Nawróć nas do
siebie, abYśmy byli wdzięczni, pokorni i pobożni. boś Ty naszym zbawieniem, naszym męstwetn i mocą.
Teraz odmawiamy modlitwyprzl,pisane na pierw,sz|, tydzień drugiego okres; Pozlląnie samego siebie

Dzień piętnasĘ
Sw. Łukasz 13, 1-9; O naśladowaniu Chrystusa, Księga III, Rozdz. 13

Św. Łukasz 13, 1-9

NAPOMNIENIE DO POKUTY. A na ten czas przybyli niektórzy, oznajmiając mu o Galilejczykach, których krew
zmięszał Piłat z ich ofiarami. A odpowiada.iąc, rzekł im: Mniemacie, źe ci Calilej czycy nad wszystkich innych
Galilejczyków bardziej byli grzeszni, że takie rzeczy ucierpieli? Nie, powiadalT wam; lecz jeśli pokutować nie
będziecie, wSZyScy podobnie zginiecie. Jak osiemnastu tych. na których upadła wieza w Siloe, i zabiła ich. czy
mniemacie, że i oni byli więcej winni, niź wszyscy ludzie rnieszkający w Jeruzalem? Nie, rnówię wam; ale jeśli
pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie.
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PRZYPOWIEŚC'O FIDZ.F,. Powiedział zaś ito podobieństlvo. Pcrrien człowiek miał drzeivo figorł,e posadzone w
rvinnicl,slł,ojej. iprzy,szedł szr"rkając olvocu inięznalaz,l. I rzekł dtl uprawia_iącego winnicę: Oto trzylata są, jak
przychodzę szukać owocu nir tej fidzc. a nie znajdtlję; r.l,yhlij ją r,vięc. po coż i ziemię zajmuje'i A on odpowiadając,
rzekłmu: Panie. zostaw.iąi na ten rok. az ją okopię. i gnojem obłoźę. tt t-lloże da clwocl a jeśli nie, to potem jąwy,tniesz.

O naś|adowaniu Chrystusa, Księga [II, Rozdz. l3

l. Chn,sltt,s. Sy,nu. kto usiłu.ie chylic się od posluszeństwa, usuwa się od łaski. a kto szuka osobistych korzl,ści. tracl
wspólne dobro. Kto niechętnie iniedobrolvolnie poddaje się przełozonelTu. okazuje, że jego ciało nie jest mu jeszcze
doskclnale posłuszne. lecz często buntuje się iszemrze. Ucz się rł,ięc ochotniej uległości przełozonemu, jezeli pragniesz
ujarzmić swe ciało. Latrviej bo,uviem zwycięża zewnętrznego wroga, kto w swoiln wnętrzu nie jest podzielony, Nie
masz gorszego i groźniejszego nieprzyjaciela swej duszy nad siebie samego. gdy w tobie cialo nie zgadza się z duchem,
Musisz stanowczo zanic uwazac sicbie, jeśli chcesz przemóc ciało ikrelł,. Milu_iesz_jeszcze siebie w sposób
nieuporządkowany, dlatego wzdrygasz się przed całkowitym poddaniem siebie woli cudze.j.
2.Cóż w tyn wielkiego, ze poddasz się dla Bclga człowiekowi. ty,. co.jesteś prochem i niczym. skoro ja. Wszechmocny
iNajwyższ,"-. który z niczego wszvstko strvorzl,łem. podległy b),łem pokornie człowiekorvidla ciebie? Stałem się
najpokorniejsz.v i najnizszy zę wszystkich po to. abyś ty własną swą pychę zwyciężył rnoją pokorą. Ucz się posłusznym
być. prochul Ucz się kclrzyc. zienlio i glino. i uginać się pod stopy wszystkich. Ucz się przełarny-rvać swoje zachcianki i

ulegać w całkorł,ityrn pos[uszeństwie.
3. Rozgorzej przeciwko sobie i nie ścierp, by rządziła tobą pycha; stań się tak uległym i małym. aby wszyscy, mogli po

tobie chodzić ideptać jak błoto na drodze. Czemuż. miałbyś się żalić, próźny człowieku'J Jak możesz zaprzeczactW.
którzy ci w oczy wyrzucają złości, grzeszniku nikczemny, któryś tyle razy obraził Boga i zasłużył na piekło'i Litowały
się oczy nroje nad tobą bo drogąprzed obliczem moim była twa dusza; chcę, abyś poznał mojąmiłośc i był zawsze
wdzięczny za dobrodziejstwa moje; abyś trrvał nieustannie rv prawdzirve.j uleglości i pokorze i znosił cierpliwie na\\,et

pogardę,
Teru: rldmtlv,iułn| mocllitlt,l,pl,:1,1lisane na pierwszt,tydzień drugiego okre.s: Poznanie samego siehie

Dzień szesnasty
Św. Łukasz l3, l0-2l; O naśladowaniu Chrystusa, Księga II, Rozdz. 5;

Św,. Łukasz 13. 10-21

NIEW|ASTA UZDROWIONA W SZABAT l nauczał w synagodze ich rv szabaty. A oto była tam niewiasta, która od

osietnnastu lat rniała dLrcha nietnocy, a by,ła pochy|ona. inic mogła żadnąmiarąw gorę spojrzeć. Skoro jąujrzał Jezus.
przywołał ją do siebie. i rzekł do nie.j: Niewiasto. uwolniona_iesteś od niemocy tu,ojej. l włożył na nią ręce. a

nat,,,-chmiast wvprostowała się i chwaliła Boga. Odpowiadając z,aś przelożony synagogi. oburzony, żę Jęzus r,v szabat

uzdrorvił. mólł,ił do rzeszy,: Jest sześć dni, w które pracowac nalezy, w te dni więc przychodzcie, i leczcie się. a nie w
dzień sobotni. A odpowiadając Pan rzekł mu: Obłudnicy! Cz,:,żkażdy z was w szabat nie odwiązuje od żłobu wołu
swego albo clsła inie prowadzi by go napoić'i Tejzaś córkiAbrahama, którą związał szatan. oto juz osiemnaście lat,

nie trzeba było z tych więzów uwolnic w dzień sobotni? I gdy to mcilvił lvstydzili się rł,szysc1"przeciwnicy jegol a cały
lud radował się ze wszl,stkiego. co chwalebnie działo sięprzez niego.
PRZYPOWrEŚC o ZIARNlE GORCZYCY I o KWASIE Mówił tedy,: Do czego podobne jest królestwo niebieskie, a

do czego je przyrównam? Podobne jest do ziama gorczycznego, które wziąwszy człorviek. posadził w ogrodzie swoim.
i urosło. istało się drzelł,em wielkim. a ptaki niebieskie spoczyrvały na gałęziach jego,
l znowu rzekł: Do c7,ęgo przyrównam królestwo Boźe? Podobne jest do kwasu, który wziąwszy niewiasta. włoźyła w
trzy tniary rnąki, aż się wszystko zaku,asiło.

O naś|adowaniu Chrystusa, Księga lI, Rozdz. 5

1. Nie Inożerny sobie nazbllzawierzyc, gdyz często brak narn łaski i rt-lzeznanla sprawy. Mało lv nas światła. a ito.
które marny. prędko tracitny przez nasze niedbalstwo. Nierzadko nawet nię zauważamy. jak wewnątrz jesteśmy ślepi.
Często czynirny ź|e. a co gorsza uniewinniatny się, Niekiedy narniętność nas ponosi, a sądzimy, ze to gorliwość.
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lnnYch ganimy za drobne błędy. u siebie polnijaIny daleko większe. Dość łatwo odczurvamy i przeżywalny cierpienia
zadane nam przez innych, ale co inni od nas cieryią tego nie widzimy. Kto by dobrze i sprawiedliwie osądzał siebie.
nie wyda surowego sądu o drugich.
2. Człorviek rvervnętrzny troskę o swąduszę przedkłada nad wsz1,,stkie inne; czurva_|ąc pilnie nad sobąsatnym. łatwcl
rlilczY o drugich. Nigdy nie staniesz się czlorłiekieIrl rvervnętrznyln, jeżeli nie będziesz rni|czał o drugich i pilnował
szczegÓlnie siebie. Skoro zwrócisz się całkowicie ku Bogu i rvnętrzu swe.i duszy. małcl cię dotknie. co uslysz1sz z
Zewnątrz. Gdzie jesteŚ, kiedy nie jesteś w sobie? A chocbyś wszystko obiegł i zbadał. co zyskałeś. gdy zaniedbaleś
siebie samego? Jeżeli chcesz osiągnąć spokój i prawdziwą jedność z Bogiem, trzeba, byś na oku miał przede
wszystkim siebie.
3, Wiele zYskasz, gdy pozostaniesz wolny od wszelkiej zbędnej troski doczesnej. Wiele stracisz uwielbiając cokolwiek
doczesnego. Niech ci nie będzie nic wielkim, nic rvzniosłym. nic drogim i miłyrn, prócz samego Boga i tógo, co z Boga
Pochodzi. Uważaj za marnąwszelką pociechę, którą dają stworzenia. Dusza rniłu.|ąca Boga rvszystko Mu
PodPorządkowuje. Sam Bóg wieczny, niezmierzony i wszystko sobą napełnia.iący jest jedynąpociechą duszy i
prawdziwą radością serca.
Teraz odmąv'iamy ,ro41ilyly przlpisane na piertt,,szt, t,vdzień drugiego okre,s; Poznanie .lamego siehie

Dzień siedemnasty
Św. Łukasz, l6, 1-13; Ó naśladowaniu Chrystusa, Księga l,Rozdz.24

Św. Łukasz, 16, 1-13

PRZYPOWIEŚC o NIESPRAWlEDLIWYM WŁODARZU. Mówił też do uczniów swoich: Był pewien człowiek
bogatY. którY miał włodarza; i doniesiono mu o nim, że roztrwonił dobrajego. I wezlvał go i 1.rótł, mu: Cóż to słyszę o
tobie? Zdaj sPrawę z włodarstwa trvego, bo.już nie będziesz mógł włodarzyć.l rzekł włodarz saln do siebie: Cóz
uczYnię, skoro Pan mój odejrnuje mi włodarstrvo? Kopać nie mogę, żebrac się wstydzę. Wiern co uczynię, żeby, gdy
będę złoźony z włodarstwa. przyjęli mnie do domów swoich. Wezwawszy zatem dłuźników punu .*Ógo kazdegó z
osobna, mówił Pierwszemu: lle winieneś panu memu? A on odpowiedział: Sto barył oliwy. I rzekł ,ru, W.ź zapis swój,
a siądz natYchmiast, a naPisz: pięĆdziesiąt. Potem drugiemu rzekł: A ty ileś winien'i A on rzekł: Sto miar pszenicy. l
rzekł mu: WeŹ zaPis swój, a naPisz: osiemdziesiąt. I pochwalił pan niesprawiedliwego włodarza. że roztropnie uizynił;
bo sYnowie tego Świata roztropniejsi są w rodzaju swoim niż synowie światłości. I ja warn powiadam: Czyńcie sobie
PrzYjacioł Z mamony niesprawiedliwości, aby, gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków.
Kto wierny jest w najmniejszej rzeczy, i w większej jest wierny; a kto w małym jest niesprawiedliwy, ten i w

większlT n jest niesprawiedliwy, Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, prawdziwe dobra kto wam
PowierzY? A jeśliście w cudzym nie byli wierni, któż wam da, co jest wasze? ż,aden sługa nie moze dwom panom
służYĆ; bo albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował; albo z jednym trzymać będzie, a drugim
wzgardzi. Nie mozecie służyć Bogu i mamonie.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga l, Rozdz, 24

1, We wszYstkim oglądaj się na koniec, pamiętając, że staniesz przed surowyrn sędzią, przed którym nie ma nic
skrytego; nie da się On ująć darami ani przekonać wymówkami, lecz będzie sądził według sprawiedIiwości. o.
najnędzniejszy i nierozumny grzesznikuI Cóż odpowiesz Bogu znającemu rvszystkie twoje złości. ty, co nieraz drżysz
Przed obliczem zagniewanego człowieka? I czemu się nie gotujesz na dzień sądu, gdzie jeden drugiego nie będzie
tłumaczYł i bronił. leczkażdy poniesie własne brzemię wystarczająco wielkie? Teraz jeszcze praca twoja jest
owocująca. płacz twÓ.i przyjęty, jęk wysłuchany. a cierpienie zadośćczyniące i oczyszczające.
2. Człowiek cierpliwy przechodzi tu wielki i zbawienny czyściec: gdy doznając zniewag bardziej boleje nad cudzą
złoŚciąniZ nad własną krzywdą; gdy za przeciwników swoich chętnie się modli i z serca przebacza winy; g<ly nie
ociąga się prosić innych o przebaczenie i łatwiej się lituje, niz gniewa; gdy często sam siebie przezwycięża. a ciało swe
usiłuje Poddać zupełnie duchowi. Lepiej jest oczyszczać się z grzechów i wad się pozbywać, niż zachowywać je do
PrzYszłego oczyszczenia. Zaprawdę, zwodzimy siebie samychprzez nieuporządkowaną rniłość, jaką żywimy dla ciała.
Teraz odmawiamy modlitw,y przypisane na pienrsz,v- t.vdzień drugiego okres: Poznanie sOnlego .;iebie
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Dzień osiemnast_v-
Św. Łukasz l7, 1-10; O naśladowaniu

Św. Łukasz 17, 1-10

Chrystusa. Księga III. Rozdz.30

WSKAZOWKI DI-A LICZNIOW. Irzekłdo llczniórł,swoich: Nie podobna jest, aby,zgorszeniaprz,vjśc nie miały: lecz
biada temu, przez kogtl przychodzą,Poż1,1ęgrrlej by mu bl,ło. gdl,b1 karnień młyński zawieszono na szyi jego. i

wrzucono go w lnorze, niż,żeb5l tniał zgorszyć jednego z,tych malutkich. Llważajcie na samych siebie. Jeśli brat twój
zgrzeszy przeciw tobie, upomnr_; go; a jeśli będzie załowal. odpuść rnu. l choćby siedenrkrt)c razy na dzień zgrzeszył
przeciw tobie. i siedemkroć razy na dzień nawrócil się do ciebie, Irtówiąc: Zal n,ll,. odpuść mu.
l rzekli apostołowie I'anu: Przvmnóz nam wiary. Pan zaś rzekł: Jeślibyście rrlieliu,iarę, jak ziarno gorczyczne,

powiecic temu drzewu lTlorwo\vemu: Wykorzeń się. aprzesad,ż się r.r, morze. a usłucha was. A ktożz was mając sługę
orzącego lub pasącego, gdy on rvróci z pola. porvie m:u,.Zarazpójdź. siądz do stołu. a nie polvie mu: Przygotuj dla
mnie wieczer7,ę. aprzepasz się i służ mi. aż się najem i rrapiję, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje owemu
słudze. że uczynił to. co mu rozkazał'/ Nie sądzę. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie:
Słudzy nieużyteczni .jesteślny; cosIny winni byli uczynic. uczyniliśnly.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga lII, Rozdz.30

