CZĘŚĆ TRZECIA
ROZDZIAŁ XXXII
O POKARMIE ŻYCIA DUCHOWNEGO
czyli
O PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE OŁTARZA
1. O rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie
Gotowy już dom życia duchowego zaopatrzmy w żywność duchową, a tą będzie
Najświętszy Sakrament Ołtarza.
Gdy Izraelici wyszli z Egiptu i zdążali do Ziemi Obiecanej, brakło im wśród drogi
żywności, a nie mogli żadną miarą jej nabyć, bo szeroka pustynia otaczała ich zewsząd.
Lecz Bóg nie pozwolił ginąć z głodu swojemu ludowi. On mu spuszczał codziennie
mannę, to jest pokarm dziwnie pożywny i słodki, który zbierany przed wschodem słońca,
zachował lud izraelski od śmierci. O, jakże szczęśliwy to lud, który z rąk Ojca Niebieskiego odbierał pokarm codzienny! Lecz czy będziemy mu zazdrościć? Bynajmniej,
bo nam większe rzeczy Pan uczynił! I my również idziemy do ziemi obiecanej, ziemi
szczęścia wiecznego. Idziemy przez ten świat, jakby przez bezwodną pustynię, gdzie
skwar trosk i pokus nas pali, a głód dokucza nam srodze, bo świat nie ma dla duszy
innego pokarmu, prócz palącego piasku. Ale Bóg nie opuszcza duszy w tej trudnej
podróży. On jej spuszcza pokarm. Jaki? Czy mannę słodką? O, więcej niż mannę, bo
Ciało i Krew Syna swojego a Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. I któż to pojmie?
któż to wysłowi ? Kto nie będzie się poczuwać do gorącego dziękczynienia Panu za
ustanowienie Eucharystii jako Ofiary św. i jako Komunii św. ?
Zastanów się najprzód nad obecnością Pana Jezusa w Przenajświętszym
Sakramencie.1
Pan Jezus przy ostatniej wieczerzy nie tylko wszechmocą swoją poświęcił chleb i
wino na Ciało swe i Krew swoją, Czyli odprawił pierwszą Ofiarę bezkrwawą i rozdał po
raz pierwszy Komunję św., ale słowy swemi: "To czyńcie na pamiątkę moją", nakazał
Apostołom, a zarazem wszystkim ich następcom i pomocnikom w apostolskim urzędzie,
czynić to samo do końca wieków. Otóż biskupi i kapłani czynią to samo, ilekroć
odprawiają Mszę św. Skoro tedy biskup lub kapłan, ważnie wyświęcony, wymówi nad
chlebem: Hoc est Corpus meum („to jest Ciało moje"), a nad winem: Hic est calix
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Sanguinis mei itd. („ten jest kielich Krwi mojej"), natychmiast mocą Bożą przemienia się
istota chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, tak że z chleba i z wina pozostają tylko
postacie. Cud ten nazywa się w nauce Kościoła św. „przeistoczeniem" ; cud to wielki, ale
„u Boga nie jest niepodobne żadne słowo. Jeżeli bowiem Pan Bóg utworzył z ziemi ciało
Adama i tchnąwszy w nie ducha, uczynił je ciałem żywem, - jeżeli Pan Jezus w Kanie
przemienił wodę w wino: azali trudnem będzie Jego wszechmocy przemienić chleb i
wino w Ciało i Krew swoją ? Wszakże i w naturze dzieją się podobne przemiany, bo oto
pokarmy, które pozywamy, przerabiają się nam w ciało i krew. I któżby, o Panie, śmiał
ubliżyć Twojej wszechmocy, która wszechświat wywołała z nicości i tylu dokonała
cudów!
Że Pan Jezus we Mszy św. przemienia przez posługę kapłana chleb i wino w Ciało
i Krew swoją, wierzył i nauczał po wszystkie wieki Kościół katolicki, jako nieomylny
stróż i głosiciel nauki Chrystusowej. Świadczą o tem dekrety Papieży i Soborów,
potępiające heretyków, którzy tak, jak Berengarjusz, Luter i inni, odważyli się odrzucić
przeistoczenie, albo z Kalwinem, Zwinglem i innymi zaprzeczali obecności Pana Jezusa
w Przenajśw. Sakramencie; świadczą obrazy w katakumbach, przedstawiające tę
tajemnicę pod różnemi godłami; świadczą niezliczone świątynie, ołtarze i przybytki
sakramentalne, zawsze wielkiem poszanowaniem otaczane; świadczą wszystkie Msze
św., uroczystości, adoracje i procesje, wszystkie modlitwy, pieśni i księgi ku czci
Przenajświętszego Sakramentu ułożone; świadczą miljonowe w każdym wieku zastępy
kapłanów i wiernych, z których pierwsi odprawiają Ofiarę Najświętszą i rozdają Ciało
Pańskie, drudzy otaczają ołtarze i garną się do Stołu Bożego; świadczą wreszcie
Męczennicy święci, którzy za tę wiarę krew swoją przelali, jak ów św. Tarsycjusz, który
niosąc Przenajśw. Sakrament we woreczku na piersiach dla uwięzionych męczenników,
padł pod razami pogan i wyzionął ducha, ale Skarbu najdroższego nie dał sobie odebrać;
— albo jak ów bł. Jan Sarkander i tylu innych.