1 . C'hnsttt,s. Synu. Jam obroną w dnitr niedoli (Por. Nah l , 7 ). Przychodź do rnnie, ilekroć ci źle. Najbardziej opóźniasz
niebieską pociechę przęz to. ż,e zbyĄ dłLlgo nie uciekasz się do nlodlitwy. Zanirn bowiem zaczniesz Innie usilnie błagac,
szukaszwpierw pociech irrlgiw rzęczach zewnętrznych. Wszystko mało ci pomoze, dopókinie zrozumiesz. ze to ja
wybawiarn tych. co rni zaufali, iżepoza mną nie ma skutecznej pollitlcy ani pożl,teczne_i rady czy,trwałego lekarstwa.
Teraz. po burzy. odzyskawszy spokój ducha, urnocnij swe siły w blaskLr rniłosierdzia tnego. gd.v-ż jestem przy tobie nie
t5,1ko, aby wszy,stko całkowicie odnowić, lecz hojniej i obficiej przymnoż,yc ci łaski.
2. Czy 1est dla mnie coś nienrożliwego? Albo czyż będę podobny temu. który rnówi, a nie czyni? Gdzie wiara twoja?
Bądz rnocny i rvytnvaly. Bądz cierpliwy i rnężny, w swoitn czasie będziesz pocieszony. Czekaj rnnie, czekaj; przyjdę i
uzdrowię cię. To, co cię nęka, je st tylko pokusą, a co cię trwozy. jest prÓżnyrn lękiem, Po co się troszczyc o niepewną
przyszłość? Po to chyba. by smutek potęgowac smutkiem. Dost,c mu dzień swl.iej nędzv, (Mr 6, 34)

3. Niestety. Iudzka słabośc to słabość łudzic się takimi myślami. azarazęm znak słabego.ieszcze ducha dać się zwieść
łatrvo podszeptom wroga. Nieprzyjaciel nie dba, czy zwledzie i oszuka za pomocą prawdy czy,fałszu.czy przezzb5nnią
miłość do tego. co dziś mamy, czy przez trwogę przed tyrn, co lnoźe się wydarzyĆ. Niech więc twe serce nie trwoźy się
ani się nie 1ęka. Zawierz, rni irniej ufhośc w moim miłosierdziu. Kied1,,ci się zdaje, ze jesteś ode mnie daleko,
najczęściej wtedy-rvłaśnie .jestem przy tobie. Gdy rnyślisz, ze wszystko stracone. częstokroć jest to sposobność do
większej zasługi. Nie w,szlstko przepadlo. jeśli coś weźmie obrót inny. niz pragniesz. Nie sądź lvedług chwilowego
wrażenia ani nie poddawaj się strapieniu do tego stopnia..;ak gd},bl,zgasla dla ciebie wszelka nadzieja ratunku.

4. Nie myśl, żeś zupełnie opuszczony, gdy czasenl ześlę na ciebie jakieś utrapienie lub odbiorę upragnionąpociechę;
tak bowiern dochodzi się do królestwa niebieskiego. A to, że doznajecie przeciwności, jest nielvątpliwie lepsze i

pożyteczniejsze dla ciebie, niż gdybyście rnieli rvszystko rvedług swo.je.i woli. Ja znam najskr}tsze zamysły i wiem. iż
dla zbawienia tr,vego bardzo potrzeba, abyś niekiedy doznawał oschłości, żeby cię przypadkiem powodzenie nie wzbiło
w prózność i abyś przez rrpodobanie w sobie samym nie uwazał się za takiego, jakim w istocie nie jesteś. Co dałem,
mogę odebrać, i zwrócić, kiedy mi się podoba.
Teruz odmav,ialn| modlityr,1,prz|pi,seme na piemrsz1,- tvdzień drugiego rlkres: Poznanie sumego siebie

Dzień dziewiętnas§
Sw. Łukasz l8, l5 - 30; O naśladowaniu Chrystusa, Księga IlI,Rozdz.47

Sw. Łukasz 18, 15 - 30
JEZUS IDZIECI. Przynieśli mu też i dziatki, aby się ich dot5"kał: co lvidząc uczniou,ie. łajali ich. Lecz Jezus
przylvoławszy je. rzekł: Dopuśćcie dziatkorn przychodzic do mnię. a nie zabraniajcie irn; albowięm takich jest
królestwo Boże. Zaprawdę wam powiadam: Ktokolwiek by nie przyjąl królestwa Bożego jako dziecko, nie wejdzie do
niego,
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BOGATY MŁODZlENIEC. l zapytał go pewien książę, Inówiąc: Nauczycielu dobry, co czyniąc, otrzyInallr życie
wieczne? Jezus zaŚ rzekł mu: Czemu nazywasz nrię dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sarn Bóg. Znasz p,uykazania:
"Nie zabija.i. nie cudzołoż; nie kradnij; nie Inórv falszyrvego świadectwa; czc1 ojca swego i rnatkę." A on rzekł: Tegcl
wszYstkiego Przestrzegałem od młodości mo.je.i. Co usłyszawszvJezus. rzekł mu: Jednego ci jeszcze niedostaje;
sPrzedajwszYstko,Colnasz,adajubogiIn,abędzieszrniałskarblvniębie. aprzy_ldź,chodzzaInną.Onusłyszarvszyto.
zasmucił się. bo b;'ł bardzo bogaty. A Jezus widząc go zasmuconego. rzekł: Jakże tnrdno ci, co mają pieniądze, wejclą
do królestwa Bozego! Albowiern łatwie.i.jest wielbłądowi przejśc przez uclro igielne, niżbogaczowi wejść do królestwa
Bozego. l rzeklici, co słuchali: Któż więc moze być zbawiony? Rzekł irn: Co niemclżebne jest u ludzi, nrożebne jest tt
Boga,
PiotrzaŚ rzekł: Oto mY oPuściliśmy wszystko, a poszliślny za tobą. A cln lni rzekł:Zaprawdę watn powiadatlr, że nie
ma nikogo, który opuŚcił dom. albo rodzicórv. albo braci. albo żonę, albo dzieci dla królestwa Bclżego, a nie
otrzymałby daleko więcej w tym czasie, a w przysz§m wieku życiawiecznego.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga tII, Rozdz, 47

1. Chrysrus. SYnu, nie daj się złamać trudorn, które przyjąłeś dla mnie, i nie upadaj na duchu z powodu utrapień;we
wszYstkich wlPadkach niech cię krzepi i pociesza rnoja obietnica. Mam dość tnocy, by cię wynagroclzić ponad wszelki
sPosób imiarę. Niedługo będziesz się tu trudził. nie zawsze będącię przygniatać cierpienia. poczekaj trochę, a prędko
ujrzYsz koniec niedoli. Nadejdzie godzina, w której ustanie wszelki trud i niepokój. Wszystko, co *iurrczase11l
przemija, drobiazgiem jest i trwa krótko.
2. CzYń, co winieneś czynic, pracuj wiemie w rnojej winnicy, ja będę twoją nagrodą. Pisz, czylaj, śpiewaj, wzdychaj,
milcz, módl się, mężnie znoŚ przeciwności, ŻywoI wieczny wart tego wszystkiego i większych jeszcze bojów. W dniu
Panu wiadomYm nastanie pokój; nie będzie wówczas dnia ani nocy naszego czasu, ale wieczna światłość, jasność
nieskończona. pokój trwał5l i bezpieczny odpoczynek. Nie powiesz wtedy: Któż mnie wybawi zciałate.i śmierci? (ł: 7,
24). Ani nie będziesz wołać: Biada mi, źe się pielgrzvmowanie moje przedłużyło. (P,s l l9,5/. Albowiem: Odrzuci
ŚmierĆnawieki; iode.imiePanBógłzęzkażdegooblicza. (Iz25,B/,więcznikniewszelkatroska, zaczniesię
zbawienie wieczne, obcowanie w chwale i szczęściu, radośc błogosławiona.
3. O, gdYbyŚ wiedział, jakiej czci zażywająświęci w niebie, jaką chwałąjaśnieją wzgardzeniprzez świat i uważani
nieomal za niegodnych samego życtat. Na pewno zarazażdo ziemi byś się unizył i pragnąłbyś raczej podlegac
wszystkim, niZ mieĆ władzę chocby nad jednym człowiekiem. Nie pragnąłbyś w tym życiu dno beztroskich, lecz
radowałbyś się ze znoszonych dla Boga utrapień i poczytałbyś sobie za zysk to, że cię ludzie za nic mają.
4. O, gdYbyŚ w tym zasmakował i tym do głębi serca się przejĄ, czy odważyłbyś się choc raz na cokolwiek uskarżać?
C.zyż dla żrwota wiecznego nie wafio ponosić wszelkich trudów? To nie drobnostka utracić lub zyskać kólestwo
Boże! WznieŚ więc Swe oczy ku niebu| Oto ja, a ze mną wszyscy święci moi, którzy na tym świecie cięźkie staczali
boje; teraz się radują teraz są pocieszeni, bezpieczni, już zażywalą pokoju i pozostaną ze lnną na zawsze w królestwie
mego Ojca.
Teraz odmawiamy modlitwy przvpisclne na pierw.sz,v tydzień drugiego okres: Pozłlanie samego ,siebie

oKREs DRUG! - DRUG! TYDZIEŃ _ pozNANlE BŁoGosŁAWloNEJ
DzlEWlcY

Wprowadzenie

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz. l
229. W czasie drugiego tygodnia starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to. by poznawać
NajŚwiętszą Dziewicę. O poznanie to prosic będą Ducha Swiętego. Jako czytanie i rozmyślanie służyć inr może to ccl w
niniejszej ksiązeczce powied,jeliśmy o Najświętszej Pannie. Podobnie jak w pierwszym tygodniu mogą od mawiać w
tej intencji Litanię do Ducha Św., Ave Maris Stella, dodatkowo codziennie Różaniec Sw,- 

-
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Czytania odpowiednie dla rlrugiego tl,godnia: flwangelia rł,g. Slv. ł-ukasza, RozdziaĄ: l. 2l Ewangelia wg. Sw. Jana,
Rclzdz.2: Traktat o doskonały,m nabożet'lstwie dtl Najświętszej Maryi Panny. # 1-,18.90-93, l05-182.213-225, Sekret
Maryi. #23-34.
Cwiczenia duchowe: Pobozne nabozeństwo do Blogosławione.j Dzieu,icv. naśladowanie Je_| cnót. zwłaszcza: Je_i

głębokiej pokory. żywej r,viary. śIepego posłuszeństtl,a, nieustającej modlitwy, wszechstronnego ttmartwienia, boskiej
czystości. Jej gorącego rniłosierdzia. -lej heroicznej cierplilvości. Je.i anie lskiej słod1,,czy. i iście boskiej mądrości. Oto
"dziesięć główni,ch cnót Najświętszej Maryi Panny" mówi Sw. Ludwik, "Traktat", l08,
Mottlitwy do odmawiania w drugim fygodniu: Litania rlo Ducha Swiętego, Ave Maris Stella, Litania Loretańska do
Najświętszej Maryi Panny, Modlitwa r1o Maryi- Sw. Ludwika Grignon de Montfbrt, Różaniec Sw.

Modlitwy na drugi tydzień II okresu: Poznanie Błogosławionej Dziewicy

Litania do Ducha Świętego - wyłącznie do użytku pryłvatnego

Kyrie. elejson. Chryste. elejson. Kyrie, elejson, Chryste. usłysz nas. Chryste. wysłucha.i nas. Ojcze z nieba, Boże,
zrniłu.| się nad nami, Sl,nu, Odkupicielu świata, Boże. zrniłrrj się nad narni. Duchu święty, Boże. zmiłu.i się nad nami.
Swięta Trójco, jedyny Boże. zmiłuj się nad narni.

Duchu Święty mądrości, zrniłu.i się nad naIni. Duchu Święty rozumu. zmiłu.j się nad nami. Duchu Święty rady.
zmiłui się nad nami. Duchu Święty męstwa, zmiłuj się nad natni, Duchu Święty umiejętności. zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności. zmiłuj się nad nami. Duchu Święty bojaźni Bożej. zrniłrrj się nad nami. Duchu Święty
światło proroków i apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Srvięt_,v nasz Pocieszycielu. zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuśc nam, Duchu Swięty Boże.
Od zuchwałej ufności, r,vybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Swięty Boźe,
Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Swięty Boże..
Od zaniedbania pokuty,aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas. Duchu Swięty Boże.
Przez cudowną sprawę przry poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas. Duchu Swięty Boże.
Przez przyjście Swoje w językach ognistych, wybaw nas, Duclru Swięty Boźe.
Abyś Kościół Swój święty rządzić i zachować raczył. my grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczył. my grzeszni Ciebie prosimy. wi,słuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył. my grzeszni Ciebie prosirn1,, wysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś m_vśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył. mv grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas

Duchu Swięty,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył. my grzeszni Ciebie prosim1,,. wysłuchaj nas

Duchu Swięty.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył. my grzeszni Ciebie prosimy. wysłucha.i nas Duchu Swięty,
Abyś nas wsrystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprorvadzić raczył, my grzeszni Ciebie prosirny.
wysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się lvystrzegali. mi,, grzeszni Ciebie prosimy. wysłucha.j nas Duchu
Swięty.
Baranku Boży. który, gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży. który, gładzisz grzechy świata. wysłucha.i nas Panie.
Baranku BoZy. któr5,, gładz,isz grzechy świata. zrniłuj się nad nami,

W. Serce czyste stwórz we mnie Boże.
O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
W. Panie. wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze nięch do Ciębie przy.idzie.
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MÓdlmY się: Przybądz Duchu Swięty, racz napełnić serca Swoich wiemych i ogień milości Srvojej w niclr zapalic,
który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iZby łaska Tiva na.jświętsza serca nasze oświeciła i od
wszelkiego złego nas uchroniła, Atnen.

Ave, Maris Stella
Hl,rnn z VlI lLrb VllI wieku. tłuInaczenie z laciny ks. Karłorvski. K..l.

Witaj rnórz ognista Gwiazdo, Matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga.
Gabryela: "Ave" będąc powitaną, dni nam wróc łaskawe. tnieniąc Ewy miano,

WięŹniom zdejm okowy, ślepyrn rozpal żary, oddal ból zyciowy, uproś wszystkie dary,
Bądz nam Rodzicielką broń u Boga w niebie, co przez miłość wielką chciał się zrodzić z Ciebie.

panno osobliwa, cicha przed wszystkimi, winy skrusz ogniwa, lczyń nas cichymi.
Daj nam czyste życie, drogę, co nie myli, byśmy widząc Dziecię, zawsze się cieszyli.

Bogu Ojcu chwała. pokłon mocy Chrystusa, z Duchem -frzem 
niech pała jedna cześc wieczysta! Amen.

Dozwól rni chwalić Cię, Panno święta! Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Litania Loretańska do NajŚwiętszej Maryi Panny - potwicr<JzonaprzezSykstusa V w l587

KYrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste. wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,
1miłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad narni.
Swięta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta MarYjo, rnódl się zanalni, Święta Boża Rodzicielko, módl się zanami. Święta Panno nad pannami, módl się
zanami. Matko Chrystusowa, t-nódl się za nanri, Matko łaski Bożej, tnódl się za nami, Matko nieskalana, módl się
zanami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, rnódl się za nami, Matko nienaruszona, módl się
zanami. Matko najmilsza, módl się zanami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za
nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Matko Kościoła, rnódl się za
nami. Panno roztroPna, rr-ródl się za nami. Panno czcigodna, rnódl się za nami. Panno wsławiona, mócll się za nanri.
Panno moŻna, módl się zanami. Panno łaskawa, módl się zanami. Panno wierna, módl się zanalni. Zwierciatlło
sPrawiedliwoŚci, módl się zanarni. Stolico mądrości, módl się zanami. Przyczyno naszej radości, rrródl się zanami.
PrzYbYtku Ducha Świętego, módl się zanami. Przybytku chwalebny, módi się za nami. Przybytku sławny
PoboŻnoŚci, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z
kości słoniowej, módl się za nami, Domie złoĘ, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo
niebieska, módl się zanatn| Gwiazdo zaranna) lnódl się zanami. Uzdrowienie chorych, módl się zanami. Ucieczko
grzesznYch, módl się za natni. Pocieszycielko strapionych, rnódl się za nalni, Wspomożenie wiernych, módl się za
narni. Królowo Aniołów, rnódl się za nami. Królowo Patriarchów, rnódl się za nami. Królowo Proroków, módl się
zanami. Królowo APostołów, rnódl się zanami. Królowo Męczenników, rnódl się za narni, Królowo Wyznawców,
módl się zanami. Królowo Dziewic, rnódl się za natni. Królowo wszystkich Święiych, módl się za natni. Królowo
bez zmazY Pierworodnej poczęta, rnódl się za nami. Królowo wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca
Świętego, módl się zanami. Królowo pokoju, módl się zanaml, Kró|owo Polski, rnódl się zanatnl.

Baranku Boźy, który gładzisz grzechy świata. przepuść nam, Panie.
Baranku Bozy. który gładzisz grzechy świata, wysłucha.i nas Panie.
Baranku Boźy. który gładzisz grzechy świata. zrniłuj się nad nalni.

W. MÓdl się za nami, Swięta Boża Rodzicielko. O. Abyśrny się stali godnylni obietnic Chrystusowych,
MÓdlmY się: Prosimy Cię, Panie Boze, dozwól nam, sługom Trvoim. cieszyc się trrvałym zdrowietn duszy i ciała, a za
PrzYczYnąNajŚwiętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Modlitwa do Maryi
Srv. I-udwik Nlaria Grignon de Ntontfort, tłum.: l\4aedalena Tuszy,tiska z tckstu lv języku angiclski,.n

Bądź pozd rorv i ona M ary.i o. ulrr iłtlr,v irna C]órko Oj ca Przedr,v ieczne go !

Bądź pozdrowiona Maryjo. uwielbiona N{atko Syna!
Bąclź pozdrorviona Maryjo, rvicma Oblubienico Ducha Sr,viętegoI

Bądz pozdrowiona Maryjo. rnoja kochana Matko, ukochana Władczl,ni. moja wszechpotężna Królowo!
Bądz pozdrowiona moja radości. moja chlvało. rnoje serce i rnoja dttszo!
.lesteś cała rno.ja dzięki rniłosierdziu. a.ja jestern cały Twój dzięki sprawiedliwości.
Ale jeszcze nie jestem zrrpełnie Twój. Teraz więc oddaję się Tobie całkor.vicie. nic nie zatrzymując dla siebie,
ani dla innych. ljeśli stale jeszcz,e dostrzegasz we Innie coś, co nie nalezl,do Ciebie. błaganl Cię usuń to.
i uczyń Siebie absolLrtną władczynią rvszystkiego co jest nloim.
Ztliszcz wc mnie rł,szystko to, co moze sprarvić przykrośc Bogu, wypleń i zlikwiduj,
azasadż we mnie i pielęgnuj wszystko to, co Tobie sprawi przyjemnośc.

Niechaj śrviatłcl u,iarl,rozprclsz;,,ciemności mojego umysłu. niechaj głęboka pokora zajlnie tniqsce lnojej pychy,
niechaj w,zniosłe rclznlyślanie r,vkroczy w rniejsce rnojej błądzące.j irnaginac.ii. niechaj clbraz Boga wypełnia stale Swoją
obecrlością rnoją pamięć. niecha.i płomienna rniłośc Twojego serca rozpali oziębłość rnojego. niechaj Twoje cnoty
zajmąmiejsce rnoich grzechów. niechaj Trvoje zasługi będąjedynąozdobąw oczach Boga i przysposobiąwe tnnie
wszystko to, czego się ode rnnie oczekLrje.

Spraw proszę, gorąco ukochana Matko, jeżeli to jest możliwe, żebyrn nie rnial żadnego innego ducha jak Twój. abym
poznał Jezusa iJego BożąWolę: żebym nie mial inne.i duszy,.jak Trł,oją, abywielbić iwychwalac Boga. abym nie miał
innego serca jak Twoje, żeby kochac Boga rniłością tak czystą i plomienną jak Twoja.
Nie proszę Cię o wizje. objawienia, specjalne nabozeństwo ani duchowe zadowolenia.
Twoim przywilejem jest, że oglądasz Boga bardzo wyraźnie,
Twoim przyr,vilejem jest radować się niebiańską rozkoszą,
Twoim przywilejem jest triurnfować chwalebnie w Niebie po prawicy Syna
l dzierżyć w dłoniach absolutną władzę nad Aniołami, ludźmi i demonami.
Twoim przyrviiejem jest rozporządzac wszystkimi darami Boga, tak. jak Ty sobie tego życzysz.

To. o niebiańska Maryjo, iest ta "najlepsza część", jaką Pan dał Tobie. i.jaka nigdy nie zostanie Ci odebrana
l ta rnyśl napełnia radością moje serce.
A jeśli chodzio rnojączęść tutaj. na ziemi, to nie proszę o nic innego. jak tylko o to, co jest Twoirn:
głęboko lvierzyć bez duchowych radości, radośnie cierpiec bez pociechy od ludzi,
umierać nieustannie dla siebie samego, bez chwili wytchnienia, i pracować gorliwie i niesamolubnie dla
Ciebie az do śmierci. jako najpokornie.jszy sługa spośród Twoich sług.

Jedyną łaską o jaką błagam. żebyś dla mnie otrzymała jest. abym każdego dnia i w
każdej chwili rnojego życia rnógł powiedzieć:
Amen, niech się tak stanie - wobec tego wszystkiego. co uczyniłaś, gdy, .ieszcze byłaś na ziemi;
Amen. niech się tak stanie - wobec tego wszystkiego, co teraz czynisz w Niebie;
Atnen, niech się tak stanie - wobec tego wszystkiego. co czynisz w rnojej duszy,
ażebyś 1'y, Sarna mogla lvychwalać we tnnie Jezusa, w czasic i w wieczności. Amen.

Teraz odmawiamy Różaniec Święty - pięć tajemnic |ub więcej.

Czytania na drugi tydzień II okresu: Poznanie Błogosławionej Dziewicy

Dzień dwudziesĘ
Sw. Jan 2,1-1l; Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Wstęp.
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Św. Jan 2,1-1l

CUD W KANlE GALlLEJSK|EJ A dnia trzeciego były gody małZeńskie w Kanie Galile.iskie.jl a była tam matka
Jezusowa. WezwanY teżbył na gody'iJezus i Lrczniowiejego. A gdy zabrakło wina. rzekla Inatka Jezusor,va do niego:
Wina nie rnają. I rzeczęjej Jezus: Co mnie itobie niewiasto'/ Jeszcze nie przy,szła godzina moja. Rzecze rnatkajegil
sługom: Cokolwiek rł'am powie. czyńcie. Bylo tant ze sześć stągwi karniennych, ustawionych dla oczyszczenia
żYdowskiego, mieszczących w sobie kaZda po dwa a|bo trzy rviadra. Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie lł,odą. I
naPełnili.je aż do wierzchu. I rzecze im Jezus: Zaczelpnijcie teraz, izanieście gospodarzowiwesela. I zanicśli. A gdy
gosPodarz wesela skosztował wody. która stała się rvinenr. a nie rviedziałskądby było (lecz wiedzieli słudzy. którŹy
wodę czerPa|i). woła oblubieńca gospodarz wesela. irzecze mu: Każdy człowiek starvia najpierrv dobre lvino. a gdy
sobie PodPiją, wtedY Podlejsze; ty zaś dobre rł,ino zachowałeś az do tego czasu! Ten początek cudóiv uczynił.lezus w
kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.

Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Wstęp

Przez NajŚwiętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat. przez Nią też chce On panować w świecie. 2.
MarYja wiodła życie ukryte; toteż Duch Sw. i Kościół zwą Ją "A|ma Mater", Matką ukrytą i tajernniczą. pokora Jej
bYła tak głęboka, ze nie miało dla Niej większego powabu. jak wieśc źycie ukyte przed samą sobą i przed wszelkirn
stworzeniem, a znaną była jedynie u Boga.
BÓg wYsłuchał PróŚb. które zanosiła Doń o życie ukryte, ubogie i pełne upokorzeń. i w dobroci Swej zasłonił przed
wzrokiem ludzkim Jej poczęcie i urodzenie, tajernnice Jej życia, Jej zmartwychwstanie i wniebowzięcie. Właśni
rodzicenieznaliJejdobrze;aAniołowiepytali częstojednidrugich: Quaeestista,JKimże jestona? (pieśń3,6).
Albowiem Najwyższy ukrył Ją przed nimi; a jeśli czasem odsłaniał im rąbek tajemnicy, to tym większe dziwy przed
nimi ukrywał.
BÓg Ojciec zgodził się na to, by za życia nie zdziałała zadnego rozgłośnego cudu, choć dał Jej władzę po temu. Bóg
SYn zgodził się no to. aby nie wypowiedziala się prawie wcale, choć Ją wzbogacił mąclrością Swoją.
BÓg Duch Sw. sprawił. mimo ze Maryja była rvieiną Jego Oblubienicą, ze Apostołowie i Ewangeiisci mówią o Niej
bardzo mało, tyle tylko. ile koniecznie było trzeba, by świat poznał Jezusa Chrystusa.
MarYja jest najdoskonalszym arcydziełem Najwyższego,.iest arcydziełem, którego znajomość i posiadanie Bóg
zastrzeg| Sobie Samemu, (św. Bernardyn, Srm 52, art,I).
Teraz odmawiąmy łnodlitlt,y prz_r-pisąne ną drugi tydzień; "Poznanie Błtlgo,sluv,ione.i Dziev,ic:y"

Dzień dwudziesty pierwszy
,,Sekret Maryioo Św. Ludwik Grignon de Montfort, Par. 23 - 29

,,Sekret Maryi'o Św. Ludwik Grignon de Montfort, Par. 23 - 29

23. Cała trudnoŚĆ Polega na tym, aby rzeczywiście i prawdziwie znaleźć Najświętszą Dziewicę Maryję po to, aby móc
znaleŹĆ wszYstkie najwsPanialsze łaski. Bóg, będąc Mistrzem nad mistrze, może udzielić bezpośredn1o prr", Siebie
Samego tego, co zazwyczaj udzięla jedynie przezMaryję. Pośpieszylibyśmy się wręcz, gdybyśmy zaprzeczyIi,ze
czasami tak czYni. TYm niemniej św. Tomasz uczy nas, że z godnie z porządkiem łaski ustanowiony tn przez Bożą
MądroŚĆ, BÓg zazwYczaj komunikuje się z człowiekiem jedynie przez Maryję. Dlatego tez, jeśli chcemy się wznieśc do
Niego tbYĆ z Nim zjednoczeni, to musimy użyć tej samej drogi, jaką On zszedł na dół do nas, aby stać iię człowiekiem
iudzielac nam SwYch łask, Tu kryje się znaczenie prawdziwego nabożeństwa do Nasze.i Błogosławione.i Pani.
21. ZnamY cały szereg prarvdziwych nabożeństw do Naszej Pani. nie wspominam tu o f-ałszywych.
25. Na Pierwsze Prawdziwe nabożeństwo, jakie wymienimy, składa się spełnianie naszych chrześcljańskich
obowiązków, jak: unikanie grzechu śmiertelnego. działanie bardziej z miłości niżze strachu, rnodlenie się do Naszej
Pani, i składanie Jej hołdu jako Matce Boga, ale bez specjalnego do Niej naboźeństwa.
26.Drugi rodzaj nabożeństwa polega na tyrn, że obdarzamy Naszą Panią wspanialszymi uczuciami uznania i miłości,
zaufania i uwielbienia. Prowadzi nas to do Kółek Różańca św, oraz Szkaplerza, do reclacjipięciu lub piętnastu
tajemnic RÓźańca Św., do składania hołdu Maryji w Jej obrazach i ołtarzach, do głoszenia Jej chwały i przynależności
do organizacji Jej imienia. To nabozeństwo jest dobre, święte i godne uznania, o ile umiemy pozostawać wolni od
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grzechll, I nie jest ono tak idealIle jak to, cl ktcirvm zaraz będę tlórvil. nie tak uvstarczająco dclbre w uniezależnieniu się
naszej duszy od innych i od saInyc:h siebie. po to, aby rnóc byc zjednoczonyIni z Jezusem Clrrystusenl,
2'l.Trzeci rodzi nabozeństwa do Naszej Pani. znany i praktykowany przcz bardzo nierł,ielu. jest tyrn, o którym chcę
waIn. duszorn wybranyn" teraz powiedziec,

28. Polega ono na oddaniu się całkowicie i jako niewo|nik Maryi, i Jezusorvi przez Marłję. a następnie czynieniu
wszystkiego tego co robimy, przez Marvję. z Maryją, w Maryi i dla Mary,i.