Niechże i wiara twoja będzie zawsze żywą i silną. Ale wniknijmy głębiej w tę
tajemnicę. Wskutek przeistoczenia we Mszy św. niema już na ołtarzu istoty chleba i
wina, ale jest istota Ciała i Krwi Pana Jezusa; z chleba zaś i wina zostają same tylko
postacie, jak kształt, smak, zapach i kolor. Dopiero gdy te postacie ulegną zniszczeniu,
naprzykład przez zepsucie lub spożycie, znika istota Ciała i Krwi Pana Jezusa.
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Mocą konsekracji chleb przemienia się w Ciało, a wino w Krew Pana Jezusa;
ponieważ jednak Ciało jest żywem i Krew żywą, przeto z Ciałem połączona jest Krew, z
Krwią połączone jest Ciało, z Ciałem zaś i Krwią połączona jest Dusza, czyli pod każdą
postacią i każdą cząstką tychże postaci jest całe Człowieczeństwo Jezusowe. Ponieważ to
Człowieczeństwo nierozdzielnie jest połączone z Bóstwem Syna Bożego w jedności
Boskiej Osoby: przeto pod każdą cząstką tychże postaci jest ukryte całe
Człowieczeństwo wraz z Bóstwem nieogarnionem, czyli obecnym jest Pan Jezus cały,
żywy i uwielbiony, — obecnym „prawdziwie, rzeczywiście, istotnie”, — obecnym tak
długo, dopóki postacie nie ulegną zepsuciu.
Ale jakże to być może, że Pan Jezus według Człowieczeństwa swego jest
równocześnie obecny w niebie i pod tylu postaciami sakramentalnemi na ziemi, a nawet
pod każdą cząstką tychże postaci? W tem jest tajemnica, która jednak nie sprzeciwia się
rozumowi, a którą wszechmoc Boża i istota Ciała uwielbionego Pana Jezusa dostatecznie
tłumaczy. Pan Jezus zmartwychwstawszy, nie może już umierać, a ciało jego nie może
być podzielone na części; kiedy więc kapłan łamie Hostję, wtedy nie Ciało Pańskie
rozdziela, ale jedynie postacie, których każda cząstka zawiera całe Ciało i wszystką Krew
Pana Jezusa. W naturze widzimy pewne podobieństwa tego cudu; oto dusza nasza jest
jedna i cała w każdej części naszego ciała, — oto mała źrenica odbija w sobie równocześnie tyle przedmiotów, — oto każdy odłam zwierciadła przedstawia ten sam obraz, co
i całe zwierciadło. Co więcej, byli Święci, których widziano jednocześnie z ciałem i
duszą w dwóch miejscach, jak to na pewne wiemy o św. Franciszku Ksawerym; a
czyliżby ten cud Panu Jezusowi był niemożebnym ?
Ale rozważ głębiej obecność Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie
Ołtarza.
Tu jest prawdziwe Ciało Jezusowe, to samo, które za sprawą Ducha świętego
utworzone zostało z najczystszej Krwi Niepokalanej Dziewicy Maryi, a potem karmiło
się mlekiem Jej piersi, — to samo, które dla nas spoczywało w żłóbku i trudziło się po
dolinach i górach Palestyny, znosząc głód i pragnienie, — to samo, które za nas zostało
usieczone biczami, ukoronowane cierniem, i przybite gwoźdźmi do krzyża, — to samo,
które po krótkim spoczynku w grobie powstało z martwych w stanie uwielbionym, a
potem wstąpiło do nieba i siedzi na tronie chwały z bliznami jaśniejącemu. Tu Ono
uwielbione i niecierpiętliwe, ale pozbawione tej jasności, jaka je otacza w niebie, by nas
nie przerażało swoim blaskiem, ale było naszą ofiarą i pokarmem dusz naszych. Uczcijże
to Ciało Boskie i mów: Oto składam Ci cześć najgłębszą, Najświętsze Ciało
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Boga-człowieka, i tem pokorniej ci dziękuję, żeś się tu ukryło, tem goręcej zapraszam cię
do serca mego, aby żyć dla Ciebie, w Tobie i z Tobą kiedyś, o Jezu.