29. Powinniśmy wybrać jakieś specjalne święto lv któryrn oddamy się, ofiarujelny się. i poświęcimy się Maryi
całkowicie dobrowolnie. z miłością. i bez jakiegokolu,iek przvmtlsu: nasze ciało i duszę. wszystko to co posiadamy,
dom, rodzinę irnajątek; rórł,nież całe nasze \,vnętrzc icluchor.ve wartości: nasze zasługi. łaski. cnoty iradości. Zwróćmy
uwagę na to. ze $, tego typr: naboze ństwie dusza poświęca Jezusowi prz,ez Maryję wszystko to. co jest dla niej
najcennie_iszę.rzeczy. których żaden zakon nie wymaga.ab.v złożyć w ofierze, a mianowicie. prawo do dysponowania
samyr] sobą lvarttlściąnaszych rnodIitw i ofiar, naszych umartwień i radości, Dusza dobrowolnie stawia wszystko do
dyspozycji Naszej Pani. tyrl sposobetn może Ona dysponować nami zgodnie ze Swoją wolą dla większej chwały Boga.
w czym Ona Sama rna najlepsze rozeznanie.
Teraz odłnav,ium,|, rnocJlityl,),pr:vpisane na clrugi t.),cl:ień: "Poznttnie Blogo,słctv,itlnei Dziev,ic,.t"'

Dzień dwudziesĘ drugi
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pann1"; Część III, 2

Przechodzirny do krótkiego przedstawienia prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. które powinno być:
l - wewnętrznę.2- czułe. 3 - święte. zl - stałe. 5 - bezinteresowne.
Prawdziwc nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest wewnętrzne. tzn, pły,nie z umysłu i serca. pochodziz
głębokiego szacunku do Najświętszej Dziewicy, z wielkiego wyobrazenia o Jej wielkości. i z miłości ku Niej.
Jest ono czule.tzn. pełne zaufania do Najświętsze.j Maryi Panny, zauf-ania dziecka do najlepszej matki. Nabożeństwo to
sprawia. że dusza ucieka się do Niej we wszystkich potrzebach ciała i dusz;- z rvielką prostotą. zzaufaniem i czułością,
że błaga tę dobrą Matkę o polxoc zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie: w wątpliwościach o światło, na bezdrozach o

rvskazanie właścirł,e.j drogi. rv pokusach o pomoc. w słabościach o siłę. w upadkach o podźwignięcie. w zniechęceniu o

otuchę. w skrupułach o radę, w krzyżach. pracach i przeciwnościach życia o pociechę. Słorvem we wszystkich
dolegliwościach ciała i dusz5, jest Maryja ich zwykłą ucieczką i to bez obawy, by się dobrej tej Matce zbytnio nie
narzL|cac lub się Jezusowi nie narazać.

Prawdziwe nabożeństwo jest święte, tzn. prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej
Maryi Panny. zry|aszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiarv, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwyo
wszechstronnego umartwienia, boskiej czystości, Jej gorącego nrilosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej
anielskiej słodycz_v, i iście boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.

Prawdziwe nabozeństwo do Najśw. Marl,i Panny,.|est stałe. Utw,ierdza ono duszę w dobrem i sprawia, że człowiek dla
błahych powodórv nie opuszcza praktyk religijnych, Czyni ono duszę odważnąwobec świata i jego zasad. lnężnąw
zrł,alczaniu ciała i jego namiętności, oraz szatana i jego pokus, Stąd pocho dzi. Ze człowiek. który Najśw, Maryi Pannie
rzeczywiście słuzy, nie jest zmienny, zgryźliwy. niespokojny lub bojaźliwy. Nie znaczy to, jakoby dusza taka niekiedy
nie upadła lub nie zmieniała czasem swych praktyk religijnych; lecz kiedy upadnie, wnet się podnosi, wyciągając ręce
do swej dobrej Matki: a jeśliją narvet nawiedzi oschłość, dla której nie znajduje pociechy w nabożeństwie. nie popada
w rozterkę, gdyż żyje z wlary (Zy,l l0, J8) w Jezusa i Maryję, a nie z uczuć cielesnych.
Prawdziwe nabożeństwo jest bezinteresowne, tzn. sprawia, żę dusza nie szuka siebie, lecz tylko Boga w Matce
Najświętsze.i. Prarvdziwy czciciel Maryi nie służy tej dostojnej Króiowej dla jakiejś korzyści lub zysku, ani dla
własnego dobra doczesnego lub wiecznego. cielesnego lub duchowego. lecz jedynie dlatego, że warto Jej słuźyć. a
przez Nią Bogu, nie kocha Maryi dlatego, że Ona wyświadcza mu dobrodziejstwa lub się od Niej dóbr jakichś
spodziewa, ale dlatego, że jest godna miłości. I dlatego kocha Ją iJej s,luży tak samo \ł,zmartwieniach iw oschłości,
jak w czasie wesela duszy i zarliwego nabozeństwa: kocha Ją tak samo na Kalwarii, jak na godach w Kanie
Galilejskiej. Jakże miły i drogi rv oczach Boga iNajświętsze.i Panny,_iest ten. kto nie szuka siebie w usługach jakie Jej
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oddajeI Niestety jak rzadko duszę taką spotykarny! l d|atego rvłaśnie chrvyciłem za pióro by spisac to. czego przez
długie lata nauczałem publicznie i prywatnie.
Teraz odmav'ianly modlitwy przl;pi,sane nu clrugi 1,1,d:ień; "Poznunic l}łogtl.s,łuv,itlnc.j Dzicu,ic.1l"

Dzień dwudziesty trzeci
Traktat o doskonaĘm natlożeństwie do Najświętszej Ntaryi Panny; Część IV, l

Ponieważ cala nasza doskonałość polega na tyrn, by rrpodobnic slę Panu Jezusowi, zjednoczyc się z Nim i Jernu się
PoŚwięciĆ, przeto najdoskonalszym nabożeństweln jest bezsprzecznie to, które czyni nas najwięcej podobnyIni
.Iezusowi. najŚciŚlej z Nim jednoczy ipoświęca nas Jemu rvyłącznie. A że Najświętsza Maryja panna ze wszystkich
stworzeń najwięcej Poclobna jest Panu Jezusowi, stąd wynika . że nabożeństwo clo Naj świętsza Maryi panny spośród
wszYstkich nabożeństw duszę naszą najwięcej jednoczy z Panem Jezusem i sprawia, że staje się Jemu najbardziej
Podobna. Im więcej dusza PoŚwięcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. I dlatego doskonałe poświęcenie się
Panu Jezusowi nie jest niczym innym, jak doskonałym i całkowitym poświęceniem się Najświętsza Dziewicy. l takie
właŚnie jest nabozeństwo, które głoszę i które w istocie swej jest tylko doskonałym odnowieniem ślubów i plrzyrzeczeń
Chrztu św.

WsPomniane nabożeństwo polega na zupełnym oddaniu się Najświętszej Dziewicy. by przez Nią na|eżeć całkowicie
do Pana Jezusa, (Św. Jan Damasc). Trzęba Jej oddać: l) nasze ciało ze wszl,stkirnijego znrysłarni i członkanri; 2) naszą
duszę ze wszYstkimijej władzami; 3) nasze dobra zewnętrznę, tzn. majątek, który obecnie posiadamy, jak i ten, który
w PrzYszłoŚci Posiądziemy; 4) nasze dobra wewnętrzne i duchowe, tzn. nasze zasługi, cnoty. dobre uczynki, zarówno
dawne jak teraŹniejszei przyszłe: słowem, wszystko, co posiadamy w porządku natury iłaski, oraz wsŹystko. co w
PrzyszłoŚci posiąŚĆ możemy w porządku natury. łaski i chwały. A to wszystko oddajemy Maryi bez wszelkich
zastrzeżeń, nie rezerwując dla siebie choćby jednego szeląga, jednego wlosa lub najmniejszego uczynku. Tę naszą
ofiarę czYnimY na całą wieczność, nie żądaląc, ani spodziewając się w zamian żadnej innej nigrody, procz zaszczytu
nalezenia do Pana Jezusa przezMaryję i w Maryi, chociaźby ta Miłościwa Pani nie była taka, jaka rziczywiście jóst.
tzn. nię była najszczodrobliwsza i najwdzięczniejsza spośród istot stworzonych.
Terąz odmawiam,| modlitwy pl,zy-pi,sane na drugi tvdzień; "Poznanie Blogo,slaluiclne.j Dziev,icy"

Dzień dwudziesty czwarty
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny; Część V,5

Nabożeństwo to jest drogą: łatwą krótką doskclnałą i pewną wiodącą do zjednoczenia się z Panem Naszym, co
stanowi doskonałość chrześcijańską.
Nabożeństwo to jest drogą łatwą, którą Jezus Chrystus sam utorował. przychod ząc do nas, i na której nie ma żadnej
PrzeszkodY, bY dojŚć do Niego. Moźna wprawdzie i na innej drodze osiągnąc zjednoczenie się z Bogiem, ale wtedy nie
obędzie się bez liczniejszychl<rzyżów, ciężkich umartwień i wiele większych zaporów, trtldnych do przezwyciężenia.
Dusza Przechodzi wtedy przezciemne noce, przezwalki i cierpienia nadzwyczajnę,przezurwiska, przezdrogę
ciernistą i straszne pustkowia. Natomiast droga Maryijest łagodniejsza i spokojniejsza.

Nabożęństwotojestdrogąkrótką,(,9w.BernarcJ,LuucJesgloriosaeVirg.),wiodącądoJezusaChrystusa; razdlatego,ze
nie można na niej pobłądzić, a potem dlatego, źe droga ta jest radośniejsza i łatwiejsza, odkąd idzie się na niej o wiele
szYbciej. ŻYjąc w poddaństlwie i w zależności od Maryi, postąpimy w krótkim czasie więcej, anizeli żyląc przez całe
lata w samowoli i opierając się na własnych siłach. gdyż napisano, że człowiek posłuszny i oddany Matce Bożej
opiewaĆ będzie zwycięstwo odniesione nad wszystkimi nieprzyjaciółmi. (Por. Przvp 21, 2S). Prawda, że nieprzyjaciele
starac się będą przeszkodzic mu w postępie. zmusić go do odwrofu lub doprowadzić do upadku, ale opierając się na
MarYi, z Jej Pomocą i pod Jej kierunkiem, nie upadrlie, nie cofnie się, a nawet nie opóźni się, lecz będzie postępował
krokiem olbrzyma ku Chrystusowi, tą samą drogą, którą, jak napisano, Jezus krokami olbrzyma przyszedł do nas w
krótkim czasie. (Por. Ps lB, 5)

Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest drogą doskonałą by dojść do Jezusa Chrystusa i połączyć się z Nirn,
Ponieważ NajŚrł'. Maryja Panna była Istotą najdoskonalszą i najświętsząze wszystkich stworzeń i ponieważ Jezus
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Chrystus. przychodząc do nas w doskonały,sposob. nie obrał sobie innej drogi w Swej lvielkiej iprzedzirvnej podróży.
Najr,vyższy iniepojęty, nir:dclstępn1,.'['en Któ11, jest. chciał przljść do nas nlałlch roilaczkórł,zieInskich. którzy niczl,m
jesteśrny. Jakże się ttl stałt_l'.) Naiu,y,ższy zstąpił dcl nas rł sptlsób doskonal1, i boski przez pokorną Maryję, nie tracąc
prz,ezIo nic ze Srł,ej boskości iśu,iętości: loteż nie inacze,jjak przez l\4aryję pcllvinni inaluczcvwznosić się do
Najrvyższego rł, spclsilb doskr-,nal! i boski. nie obar,via.jąc się niczego.

Niepojęty dozu,olił. bl,go nlala N4arl,ja ob.ięła icałkorvicie ogarnęła. nie tracąc przytym nic ze Srvej niezmienności,
zatern i my mamy pozwolic, b1, nas ta niepozorna Dziewica calkorvicie ob.jęła i bez wszelkich z,astrzeżeri prowadziła.
Niedostępny z,bliir,l,ł się do nas przęz Marl,ję i orzęz Nią połączvł się najściślej. a nawet osobowo, z naszym
człolv ieczeństwem. nie tracąc przcz Io n ic z blasku Swego Majestatu: toteż i rny powinni sny zbliZać się do Boga przez
Maryję i zjednoczyć się najściślej z Jego Majestatem, nie obawiając się odrzucenia. "fen Któr1,.iest" chciał przyjść do
tego, ctl nie jest, isprawic, by to. co nie.iest. stałcl się Bogiem. istało się "Ty,m Któr1,.jest". I dokonałtego w doskonały
sposób przezto. ze oddał się i poddał całkorł,icie rnłodzirrtkie.j Dzielvicl,Mar,"-i. nie przestając w czasie być "Tym
Który jest". Odwiecznynr. Podobnie i rny, choć jesteśmy niczym, mozemy prz,ezMaryję stac się podobnymi do Boga
przez łaskę i chrvałę. bez obarvy pobłądzenia.pr7,ez to mianowicie. że się Je.j oddam1,,tak doskonale icałkowicie.
żebyśmy sanli w sobie niczynl byli. a w Niej wszl,stkiIn.

Przedstawione nabożeństrvo do Naj świętsze_| Maryi Panny jest drogą p§lyLą, by doj ść do Jezusa Chrystusa. połączyć
się z NiIn i przez to osiągnąć doskonałość. l ) poniewaz praktyka ta nle jest nowa. raczej jest ona tak dawna, że
początku jej nie da się ściśle oz,naczyć. (Sw. Odilon,opatz Cluny, który Z1,,ł około l040 r. bl,ł jednym z pierwszych.
który nabożeństwo to zaprowadził rve Franc.ii, Dzięki O.jcu Stanisławorvi Falac.juszorviT..l z,aznało ono olbrzymiego
rozkrzewienia rł Polsce król Władysłalv IV polecił OO. Jezuitom ro7,s7,erzenie nabożeństwa tego rv całym
królestwie.) 2) Nabożeństwo tcl jest środkiem pewnym by dojść do Chry,stusa. rvłaścir,vością bowiem Najśw, Panny jest
prowadzic nas drogąpewnądo ChrystLrsa. podobnie jak właściwościąJezttsa jest prowadzić nas bezpiecznie do Ojca
Przedwiecznego,
Teruz odmalt,iułn| modlilwl,pl,zl,-pisune nu clntgi tydzień: "Poznunie Błtlgo,sluv,ione.j Dziewicl;"

Dzień dwudziesty piąty
Traktat o doskonaĘm nabożeń. do Najśw. Maryi Panny; Część VII (skróty wg. broszlry 33 dni Księzy dc Montfort)

Mój ukochany bracie. o ile będziesz wierny praktykom zewnętrznyln i u,ewnętrznyn tego nabożeństwa, to następujące
efekty zajdą w twojej duszy:

Poznanie iwzgarda sarnego siebie Zapomocąświatła. którego ci udzieli Duch Sw. przez SwąwiernąOblubienicę
Maryję. poznasz swoją złą naturę, swe zepsucie i niezdolność do wszystkiego co dobre, a dzięki temu poznaniu
będziesz sobą gardził" będziesz tylko ze wstrętem myślał o sobie. Będziesz na siebie patrzy,ł jako na ślimaka, który
brudzi wszystko swoją śliną, lub jak na ropuchę, która wszystko zatruwa swą trucizną. lub jako na złośliwego węza.
który tylko czyha na to, by kogo oszukac. Wtedy to pokorna Maryja pozwoli ci brac udział rv Swej pokorze i sprawi, że
będziesz sobą gardził. że nie będziesz nikogo lekcewazył. żebędziesz kochał ponizenie,
Uczestnictwo w wierze Maryi Najświętsza Dziewica pozwoli ci równiez uczestniczyć w Swej wierze., która za Jej

ziernskiego życia większąbyła niź,uviara wszy,stkich Patriarchów. Prorokórv. Apostołów i wszystkich Swiętych,
3, Łaska czyste.i miłości Matka piękne.j miłości(Ek|i24,24) oswobodzi twe serce z wszelkiego niepokoju sumienia i

z wszelkiej niewolniczej obawy, Ona serce twe otworzy I rozsz.erzy. tak, że będziesz biegał po drodze przykazań (Por.
Ps l 18. 32) Jej Syna ze świętą swobodą dzieci Bożych. Ona wprowadzi do twego serca czystą miłość. której skarb Ona
jedna posiada. Odtąd w postępowaniu twym kierować się będziesz już nie obawą \ecz czystąmiłościąku Bogu, który
Sarn jest Miłością,

Wielka ufność w Bogu i w Maryi Najświętsza Dziewica napełni cię wielką ufnością w Boga i w Siebie samą, bo nie
będziesz juz zbljzal się do Jezusa sam, \ecz zawszę przęz tę dobrą Matkę. Również, ponieważ ofiarowałeś Jej wszystkie
srve zasługi. łaski i zadoścuczynienia, by nimi rozporządzała wedle Srvej lvoli. dlatego udzieli ci Ona Swych cnót.
przyłvdzieje cię Swoirni zasługami, tak. że z ufnościąmożesz powiedziec Bogu: "Oto Maryja. Twa służebnica, nich mi
się stan ie według słowa Twego. Oto ja służebnica Pańska, niech rrri się stan ie według słowa twego. (Łk l .3 8)
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5. Zjednoczenie się z dusząi duchem Maryi - Jeśli tylko będziesz wiemy praktykorn tego nabożeństwa, to dusza
Najświętszej Dziewicy zjednoczy się z duszą twoją by wielbić Pana. Jej duch, ducha twego ogamie, by radowac się w
Bogu, Swynr Zbawicielu. Niech dusza Maryi będzie w każdej duszy by wielbić Pana. niech duch Maryi będzie w
każdej duszy, by cieszyć się w Bogu. (św. Arnbroży).

Przeobrażenie dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa Jeśli to Drzewo Zycia _iakiIn jest Maryja starannie
Pielęgnowac będzierny w duszy naszej, to przyniesie ono owoc w swoim czasie. a owoceln tego nie jest nic innego. jak
Jezus Chrystus.
Teruz odmawiamv- modlit\Ą)!- przl,pisałle nu clrugi t.l,d:iełi; "Poznunic Blogo,sluu,itlłtcj Dziav,it1,"

Dzień dwudziesty szósty
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny; CzęśćI,2

ZPowYższego jasno wynika, żeMaryja wielką r:trzynałaod Boga władzę nad duszamiwybranymi, Inaczej nie
mogłabY Ona w nich czynić sobie mieszkania, co Jej Bóg Ojciec nakazał. nie mogłaby ich kształtować, kannić ijako
matka rodziĆ do żYcia rviecznego, nie mogłaby uważać ich za swe dziedzictwo. nie mogłaby kształtować ich w Jezusie
ChrYstusie, ani Jezusa Chrystusa rv nich, nie mogłaby zapuścic w ich sercu korzeni cnót i być nierozłączną
towarzYszkąDucha Sw. we wszystkich dziełachlaski; nie mogłaby więc czynić tego wszysikiego, gdyby nie miała
Prawa i władzy nad duszami mocą osobliwej łaski Najwyższego, który daje Je.i władzę nad Swyrn Jedynyn i
PrzYrodzonYm Synem. dał Jej także władzę nad Swymi dziećmi przybranymi, nie tylko co do ciała. co by niewiele
znaczyło, ale takZe co do duszy.

Jak Jezus jest w natury Swej i przez Odkupienie Królem nieba iziemi. tak Maryja jęstprzezłaskę Królową. Krolestwo
Jezusa ChrYstusa istnieje głównie w sercu lub we wnętrzu człowieka, wedle słów PisIna Sw. Królestwo Boże w was
jest (Łk 17.Ż1), dlatego Królestwo Najświętszej Dziewicy rozwija się głównie we wnętrzu człowieka. tzn. w jego
duszY, i dlatego otrzymuje Ona wraz ze Swym Synem więcej chwaly w duszach niz we wszystkich stworzeniach
widzialnych. Stąd ze świętymi zwać Jąlnozemy: "Królową Wszystkich Serc."

Z faktu, że NajŚw, Dziewica potrzebna jest Bogu, mianowicie potrzebna warunkowo, bo taka jest Wola Boża, wypływa
nieodzowny wniosek, że ludziom jest Ona potrzebniejsza do osiągnięcia zbawienia wiecznego. ,..Ojcowie Kościoła.
tacYjak: Św, Augustyn, św. CyryIz Jer.., św. Geman, św. Jan Damasceński, św. Anzelln, św. Bernard, św. Bernardyn,
Św. Tomasz, Św. Bonawentura dowodząniezbicie, że nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia
konieczne. By prawdę tę udowodnić, zebrałem długi szereg ustępów z pism Ojców św. i Doktorów. Nie chcąc jednak
wYwodów swych zbytnio przedłużać, poprzestaję na jednym: "Tobie się oddaję Swięta Dziewico, boś puklerzem
zbawienia, jaki Bóg daje tyrn. których chce zbawić ." (św. Jan Damasc.eń,ski)
Teraz odmawiamy modlitwy przvpisane łlą drugi tydzien; "Poznanie Błogo.sławionej Dziewicy"

oKREs DRUG! - TRzEc! TyDztEŃ - pozNANlE JEzUsA cHRysTUSA
Wprowadzenie

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz. 1.
230. Trzeci tydzień poświęcą poznaniu Jezusa Chrystusa. W tyrn czasie rnogą czytać i rozmyślać to, co o tym
PowiedzieliŚrny; mogąodmawiać rnodlitwę św. Augustyla(#66) i powtarzać z tyrn świętynr ustawicznie: "Novum tę:
Panie, Sprawa abym cię poznał!" Panie spraw. abym widział. kim jesteśl" Również odlnawiac rnogą Litanię do Ducha
Sw. i Ave Maris Stella oraz Litanię do Inrienia Jezus,
Czytania odpowiednie dla trzeciego tygodnia; Ewangelia wg. Srł,. Mateusza. Rozdziały: 26,27: E,r,ł,angelia wg. Sw.
Jana, Rozdz.13 i następne; O naśladowaniu Chrystusa", Księga II, Rozdz. 7,I1, |2, Księga III,rozdz.5,6,56; Księga
IV, Rozdz. 1, 8, l 3; Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny; # 60-6'7 , l 83, 2 12,226-265.

Ćwiczenia duchowe: Akty miłości do Boga, dziękczvnie nie za błogosławieństwa Jezusa, akty zalu i postanowienia.
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Modlitwy jakie powinniśm_v odmawiać w trzecim tygodniu, "Poznanie .Iezusa Chrystusa":
Litania do Ducha Sr,viętego. Ave Maris Stella, Litania do Najświętszego Imienia Jezus lub Litania do
Przenajświętszego Serca Jezusa, rntldlitwy Sw. Ludwika: "Do Jezusa Chrystusa" i"O Jezu żyjący w Maryi!"

Modlitrvy na trzeci Ę,dzień lI okresu: Poznanie.lezusa Chrvstusa

Litania do Ducha Świętego
(wy,łączn ic do pryrł,atne-eo uzy,tku)

Kyrie, elejson, Chry,ste, cle,json. Kyrie. elejson. Chryste. usłl,sz nas. Chryste. wyslucha.j nas. Ojcze z nieba, Boże,
zmiłu.i się nad narni. Synu, C)dkupicielu świata, Boże. znliłu_i się nad nami. Duchu święty. Boże. zmiłuj się nad nami.
Swięta Tróico, ied.v-ny Bożc. zmiłlli się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zn.iłui się nacl narni. Duchu Święty rozumu. znilul się nad nami. Duchu Święty rady,
zmiłuj się nad nami. Duchu Święty męstwa. zrniłuj się nad nami. Duchu Święty umiejętności. zrniłuj się nad nami,
Duchu Święt_v pobożności. zmiłu.i się nad narni. Duchu Święty bojaźni Bożej. zmiłu.i się nad nami. Duchu Święty
światło proroków i apostołów. zmiłLrj się nad nami, Duchu Święt1, nasz Pocieszycielu. zmiłuj się nad nami.
Bądź nam milościw, przepuść nam, Duchu Swięty Bożc.
Od zuchwałej ufności, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od nieżyczliłvości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Sr,vięty Boże..
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Swięty Boźe,
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas. Duchu Swięty Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.
Przez przyjście Swoie w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Swięty Boże.

Abyś Kościół Swój święty rządzić i zachować raczył. my grzeszni Ciebie prosimy,. wysłucha.| nas Duchu Święty,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczył. my grzeszni Ciebie prosimy. rvysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył. tny grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś m_vś|i nasze ku pożądaniu niebieskch rzecz! podnieść raczył. mv grzeszni Ciebie prosiml,. wysłuchaj nas

Duchu Swięty.
Ab"vś nas ocąvścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczyl. tny grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas
Duclru Swięty.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył. mv grzeszni C]iebie prosirny. wysłuchaj nas Duchu Swięty.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczyl. my grzeszni Ciebie prosimy,
wysłucha.j nas Duchu Swięty.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się wystrzegali. my,grzeszni Ciebie prosimy. wysłuchaj nas Duchu
Swięty.

Baranku Bożil. który gładzisz grzechy świata. przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. wysłuchaj nas Panie.
Baranku Bozy,. który, gładzisz grzechy świata. zmiłuj się nad nami.

W. Serce czyste stwórz we mnie Boże.
O, I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich,
W. Panie. rvysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przy.|dzie.

Mód|my się: Przybądź Duchu Swięty. racz napełnić serca Swoich rviernych i ogień miłości Swojej w nich zapalic,
który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iZby łaska 1"wa najświętsza serca nasze oświeciła i od
wszelkiego złego nas uchroniła. Amen,
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AVe, MariS Stella - Hymn z VlI lub VllI wieku. tłumaczenie z łaciny ks. Karłor.vski. K.J,

Witaj lnórz ognista Gwiazdo, Matko Boga, Panno zawsze czysta. bramo niebios błoga.
Gabryela: "Ave" będąc powitaną, dni nam wróć łaskawe. mieniąc Ewy rniano.

Więźniom zdejnr okowy, ślepyrn rozpal żary, oddal ból życiowy, uproś wszystkie dary.
Bądź narn Rodzicielką broń u Boga w niebie. co prz.ę7, miłość wielką chciał się zrodzić z Ciebie.

Panno osobliwa, cicha przed wszystkirni, winy skrusz ogniwa, uczyń nas cichyIni,
Daj naln czyste życie, drogę, co nie rrryli, byśnry widząc Dziecię, zawsze się cieszyli,

Bogu O.icu chwała, pokłon mocy Chrystusa. z Duchem Trzem niech pała jedna cześć wieczysta! Amen.
DozwÓl mi chwalic Cię, Panno święta! Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

KYrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste. wysłucha.j nas. Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami, Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad narni. Duchu święty, Boże. zmiłu.i się nad nami.
Swięta Trójco, jedyny Boże. zmiłuj się nad nami.

Jezu, SYnu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, jasności Ojcowska, zrniłuj się nad nami. Jezu, blasku światła
wiecznego, zmiłuj się nad nami. Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad natni. Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się
nad nami. Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Jezu najmilszy, zrniłuj się nad nami. Jezu przedziwny,
zmiłuj się nad nami. Jezu, Boże mocny, zmiłu.j się nad nami. Jezu, ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu, wielki
dusz Przewodniku, zmiłuj się nad nami. Jezu, najmożniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu, najcierpliwszy, zmiłu.j się
nad nami. Jezu, najposłuszniejszy, zrniłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu,
miłoŚniku czystościo zmiłuj się nad nami. Jezu, nasz miłośniku, zrniłuj się nad natni. Jezu, Boże pokoju, zmiłu.i się
nad nami. Jezu, dawco żywota, zmiłuj się nad nami. Jezu, cnót przykła<Izie,zmiłuj się nad nami. Jezu, pragnący
dusz naszych, zrniłuj się nad nami. Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu, ucieczko nasza)zrniłuj się nad narni.
Jezu, ojcze ubogich, zmiłul się nad nami. Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nanli. Jezuo dobry pasterzu, zrniłuj
się nad nami. Jezuo światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami, Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu, wesele
Aniołów, zmiłuj się nad nami. Jezu, królu Patriarchówo zmiłuj się nad nami. Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się
nad nami, Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami. Jezu, męstwo Męczenników, zrniłu.j się nad nami.
Jezu, Światło wyznawców, zrniłu.i się nad nanri. Jezu, czystości dziewic, zmiłui się nad nalni. Jezu, korono
wszystkich Swiętych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nanr, Jezu. Bądź nam miłościw, wysłucha.j nas, Jezu,
Od wszelkiego zła, wybaw nas, Jezu. Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu. Od gniewu Twego, wybaw nas. Jezu,
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu. Od ducha nieczystości, wybaw nas. Jezu. Od potępienia wiekuistego,
wYbaw nas, Jezu. Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twegoo
wYbaw nas, Jezu. Przez narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez
najŚwiętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez konanie w Ogrójcu i mękę
Twoją, wybaw nas, Jezu. Przez. krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez omdlenie Twojeo wybaw nas,
Jezu, Przez śmierć i pogrzebanie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez Najświętszego Sakramentu ustanowienie Twoje, wybaw
nas, Jezu. Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez chwałę Twoją, wybaw nas Jezu.

Barank-u Boży. który gładzisz grzechy świata, przepuśc nam Panie.
Baranku BoZy, który gładzisz grzechy świata, rvysłuchaj nas Panie.
Baranku Boźy. który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
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W. Jezu usłysz nas.
O, Jezu wysłucha.i nas.

Módlmy się: Panie Jez,r Chrlste, któryś rzekl: Proście. a cltrzymacie" szLrkajcie.azna.idz,iecie. kołaczcie, abędzie wam
otworzono: błagamy,C'ię.dajnamsięprzejąćIniłościąkuTobiena.jrł,yzszą.ab.vśmyCięcałvrnsercem.słou1 i

czynalni kochali i nigdil wielhić Cię nie przestarł,ali. Spraw, O Panie, abyśmy ustawicznie przejęci by,li głęboką
rniłościąTwego świętego Irrlienia, albowiem nigdy opieki Swej nie odInawiasz tym. którl,ch rł,miłości ku Sobie
utwierdzasz. Ktory ż,yjesz i królujesz rla rvieki wleków. Alnen.

Litania do Najświętszego Serca Jezusowego

Kvrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste. usły,sz nas, Chryste. r,vl,słucha.i nas. Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad narni. Svnu, Odkupicielu śrviata, Boże. zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże. znriłuj się nad nami.
Swięta Trójco, jedl,ny Boże, znriłtl_i się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłLlj się nad nami, Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha
Srviętego utlvorzone, zmiłu.j się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym najściślej zjednoczone, zmiłuj się nad
nami. Serce Jezusa, w majestacie nieskończone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga' zmiłuj się nad
nami. Serce Jezusa, przytlytku Najwyższego, zmiłu_i się nad nami. Scrce Jezusa, domie Boży i bramo niebieska,
zmiłuj się nad nanri. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i
miłości skarbnico, zrniłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa,
cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłLlj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwaĘ najgodniejsze, zmiłuj się
nad nami. Serce Jezusa, królu i serc wszystkich zjednoczenie, zmi[Llj się nad nami. Serce Jezu§ao w którym są
wszelkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce.|ezusa, w którym cała pełnia bóstwa
mieszka, zmiłrr| się nad nami. SerceJezusa,w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami, Serce
.Iezusa, z którego pełności wszystkośmy otrzymali, zmiłu.j się nad natni. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie
świata, zmiłu_j się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłu_i się nad nami. Serce Jezusa,
hojne dla wszystkich, którzy Cię wąvwają, zrniłu.j się nad nami. Serce Jezusa, źródło ż_vcia i świętości, zmiłuj się
nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością
przepełnione, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłu.j się nad nami. Serce Jezusa,
aż do śmierci posluszne, zIniłuj się nad natni, Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa,
źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, krwawa ofiaro za grzechy, zmituj się
nad nami. Serce Jezusao zbawienie ufających w Tobieo zrniłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo umierających w
Tobie, zrniłuj się nacl nalni. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży". który, gładz,isz grzechy świata. przepuść naln Panie,
Baranku Boży. który gładzisz grzechy,świata. rvysłuchaj nas Panic.
Baranku Boź1,. który, gładzisz grzechy świata. zrniłu.| się nad nami.

W, Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najrnilszego Syna Twego oraznazadośćuczynienie i
chwałę. jakie od nas grzeszników Ci składa: da.j się przebłagać nam. którzy miłosierdziaTwego żebrzemy,lracz
prz,ebaczenia udzielić w Imię tegoż Syna Twego Jezusa Chrystusa. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Jezusa Chrystusa
Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort - tłurn, Magdalena'I'uszyńska. z teksfu w j. angielskim

C) najukochańszy, Jezu. pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę jaką mnie obdarzyłeś.
dając mi Twoją Swiętą Matkę, poprzez nabozeństwo SwięGgo Niewolrlictwa.
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Dzięki tetnu, lnoze byc Ona tnoim adwokatenr przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy. O
Panie! Jestenr takązakałą żebeztej kochanej Matki byłbyrn niechybnie zgubion1,.
Tak. potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie lvokół: aby uśmierzała Twci.| sprawiedliwy gnierv,
ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie: aby wybarviła mnie od rvieczystej kary Twej sprawiedliwości,
jaka rni się słusznie należy; aby mogła rozparniętywać o Tobie, zwracac się do Ciebie,
zanosić do Ciebie błagania iłagodzić Cięl aby rnogła pomóc mizbar.vic rnojąduszę idusze innych;
Jednyrn słowem. Mary.ia.jest mi niezbędnie potrzebna. abyln zawsze Inógł czynic Swiętą Wolę Twoją
i we wszystkirn dążyć do największe.i chwały Tlvoje.i

Ach. gdybyrn mógł rozgłaszac na cały świat Miłosierdzie,.jakie mi okazałeś!
Aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Mary.ja, byłbyIn skazany na rvieczyste potępienie!
Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo!
Maryja jest we mnie. Och, cóź to za bogactwo! Och, cóżto za ukojenie!
I czyż nie powinienem całkowicie nalezeć do Niej? Och, co zabrak wdzięczności!
Mój ukochany zbawlcielu, ześlij rni śmierć raczej niż taką niewdzięczność,
bo powinienem umrzeć raczej ntZ Zyć. nie należąc całkowicie do Maryi.
U stóP Krzyżarazem ze św. Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem Ją jako moją własną Matkę,
i tYleZ razy siebie Jej oddałem; ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak. jak Ty ukochany Jezu sobie tego życzysz, Io
terazwznawiam tę ofiarę, w sposób, w jakiTy Sam byś tego pragnął. A jeśIi w mojej duszy,lub w rnoim ciele, widzisz
cokolwiek, co nie należy do tej potężnej Królowej, to modlę się do Ciebie,
abYŚ to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko co jest we mnie, a nie nalezy do Maryi, jest niegodnyrn Ciebie.

O Duchu Swięty, udziel mi tych wszystkich łask. Zasadźw mojej cluszy Drzewo prawdziweg o ż,ycia,
któryn jest Maryja; pielęgnuj je i dogtądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem,
i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia.
O Duchu Swięty. da.i mi głębokie nabozeństwo do Maryi, Twej wiemej oblubienicy,
daj mi wielkie zaufanie do Jej matczynego Serca i bezpieczne schronienie w Jej miłosięrdziu,
tak abyś dzięki Niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa chrystusa,
wielkiego i potęźnego , aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen.

O Jezu żyjący w Maryi !

Sw. Ludwik Grignon de Montfort - tłum. Magdalena Tuszyńska, z tekstu w j, angielskim

O Jezu żyjący w Maryi.
Przyjdź i Zyj w Twoich sługach,
W duchu Twojej świętości,
W wypełnieniu Twojej mocy,
W prawdzie Twoich cnót,
W doskonałości Twoich dróg,
W jedności Twoich tajemnic,
Uśrnierz wszelką nieprzyjacielską s iłę
W Twoim duchu, ku chwale Ojca. Amen.

czytania na trzeci §dzień II okresu: poznanie Jezusa chrystusa

Dzień dwudziesĘ siódmy
Sw. Jan 1,1- 14; Sw. Jan 15, 1-17

Św. Jan t,l - 14

CHRYSTUS SŁOWEM PRZEDWIECZNYM Na początku było Słowo. a Słowo bl,ło u Boga, a Bogiern było Słoivo.
To było na początku u Boga, Wszystko przeznie się stało; a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było zycie,
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a zvcie było światłością ludzi. A śrviatlośc rł,r:iemnościach śr,vicci. a cienlnościjej nie ogamęły. Bvł człowiek posłany
od Boga, któremu na irr'lię bi,łil .lan. T'en przy,szedł na śrviadectrł,o. ab1 dał świadectwo o śrviatłości, aby przezeń
wsz},scy rvierzl li. Nie był on śrviatłością ale żeb_v śrviadectwo dał o śrviatłości.
Była światłośc prarł,dziwa, ktora clśrvieca rvszvstkiego człorvieka na ten świat plzychodzącego, Na świecie był, a świat
prz.ezeń uczyniony jest, a ślviat go nie poznał. Przyszedł do sr.vej własności. a srvoi go nie przyjęli. A ilukolwiek go
przyjęło. dał irn moc, abl,się stali clziećmi Bożyrni. tym, którzy wierzą w,imię jego. którzy nic ze krwi. aniz woli ciała.
ani z woli rnęża, ale z Boga się narodzili. A Słor.vo ciałem się stało. i mieszkało między nami, (i widzieliśmy chwałę
jego, chlłałę.jako .le,dnorodzonego od Ojca). pełne łaski i prarvdv.

Św. Jan l5, 1-17

JEZUS PRAWDZIWYM SZCZEPEM WINNYM. Jam jest prawclziwy szczep winny. a Ojciec mój jest rolnikiem.
Wszelką latorośl. nie przynoszącą we Innie owocu, odetnie ją; a wszelką, która przynosi owoc. oczyściją aby więcej
owocu prz1,,nosiła. Juz lvy jesteście czyściz powodu słórv. które do was nlórviłem. Trrłajcie rre lnnie. a ja w was. Jak
latorośl nie może przynie ść owocu sama ze siebie. jeśli nie będzie trwać w winnym szczepie; tak ani wy, jeśli we mnie
nie będziecie pozostawać. Jam jest szczep winny, wyście latorośle. Kto pozostaje we tnnie. a ja w nim, ten wiele owocu
przynosi;bo beze nrnie nic uczynić nie możecie, Jeśliby kto we mnic nic trrvał. precz wvrzucony będzie jak latorośl, i
uschnie; i zbiorą ją i wrzucą do ognia, i palic się będzie. Jeśli we nrnie trwać będziecie. a sło,uva moje w was trwać
będą, cokolwiek zechcecie, prosic będziecie,
i stanie się watn. W tym jest uwielbiony Ojciec lnój, żebyście bardzo wiele owocu przynosili, i stali się uczniami
rnoimi. Jak mnie umiłował O.iciec. ija umiłorvałem was: trwajcież w miłości rnojej. Jeśli przykazania moje
zachowacie, będziecie trwać w rniłości mojej. jak i.ia zachowałem przvkazania Ojca rnego, i trwam w miłości jego, To
lvam powiedziałern. aby radośc moje była w was. a radośc wasza bl,ła pełna.

PRZYKAZANIE WZAJEMNEJ MIŁOŚCL To jest przykazanle moje. abyście się wzajemnie miłowali. jak ja was
umiłowałem. Większej nad tę miłośc nikt nie ma, zeby kto życie srve oddał zaprzy,_iaciół swoich. Wy.iesteście
przyjaciółmi rnoimi..jesli czynic będziecie, co ja wam przykazuję, Juz was nie będę zlvał sługami. bo sługa nie wie. co
czr,,ni Pan jego. L-ecz rvas nazwałem przl,jaciółmi, bo wszystko. co sły,szałetn od Ojca mego. oznajmiłem wam. Nie
wyście mnie obrali" ale ja was wybrałem. i ustanowiłem was, abyście szli, i owoc przynieśli, i Zeby owoc wasz trwałl
żeby o cokolwiek prosic będziecie Ojca w iInię moje. dał wam, To wam przvkazuję, abyście się l.vzajemnie miłowali.
Tcra: odmalt,iQllt,l,modlilv,t,pl,zvpisane na lr:eci 4,clzień: "Poznanie.Je:u^stt Chrysttt"ct"

Dzień dwudziesĘ ósmy
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pann.v, Część II, 1

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człolviek. rnusi być ostatecznyn celetn wszystkich
naszych nabozeństr,v; inaczej byłoby ono błędne izłudne. Jezus Chrystus jestAlfa iOmega. początek ikoniec
wszystkiego. Pracu.iemy tylko..iak mówił Apostoł. by rvszeIkiego czlorł,ieka doskonałym uczynić w Jezusie Chrysfusie.
gdyż tylko w Nirn mieszka wszystka zupełnośc Bóstwa i wszelka pcłność łaski, cnoty i doskonałości' gdyż tylko w
Nim otrzymaliśmy pełnię błogosła,uvieństwa duchowego, gdyż On jest naszym jedynym Mistrzem, który lna nas
nauczać, jedynym Panem, od którego zależyny.jedyną Głową. z którą mamy być połączeni, jedynym Wzorem,
któremu mamy się upodobnic, naszym jedynym Lekarzem, który ma nas uleczyć, jedynym Pasterzem. który ma nas

żyvic.jedyną Drogą. która ma nas prowadzić, jedyną Prawdą której musirny wierzyć. jedynyIn Zycieln. które ma nas
oź}r,viać: jednym słowem. jest dla nas wszystkim we lvszystkinr.

Albowiem nie dano pod niebem innego imienia. w któryrn mielibyśmy byc zbawieni, Bóg nie połoźył innego
fundamentu dla naszego zbawienia, dla naszej doskonałości i naszej chr,vały. niz Jezusa Chrystusa. Wszelki gmach,
który b1,, nie spoczy,uvał na tej opoce, stoi na lotnym piasku i wcześniej lub później runie niechybnie. wszelki wierny,
który nie trwa w Nim jak latorośl z winnym szczepem, odpadnie, uschnie i wart będzie, by go w ogień wrzucono, Poza
Nim wszystko jest be zdrożęrn. kłamstwęrn. nieprawością śmiercią i potępieniern. Jcśli natomiast jesteśmy w Jezusie
Chrysfusie i Jezus Chrystus w nas, nie potrzebujemy obawiać się potępienia, Ani Aniołowie w Niebie. ani ludzie na
zierni, ani szatani w piekle, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie może nam szkodzić, bo nie może nas odłączyć od
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miłoŚci Bożej, która jestrv Jezusie Chrystusie. Przez Niego, z Nirn i rv Nirn rnożemy wszystko: możemy oddać Bogu
Ojcu w jednoŚci Ducha Sw, wszelkącześć i chwałę, (Kanolt ł/l;,t,Srr,./, możemy stać się doskonałl,rni, a dla bliźniego
naszego dobrą wonnością Chrystusową na żywot wieczny. (Por, 2 Kor 2, l 5-1ó),

JeŚli więc głosirny doskonałe nabclżeństwo do Najświętszej Dziewicy, to tylko w tylrr celu, by nabożeństwo nasze do
Jezusa ChrYstusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze. orazby podac łatwy i pewny śroclek do znalezienia ChrystLrsa.
GdYbY naboźeństwo do Najświętsze.| Dzielvicr.,oddalało nas od Jezusa Chrystusa. to trzeba by je oclrzucic jako
zludzenie szatańskie, Tymczasem rzecz n:ra się przeciwnie... Naboźeństwo to jest konieczne, ale tylko na to, by Jezusa
Chrystusa całkowicie znaleźc, ukochać Go i wiernie Mu służyć.