Tu jest prawdziwa Krew Jezusowa, ta Krew Najświętsza, która z powodu
nierozdzielnego połączenia z Bóstwem nieskończonej jest ceny, tak, iż każda jej kropla
mogła odkupić tysiące światów, — ta Krew, która za nasze grzechy oblała nietylko Ciało
Jezusowe, ale także Ogród oliwny, słup biczowania, drzewo krzyża, drogę bolesną i
szczyt Kalwarji, — ta Krew, która wraz z ranami św. świeci teraz blaskiem chwały na
tronie niebieskim. Onato na tymże tronie i na ołtarzach ziemskich woła o miłosierdzie dla
nas, — Ona w Sakramencie Chrztu i Pokuty zmywa z nas plamy grzechów, — Ona, jak
rosa niebieska, użyźnia role Boże i wydobywa z nich przecudne kwiaty i kłosy, to jest,
święte uczucia i czyny, — Ona w Komunji św. leczy i uświęca dusze nasze, — Ona we
Mszy świętej oddaje się na ofiarę za nas i spływa nawet do kaźni czyścowej, by ulgę
przynosić duszom tamże cierpiącym. Uczcijże tę Krew Przenajdroższą i mów: Przejęty
niezmierną wdzięcznością, kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, żeś przez Krew i mękę
swoją odkupił świat; składam cześć Boską Twojej Krwi Najświętszej i przyrzekam z
miłości ku Tobie oddać się na pracę, pokutę i cierpienie, byle uwielbić Ciebie i zbawić
moją duszę.
Tu jest Serce Jezusowe, to Serce Boskie, bo z Boską Osobą nierozdzielnie
złączone, które utworzone od Ducha Św. biło na ziemi, tylko miłością dla Ojca Niebieskiego i dla ludzi, które litowało się nad wszelaką nędzą, płakało na widok zatwardziałej
Jerozolimy, wołało „pragnę" z krzyża i dało się włócznią otworzyć, byśmy poznali, jak
wielce nas miłuje, — które przed dwustu przeszło laty (r. 1673) w sposób przedziwny
objawiło płomienie swej miłości, by nimi rozpalać zimne serca ludzkie. Otóż Przenajśw.
Sakrament jest dziełem Najsłodszego Serca Pana Jezusa, czyli miłości Jego
bosko-ludzkiej; — i pięknie powiedziano, że podwójny łańcuch jednoczy się w tej
tajemnicy, — jeden, co spuszcza się z nieba na ziemię, a tym jest pragnienie Boga za
człowiekiem, — drugi, co podnosi się z ziemi do nieba, a tym jest tęsknota człowieka za
Bogiem. To Serce przebywa tu z nami po wszystkie dni, jako stolica miłosierdzia,
skarbnica łask, ognisko żaru świętego i szkoła cnót. Uczcijże to Serce Boskie i mów:
Jakże Ci za to nie dziękować, Jezu Boże nasz, jak nie wielbić, nie miłować, nie wzywać,
nie naśladować Najsłodszego Serca Twego? Jak za ofiarę nieskończoną nie płacić ofiarą
z całego serca i z całego życia?
Tu jest Dusza Jezusowa, przez Ducha Św. wszelkimi skarbami wiedzy, łaski i
świętości ozdobiona, ta sama, która w niebie niewymowną chwałą jaśnieje; Ona tu,
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podobnie jak na tronie niebieskim, wielbi nieustannie Majestat Trójcy Przenajświętszej, a
zarazem ciągle o nas myśli, nam błogosławi, nami się zajmuje i za nami się wstawia.
Uczcijże Duszę Jezusową i mów: Odtąd moim staraniem będzie, jak najdoskonalej
myśleć o Tobie, Jezu, tęsknić za Tobą, pracować i cierpieć dla Ciebie, aby wolę Twoją
spełnić, imię Twoje wsławić, królestwo Twoje rozszerzyć.
Tu jest Boska Osoba Jezusa Chrystusa, która wprawdzie jest na każdem miejscu,
wraz z Osobą Ojca Niebieskiego i Ducha Świętego — bo Bóstwo jest nieogarnione i
wszędzie przytomne — ale tu w Przenajświętszym Sakramencie w szczególniejszy
sposób jest połączone z Człowieczeństwem Jezusowem, tu też objawia swoją mądrość,
swoją wszechmoc, swoją dobroć, swoją świętość i swoją cierpliwość. O ileż tedy
słuszniej, niż Mojżesz, powiedzieć możemy: „Nie masz innego narodu tak wielkiego, aby
miał bogi tak przybliżające się do niego, jako Pan Bóg nasz przytomny jest na wszystkie
prośby nasze" 2 . Uczcijże Bóstwo Jezusowe i mów: Kiedy Ty, o Jezu, w Tajemnicy
Ołtarza jesteś obecny z Bóstwem i Człowieczeństwem, więc i ja przed tronem Twoim
sakramentalnym przez całe życie składać Ci będę moje hołdy, dzięki, ofiary i prośby.