Zwracam się do Ciebie, mój najmilszy Jezu. by użalić się serdecznie przed Twyrn Majestatem, ze większość
chrzeŚcijan, nawet spośród bardzo uczonych. nie rozumie koniecznej łączności, jaka istrrieje rniędzy Tobą a Twą
Świętą Matką. Tyś Panie zawsz,e z,Maryjąa Maryja zawszejest z Tobą i bez Ciebie byc nie nroźe; inaczej przestałaby
bYĆtym,czymjest.ŁaskatakJąprzekształciławCiebie.żejużnieOnażyjeinieOnajest,aleTyrnójJezu, żyjeszi
królujesz w Niej, doskonalej niż we wszystkich Aniołach i błogosławionych. Ach, gdybyśmy znali chwałę i miłość,
jaką odbierasz w tej przedziwnej istocie, zaprawdę, inne ku Tobie i ku Niej żywilibyśmy uczucia, Maryja jest tak ściśle
z Tobązjednoczona, że łatwiej byłoby oddzielic światło iciepło od ognia. a nawet- powiem śmiało. prędzej możnaby
odłączyĆ wszystkich Aniołów i świętych od Ciebie, anizeliTwojąbłogosławioną Matkę, gdyż Ona goręcej Cię kocha i
doskonalej Cię sławi, aniZeli wszystkie inne stworzenia społem.
Teraz odmawiąmy modlitwv przypisąne na trzec,i 1yclziełi; "Poznanie Jezusa Chryslttsa"

Dzień dwudzies§ dziewiąty
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Część II, l

CzYżto nie jest rzecząpożałowania godną, najrnilszy Mistrzu mój, gdy się widzi nieuświadomienie i ciemnotę
Panującą na ziemi względern Twej świętej Matki? Nie mówię tu o bałwochwalcach i poganach, którzy nie zna.iąc
Ciebie, nie starają się Jej poznać; nie mówię również o heretykach i odszczepieńcach, którzy odłączywszy się od
Ciebie i Twego świętego Kościoła. nie troszczą się o naboźeństwo do Twej świętej Matki; ale mówię o katolikach, a
nawet uczonych. co powołani do nauczania innych, sami nie znająCiebie ani Twej świętej Matki, chyba tylko
sPosobem czysto rozumowym, sucho i obojętnie. Rzadko kiedy nrówią o Twej świętej Matce i o nabożeństwie, iakie ku
Niej miec winniśmy, poniewaź, jak powiadają, lękają się. by go nie naduży,to a Tobie nie uchybiono, oddając zbyt
wielką czeŚc Twej świętej Matce. Kiedy widzą lub słyszą że jakiś czciciel Najświętszej Dziewicy mówi często o
nabożeństwie do tej dobrej Matki z czułością siłąiprzekonaniem, jako o środku pewnym i wolnym od złudzeń. jako o
drodze krótkiej i bezpiecznej, jako o ściezce niepokalanej, jako o cudownej tajemnicy, by Cię odnalezć i doskonale
umiłowaĆ wnet powstająprzeciwko niemu iprzytaczajątysiące fałszywych dowodów. bv tnu wykazać, że nie
powinien tyle mówić o Najświętszej Dziewicy, że pod tym względem dzieją się wielkie naduźycia, że należy się starac
byje usunąć.

Jeżeli więc dotąd nic .ieszcze nie powiedziałem na cześć Twej świętej Matki, "'dodaj mi tęraz łaski. abym Ją godnie
chwalił", wbrew wszystkim wrogom. którzy przecież i Twoimi są wrogami; abyn ze świętymi radośnie mógł
PowiedzieĆ: "Niech się nie spodziewa miłosierdzia Boga, kto obraża Jego świętą Matkę."
67. SPraw, abym żarliwie Cię pokochał, wtedy za przyczyną Twojego miłosierdzia uzyskanl łaskę prawdziwegt_l
nabozeństwa do Twej świętej Matki i cały świat nirn rozpalę. Przyjrnij tedy żarliwą rnodlitwę, jaką zanoszę do Ciebie
wraz Ze Św. Augustynem: "Tyś jest Chrystus, Ojciec mój święty" "Tu es Christus, Pater meus sanctus..."
(Meditationum 1ib,I, cap.XVIII, no.2)

"Tyś jest Chrystus, Ojciec mój święty" - Św. Augus§n - tłumaczenie - Helena Brownsfordowa

"Tyś jest Chrystus, Ojciec mój święty, mój Bóg litościwy, rnój Król wielki, rnój Pasterz dobry,
Mistrz rnój jedyny, Wspomożyciel mój najlepszy, Urniłowany mój przepiękny, nrój Chleb Ży*y^
mój Kapłan na wieki, Przervodnik rnój do Ojczyzny. rna Swiatłość prawdziwa, Słodycz nroja święta,
moja Droga prosta, moja mądrośc jasnością lśniąca, Prostota moja nieskalana, rnój Pokój niezmącony,
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cała Straż moja. Dziedzictrvo mi drogie, rnoje Zbawienie rł,ieczne,..
Chryste Jezu. rnój Najnlilszy Panic, czemttż kochałem i pragnąlern w całl,tll swym życiu
czegokolwiek prócz C'iebie. Boga mego? Gdzież b1,lenr. kiedym rnlślą i sercem nic, by,ł z Tobą'7
Odtąd będzie inaczej. Wy. pragnienia moje wszystkie, rozpalcic się i ulećcie do Pana Jezusa;
biegnijcie, już dość zwłoki: śpiesznie zmierzajcie do celu waszego; szukajcie tego, którego szukacie,
Jezu, niech wyklęty będzie. kto Ciebie nie kocha: niech przepełniclny będzie goryczą. kto Ciebie nie miłuje..,
O słodkiJezu. niech Cię ukocha, niech rozraduje się w Tobie, niech Cię podzir,via wszelki rozulTt, oddany chwale
Twojej Boze serca nrego i cząstko rnoja, Chryste Jezu, niech umrze w sercu moim własny duch mó_j.

ażylTy we mnie: niech się rozpali w,łonie łnoim zyrł,ywęgiel rniłości Twej:
niech się wzlnaga i rozpaliogniem potężnyrn; niechaj się pali nieustannie na ołtarzu serca mego.
niechaj się żarz5,w,całym moim.jestestwie, iniechaj iv głębiduszy mo.ie.i płonie.
Obyrn w dniu skonania swego stanął doskonały,przed obliczem Trvoim... Amen."

Teraz cldmau,icłmv modlitv,t,prł,pi,scłne na tr:ec,i Ą,elziełi: "Ptlznanie.Je:uscl ChĄ,sttłsct"

Dzień trzydziesty
O naśladowaniu Chr.v-stusa, Księga lI, Rozdz.7 i1l

Rozdz. 7. l. Błogosławiony. kto rozumie. co znacz}" kochać Jezusa i dla Jezusa zaprzec się siebie. Dle tego
Umiłowanego trzeba opuścić wszystko, co nam drogie. gdyż Jezus chce być kochany nade wszystko, Miłość
stworzenia.jestzwodnicza iniestała: miłość Jezusa wYrwała ir,vierna. Kto się przywiąz,ał do stworzeń, upadnie ztym,
kto upada; kto objął mocno Jezusa. będzie utwierdzony na wieki. Jezusa kochaj i rniej za przyjaciela, choćby cię
wszyscy odeszli; On cię rrie opuści i nie pozwoli ci zginąć. Czy chcesz, czy też nie, będziesz musiał kiedyś z
wszystkirni się rozstać.
2. Zyjąc i urnierając. trzynaj się Jezusa i powie rz siebie Jego wierności: On jeden moze cię wspomóc, kiedy cię
wszyscy opllszczą. tJmiłowany twój chce cię całego: pragnie sam posiadać twe serce i rnieć w nim swój tron królewski.
Gdybyś się umiał uwolnic od stworzeń, Jezus chętnie by z tobą zamieszkał. Stracisz niemal rvszystko. co oprzesz na

ludziach, a nie na Jezusie. Nie zawierzaj chwicjnej trzcinie ani się nie wspieraj na nie.|. bo rvszelkie ciało trawa. a

wszelka chw,ała jego.jak kwiat polny. Uschla trawa iopadł kwiat. (I:10, ó- 7)

3. Łatwo się zawiedziesz. jeśli będziesz zważał na zewnętrzne pozory ludzkie. Jeźeli u drugich szukasz pociechy i

korzyści dla siebie. częściej chyba doczekasz się szkody. Jezeli we wszystkim szukasz Jezusa, znajdziesz niezawodnie
Jezusa. Szukając sanlego siebie, znajdziesz siebie, ale na swoją zgubę. Człorł,iek nie szuka.jący Jezusa szkodzi sobie
bardziej, niZby mu szkodził cały świat iwszyscy jego wrogowie.

Rozdz. l l . l , Ma teraz Jezus wielu rniłośn ikórv swego królestw a n iebiesk iego, ale malo. którzy by chcieli lego krzyż
dźwigać. Ma wielu pragnących pociechy, niewielu gotowych na cicrpienie. Znajduje licznych uczestników stołu. ale
mało gotowl,ch do postów. Wszyscy, pragną się z Nim weselić, ale rzadko kto cokolwiek cierpiec. Wielu idzie za

Jezusem aż do łamania chleba. lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu podziwia Jego cuda. mało kto chce
z Nim dzielic zelżyłvości krzyza. Wielu Go kocha, dopóki nie spotykają ich przeciwności. Wielu Go wielbi i

błogosłarvi. dopóki im zsyła pociechy. Skoro zaś Jezus się ukryje i chocby na chwilę zostawi salnych, wtedy albo się
skarzą. albo zupełnie upadają na duchu.
ż. Ci.ktorzy kochają Jezusa dla Jezusa, a nie dla jakiejś własnej pociechy. ci błogosławią Go zarówno we wszelkim
utrapieniu i ucisku duszy, jak pośród największego wesela. I choćby nawet nigdy nie raczył ich uradować, oni zawsze
jednako by Go chwalili i chcieli Mu składać dzięki.
3. Ileż może czylsta miłość Jezusa, wolna od osobistych korzyści lub miłości własnej! czy nie należy nazwac
najemnikami tych wszystkich, co zawsze szukają pociech? Czy nie są większymi miłośnikami samych siebie aniZeli
Chrystusa ci, którzy rnyślą nieustannie o swych wygodach i korzyściach? Czry znajdzie się taki. co by chciał Bogu
służyć bezinteresownie']
4. Rzadko spotyka się człowieka tak uduchowionego. który z w,szystkiego by się ogołocił. Albolł,iem prawdziwie
ubogiego duchem, wolnego od przywięania do rzeczy stworzonych ktoł znajdzie.2 Daleko i od ostatecznych granic
cenajego. (Por. Prz 3l, l0).
Tera: odmaw,ianlv modlitu,t,pł,:ypisane na trzeci tt,dzień: "Po:nanie Jezusą Chr1,57115o"
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Dzień trzydziesty pierwsry
O naśladowaniu Chrystusa, Księga lII, Rozdz. 5,1-2; 6,1-4; 56,1-2.

Rozdz. 5, l . Uczeń. Błogosławię Cię Ojcze niebieski, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, żeś raczył wsponrniec na
mnie ubclgiego. O.icze rniłosierdzia iBoźewszelkiej pociechy, (Por.2 Krlr 1,3), dzięki Ci, że rnnie niegoclnego
najmniejszej pociechy, raczysz niekiedy swą pocieclrą unrocnic. Błogosławię Cię zawsze i uwielbiam z
Jednorodzonyn Synem Twoim i z Duchenr Swiętym Pocieszycielem, na wieki wieków.
2. Panie iBoże rnój! Miłości mojal Kiedy wstępujesz do serca mego, wszystko się w myrn sercu racluje. Tyś chwałą
mojąradoŚciąmojegoserca.stałeśsiędlarnniewartowniąiucieczkąwdniurnegoucisku.(Por,Ps3,4; llB,l1t:
5B,l7). Jestem jeszcze słaby lv miłości iniedoskonały w cnocie, dlatego potrzebu.ię Twego umocnienia ipociechy;
raczŻę więc nawiedzaĆ rnnie częŚciej ioświecac Twąświętąnauką. Wyzwól mnie ze zlych narniętności, ulecz tne serce
ZuCZUc nieuPorządkowanych, abym wewnętrznie uzdrowiony i oczyszczony. rnógł się stać zdolnym do rniłowania.
mężnym w cierpieniu i wytrwałym w dązeniu do doskonałości.

Rozdz. 6,1, Chrystzs. Synu, nie jesteś jeszcze mocnym iroztropnyrn w miłości. 2.IJczeń. Dlaczego Panie?
3. ChrYstus. Dla drobnej przeciwności ustępujesz w zaczętel pracy i zbyt chciwie szukasz pociechy. Kto prawdziwie
kocha, Pozostaje wśród pokus niewzruszony i nie wierzy podstępnym namowolTl wroga. Miłu.| mnie zarówno w
pomyślności, jak i w przeciwnościach.
4. Ten, kto kocha roztropnie, nie tyle patrzy na dar, ile na miłość dawcy. Więcej zważa na jego serce niź na wartość
daru; Ponad wszelkie dary przedkłada urniłowanego. Kto kocha w sposób szlachetny. nie znaj<luje pełnego szczęścia w
otrzYmYwanYch darach, lecz ponad wszelki dar we Mnie Samyrn. Nie rnyśl, że już wszystko stracone, jeśli kiedy nie
czujesz miłoŚci do Mnie albo do Moich świętych. Słodkie ibłogie uczucie. którego czasem doznajesz,lest owocem
łaski, jaką cię obdarzarn, i jakby przedsmaki em o1czyzny niebieskiej; nie rnoźna jednakże na nitn .się opierac, bo nagle
PrzYchodzi i niesPodziewanie mija. Zwalczanie zaś złych wzruszeń, pogarda dla podpu szczeń szatańskich są znakiełn
wielkiej cnoty i zasługi.

Rozdz. 56,1. Chryslzrs. Synu, o ile zdołasz wyjść z siebie, o tyle będziesz mógł z.jednoczyc się ze Mną. Jak wyzucie się
zżądzY rZeCZY zewnętrznych rodzi pokój wewnętrzny, tak wewnętrznezaparcie się siebie jednoczy z Bogiem. Chcę cię
nauczYĆ doskonałego zaparcia się siebie samego ipoddania się Mej wolibez sprzeciwu i narzekania.Pójdżza mną(Mt
9, 9); Jam jest droga, i prawda, i zycie (J 14,6), Nie chodzi się po bęzdrożach,
bez prawdy - nie poznaj e,bez życla nie żyje, Jestem drogą, którą masz iśc, prawdą, której masz wierzyc, zyciem,
którego się masz spodziewać. Jestem drogą której poprawiać nie wolno, prawdąnieonrylną życienr bez kresu. Jestem
drogąnajProstszą prawdą najwyższą, życiem prawdziwyrn, życiem błogosłalvionym. życiem nie stworzonyrn, Jeśli
PÓjdziesz Moją drogą poznasz prawdę, a prawda cię wyswobodzi i dojdziesz do żyrvota wiecznego.
2. JeŚli zaŚ chcesz wejść do życia, chowaj przykazania. (Mt l9, t Ą. Jeżeli chcesz poznać prawdę, wierz Mi. Jeżeli
chcesz byó doskonałym,idź, sprzedaj co lllasz. (Mt 19, 21). Jężeli chcesz być uczniem Moim, zaprzyj samego siebie.
(Por. Łk 9, 23) Jeżeli chcesz posiąść życie szczęśliwe, wzgardź życiem doczesnym. Jeżeli chcesz byc wywy ższony w
niebie, uniZaj się na ziemi, Jężeli chcesz ze Mnąkrólować, zeMnąteżl<rzyżmusisz dźwigać. Albowiem jedynie
słudzy krzyża znajdujądrogę do szczęścia i do prawdziwej światłości.
Teraz odmav'iamy modlitwy przypisane na trzeci tydziełi; "Poznanie Jezttsa Chlystusa"

Dzień trzydziesty drugi
O naśladowaniu Chrystusa, Księga IV, Rozdz. 1,1-2 ;8.

Rozdz.l, l. Oto są słowa Twoje, O Chryste, odwieczna Prawdo. Choc nie w jednynr czasie wyrzeczone inie w jednym
miejscu zapisane, Dlatego, że są Twoje i prawdziwe, powinienem je wszystkie przyjąć z wdzięcznością i wiarą. Twoje
są, TYŚ je powiedział, lecz zarazeln są moje, boś je wyrzekł dla mojego zbawienia, Z radością przyjmuję je z ust
Twoich, prosząc, aby jak najszybcie.i zapadły w lne serce. Wzruszająmnie te słowa wielkiej dobroci. pełne słodyczy i
miłoŚci, lecztrwożąmnie grzechy moje i nieczyste sumienie wstrzyrnuje mnie od uczestnictwa w tak wielkiej
tajemnicy. Zachęca mnie słodycz Twoich słórł,, lecz niepokoi mnie wiele przewinień.
2, Rozkazujesz, abym z ufnością przystąpit do Ciebie, jeżeli chcą mieć cząstkę z Tobą, i abym przy,imor,vał pokarrn
nieŚrnierlelności, jeżeli pragnę rnieć życie wieczne i chwałę. Ty mówisz.,Pójdźcie do mnie wszyscy, ktorzy pracujecie i
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jesteście obciążeni. a Ja lras ochłodzę. (il,ft 1l, ]8l, O slodkie to i przviazne słclrva d!a u:;zu grzesztlika. że Ty Panie
Boże rnój, nędznego irrbogiego zapraszasz clcl poźlrł,ania Trł,ego najświętszego fiiała! Lecz kirnże ja jestem. Panie,
abyrnśmiałdoCiebie,przvstąpić'?Bojeśli tlicllcliniebiosarriebiosciebicOgarnącnielnogą (_]Krl 8.27), aTymówisz:
pójdźcie do tnnit- wszyscy...

Rozdz. 8, 1. Gł.,.l ('hrvsltł,stl. Jak Ja zrozlożo1,1yminaKrzyżu rękami, z obnażonvtn ciałetn ofiarowałem się
dobrowolnie Bogu Ojcu za two.je grzechy. tak iz lł,e Nlnie nic nie pozostało. czego blm nie poświęcił w ofierze na
przebłaganie gnie\ĄLl Bożego, tak i ty powinieneś dobrorvolnie, codziennie we Mszy Sw, oddawać Mu się na ofiarę
czystąi świętą. z ciałem idrrszą. ze rvsz;-stkitni tu,oirni siłami iuczuciami, Niczego bardziej od ciebie nie ządarn, jak
tego. abyś się starał oddac Mi siebie samego, ('okolwiek byś Mi dawaI nie dając siebie, za nic to rnam. gdyż nie darów
trvoich szukam, ale ciebie samego,

2. Jak tobie nie rvy,starczy,łobl,nrieć wszystko oprócz Mnie, tak żadna twqa ofiara nie nloźe Mi się podobać. jeśli Mi
nie ofiaruiesz całego siebie. Of-iaruj Mi siebie. daj Mi się cały,. a ofiara tlł,oja zostanie przljęta. Oto Ja ofiarowałem się
cały,Ojcu za ciebie: cale Moje C]iało i wszl"stką Krew MojądałcIn ci na pokarm. abl,m cały był tr,voim. a ty stał się
Moiln na wieki. Jeżeli na sobie się oprzesz i woli Mojej dobror,1,olnie się nie poddasz. ofiara twoja nie będzie całkowita
i nasze z_iednoczenie niezupełne. Dobrowolnie oddanie siebie w,ręce Boga powinno uprzedzac wszystkie twoje sprawy;
wtedy osiągniesz wolność iłaskę. Mało jest ludzi wewnętrznie ośrł,ieconych i wolnych, gdyż rzadko kto umie zaprzec
się siebie zupełnie. A mó_i sryl jest stanowczy: zuden z w-tts, któn,nie ocl,stępufe v,szl,stkiego, co mu, nie moze bl,ć
ttc,zniem nrulim. (Łk l1, JJl. Jeśli rvięc pragniesz być uczniem moim, otiaruj Mi siebie i wszystkie twe uczucia.
Teruz odmawittłnv nuldlillt,l: pl,:l,trlisane nu trzet,i tl,dzień: "Poznttnie ,Jcztłsct Chrystu,sa"

Dzień trzydziestv trzeci
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pann_v, Część IV
O naśladowaniu Chrystusa, Księga IV, Rozdz. 13.

Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Część IV

Wspaniały,przykład rvszl,stkich prarł,d dotyczących Najświętszej Dziervic1, oraz Je.j dzieci i sług. podaje nam Duch
Swięty w Piśrnie Sw., mianowicie w historiiJakuba. (Rodz 3Ą, który,otrzylnał błogosławieństwo ojcaIzaaka dzięki
zabiegom i staraniom swej rnatki Rebcki.
Maryja. zgromadziwszy łaski dla Swoich dzieci iwiernych sług. po otrzymaniu dlanich błogosławieństwaOjca
Niebieskiego, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, zabezpiecza ich w Jezusie i Jezusa w nich, Trwa przy nich, stale
czuwa nad nimi. z obar,vv. ab1,,nie utracili łask u Boga i nie wpadli w szpony swych wrogów. "Zachowuje świętych w
całe.i ich pełni" (,śv,. Bonaw,entllra, Cl: l74), polnaga imprzetrwać do końca. To jest na.iwłaściwsze wyjaśnienie historii
Jakuba i Ezarva. historii zzamierzchłych czasów o wybranym ipotępion1,,In. historii tak nieznanej itak pełnej tajemnic,

O naśladowaniu Chrystusa, Księga IV, Rozdz. 13.

1. Gło,s uc,zniu. Któż mi pomoźe. Panie. abym znalazł Ciebie Samego. l'obie całę serce otrvorzył i cieszył się Tobą
jako pragnie dusza rnoja, i by rnną juź nikt nie gardzlł. (Pieśń,9, 1/. Niechaj żadne stworzenie lnnie nie zajmuje i nie
w7,rusza.lecz Ty Sam mów do mnie, a ja do Ciebie, jak ukochany rnówi z ukochanym i jak obcuje przyjactel z
przyjacielem. O to błagam. tego pragnę, abym.się cał1, z Tobą,,iednoczył i oderwał serce od wszelkich rzeczy
stworzonych. a prze7, częstą Mszę i Komunię Sw. nauczył się rł,ięcej cenic dobra niebieskie.
Ach, Panie i Boże mój, kiedyź będę z Tobą zupełnie złącz,ony. cał.v przez Ciebie wchłonięty, żebym wreszcie
zapomniał o sobie? Ty we mnie. a ja w Tobie: pozwóI mitrwać nazawsze w takim zjednoczeniu,
2.Zaprawdę, Ty jesteś Ukochanym tnoim, wybrany z tysięcy, (Pie,śń 5,10), w Tobie spodobało się rnieszkac mej
duszy, po wszystkie dni źycia. Zaprawdę, Tyś ukojeniem tnoim, w Tobie niezmącony pokój i prawdziwy odpoczynek,
Poza Tobą trud, ból i nieskończona nędza, Zaprawdę, Ty jesteś Bóg ukyty, (Iz 15,I5), brzydzisz się przewrotnymi. a z
prostyrnirozfilowa jego. (Prz 3,32), O"jak dobry i słodkijest. Panie. duch Twój we wszystkiml. (Mądr 12,1).Dla
okazania synom Swej dobroci raczysz ich posilać najsłodszym chlebem. co z Nieba zstąpił. I nie masz innego narodu
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tak wielkiego. który by miał bogóiv tak przybliża.jących się do niego, jak Pan, Bóg nasz, przy,tornny jest na wszystkie
proŚby nasze. (Powt 4,7)B|iskijest wszystkim swym wiemym, dając im Siebie Samego na pokann dla ich codziennej
pociechy i podniesienia serca.
3. Jaki lud jest tak szczęśliwy jak lud Chrystusa? Jakie strvorzenia tak umiłorł,ane jak pobozny człowiek. którego Sam
BÓg Przychodzi karrnić Swym chlva|ebnym Ciałem] Łasko niewysłowiona. dobroci cudowna. miłości nieogarniona,
którą Bóg okazał człowiekowiI Lecz cóż oddarn Panu za taki dar, zatakbezrnierną rniłość'/ Nie nrogę nic rrrilszego
ofiarowaĆ mojemu Bogu jak całe rno.|e serce ściśle z Niln jednocząc, A gdy, dusza ma złączy się z Nim doskonale,
wtedY radośnie zabije serce. Wówczas rzeknie mi Pan: Jeźeli ty chcesz byc ze Mną, Ja chcę byc z tobą. A ja Mu
odPowiem: Panie racz pozostać ze lnną, bo bardzo pragnę byc z Tobą! Pożądam tylko.|ednego. aby serce mo,je było z
Tobą złączone.
Teraz odłnawiałny łnodlitv,y pl,iy,pi,sane łla lrzec,i tvdzień; "Poznąnie Jezusa Chrllstttsą"

Dzień składania Aktu Ofiarowania się
Traktat o doskonaĘm nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Część VIII, Rozdz. l

Pod koniec trzeciego tygodnia wyspowiadają się i komunikować się będąw intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi
.iako niewolnicy z miłości przezręce Maryi. Po Kornunii Sw. zaś złożąAktOfiarowania się. Uprzednio powinni
własnoręcznie przepisać tekst Aktu Ofiarowania się, rnogą się też posłuzyc przygotowaną uprzednio kopią. Na
dokumencie złożąpodpis i datę,
BYłoby rzecząwskazaną b5, dnia tego złoży|i Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce jakąś daninę jako
Pokutę Za SWe Przeszłe niewiernoŚci, orazby przez to zaznaczyć swą zależność ocl panowania Jezusa i Maryi. Daninę
tę może stanowiĆ post, jakieś umartwienie lub.iałmużna. Wystarczarzecz najdrobniejsza,byle z dobrego serca, bo
Jezus patrzy tylko na dobrą wolę.
PrzYnajmniej raz do roku, tego samego dnia, powinni wznawiac Akt Ofiarowania się. spełnia.jąc te same ćwiczenia
Przez trzy tygodnie. Zbawienną j ęst ruecząodnawiać je co miesiąc, a nawet codziennie tymi słowami:

"Tuus totus ego sum, et omia mea tua sunt"- "Jestem caĘ Twój, O Jezu, i wszystko co moje należy do Ciebie,
przez Maryję, Twoją Niepokalaną Matkę."

Ja, N..., grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się
na Zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by
pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.

BYm zaŚ wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą
Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzneo
nawet wartoŚĆ dobrych moich uczynków, zarówno przeszĘch, jak obecnych i przyszĘch, pozostawiając Ci
całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego
upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.
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AKT oFlARoWANlA slĘ JEzUsoWl cHRYsTUsoWl PRzEz RĘcE MARYI
Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort,"Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"

O. odwieczna. wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdzirvy człowiecze.
Sy-ru Jednorodzony Ojca Przedrł,iecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Odrtąę Ci najgłębszą cześc w łonie i chwale
Ojca Tlł,ego w ił,ieczności oraz lv dziewiczl,m lonie Maryi. Tlve,i na.jgodnie.jszej Matki, w czasie Twego wcielenia,

DziękiCi składam żeś lvl,niszczl,ł samego siebie. przy,imując postac slugi. by mnie rvvbar,vić z oknrtnej niewoli
szatana, Chwalę Cię i uwielbiarn, żeś we r,ł,szystkim poddać się raczył Maryi. 'l'we_i świętej Matce, aby mnie przez Nią
wiernym swym niewolnikiein uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swcj nie dochowalem
obietnic. które ttroczyście złozyłem Tobic prz;- chrzcie śrv, Nie wvpełniłem zoborviązań swoich; nie jestem godny
zwac się dzieckieln lub niewolnikiem Twoirn. a poniewaz nie ma we nlnie nic. co b1, nie zasługirvało na Twój gniew,
nie śmiem juz saln zbliżyć się do Twego Najśrviętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do
wstawiennictrł,a i nriłosierdzia Tive_j Najświętszej Matki, którą rni dałeś jako Pośredniczkę u siebie. ZaJej moznym
pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i
wy,trwanie w niej.

Pozdrawiam Cię więc. Dziewico Niepokalan a, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość
odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i Iudzi. Pozdrawiam Cię. Królowo nieba i zierni. której panowaniu prócz
Boga wszystko jest poddane. Pozdrawianl Cię. Ucieczko grzeszników, które.j rniłosierdzie nie zawiodło nikogo:
wysłuchaj prośbę mą. pelną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjrnij śluby i ofiary. jakie Ci w pokorze
składarn.

Ja, ... grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdz.am dzisiaj w oblicztt Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na
zawsze szatana, jego p1,,ch1, i dzieł jego. a oddaję się całkowicie.Iezusowi C--hrystusor,vi. Mądrości wcielonej, by pójść
za Ninr, niosąc krzyż srvój po wszystkie dni Zycia, Bym zaś wierniejsz1, Mu by,ł niź dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo. w
obliczu całego dworu niebieskiego. za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcarn jako niewolnik Twój ciało i duszę
swą, dobrawewnętrzne izewnętrzne, nawetwartośc dobrych moich ucz1",nkór,v. zarówno przeszły,ch. jak iobecnych i
przyszły,ch. pozclstarvia_|ąc Cicałkowite izupełne prawo rozporządzania nrnąi wszystkirn bez wyjątk-u, co do mnie
należ1,. rvedług Trł,ego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.

Przyjrni_j. Panno łaskar.va. tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania or,vej uległości, jaką
Mądrość odwieczna macierzytistwu Twemu okazac raczyla. dla uczczenia władzy. jaką oboje posiadacie nade mną,

nikłym robakiern i grzesznikiem nędznym;jako podziękowanie zaprzywileje. którymi Cię Trójca Najświętsza
łaskarvie obdarzyła. Zapervniam. że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały iTobie rve

wszystkim byc posłuszny. Matko przedziwna. przedstaw mnie 'fwemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika,
aby.iako mnie przez Ciebie odkupił, tak tez przez Ciebie przyjąć mnie raczył, Matko miłosierdzia. udziel mi łaski
prawdziwej rnądrości Boźej i przyjmij nrnie do grona tych, ktorych kochasz, których potlczasz. prowadzisz. żywisz i
bronisz jak dzieci srve islugi. Dzielvico wierna. spraw. abym zarvsze iwe wszystkim byłtak doskonałym uczniem,
naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa. Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za
Trvoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i .Iego chwały w niebie. Amen.
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