2. O miłości Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
Zaprawdę, niewypowiedzianą miłość okazał Syn Boży, iż Bóstwo swoje połączył z
człowieczeństwem i stał się nam „podobnym we wszystkiem krom grzechu", — iż jako
Bóg-człowiek żył wśród ludzi i umarł za nich, jako ofiara, jednająca świat z Bogiem.
Zdaje się, że tu już powinien być kres Jego miłości, bo wszakże On sam powiedział:
„Większej nad tę miłość żaden nie ma: aby kto duszę swą położył za przyjacioły swoje"3;
lecz miłość jego wynalazła jeszcze jeden stopień, - On „umiłowawszy swe, którzy byli na
świecie, do końca je umiłował"4, albowiem został z nimi do końca, nie opuszczając nieba,
w którem króluje, rządzi, pośredniczy i sądzi. I kiedyż uczynił ten największy cud swej
miłości? Oto w wilję dnia, w którym miał umrzeć na krzyżu. Właśnie w onej chwili, gdy
ludzie niewdzięczni knuli spisek na Jego życie, gdy niecny uczeń myślał o zdradzie,
wysila Pan wszystką miłość Boskiego Serca swego. Ludzie Go odrzucają, a On staje się
dla nich nieustanną ofiarą przebłagania; ludzie odbierają Mu życie, a On życie im daje.
Podobnie jak kochający ojciec przebacza dzieciom na łożu śmiertelnem i zostawia im
wszystką majętność: tak Pan nietylko nie złorzeczy niedobrej dziatwie, co śmierć Mu
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zadała, nietylko przebacza jej z krzyża, ale gdy pierwej wszystkie jej rozdał — naukę,
pracę, łaski, zasługi, Kościół: pisze jeszcze przed śmiercią niejako testament i zostawia
jej dobro ostatnie a największe — Siebie samego. Zaiste, tylko Bóg-człowiek mógł to
uczynić, bo w Bóstwie Jego była moc, a w człowieczeństwie litość nad nędzą ludzką.
I jakże Pan Jezus zostaje, czy w blasku potęgi i chwały? Nie, — ale w poniżeniu
najgłębszem. Wielce się upokorzył w swojem Wcieleniu, iż Boską naturę połączył z
ludzką, — więcej jeszcze w Odkupieniu, iż umarł za nas w hańbie; lecz w Tajemnicy
Ołtarza zstąpił aż na ostatni szczebel wyniszczenia się. Oto pod pokorną szatą chleba i
wina ukrywa nietylko swoje Bóstwo, ale i Człowieczeństwo, zdejmuje z siebie wszelki
majestat, pozbawia się pozornie wszelkiego życia, staje się niewidzialnym i jakby
umarłym z serca 5, jakby niczem. I dlaczegóż to? Z miłości ku nam,— by z jednej strony
być dla nas ciągłą nauką zaparcia się, pokory, posłuszeństwa i ofiary, z drugiej próbować
naszej wiary, a uniżeniem swojem i słodkością swoją pociągać nas ku Sobie i
przychodzić i nawet do serc naszych. Gdyby bowiem odsłonił się przed nami w całym
blasku chwały, zakrywalibyśmy oblicza nasze i uciekalibyśmy przerażeni; a więc miłość
ku nam okryła Go szatą pokory. O jako dobry i słodki jest duch Twój, o Panie!6.
I gdy z jednej strony wyniszcza się aż do ostatniego stopnia, z drugiej wytęża — że
tak powiem — wszechmoc swoją i czyni liczny szereg cudów, tak, iż Eucharystja
Najświętsza jest cudem cudów i arcydziełem mądrości, potęgi i dobroci Bożej.
Albowiem w niej niszczy Pan istotę chleba i wina, zamieniając ją na istotę Ciała i Krwi
swojej, tak, iż tylko postacie zostają, — a więc dzieli rzeczy przedtem niepodzielne, —
sprawia, że postacie istnieją i działają bez istoty, — mieści się z Ciałem, Duszą i
Bóstwem w małej Hostji, a nawet w każdej, acz najmniejszej cząstce tejże Hostji, — jest
obecny, jak długo trwają postacie, — znika, gdy one niszczeją, — rozmnaża się w tylu
Hostjach, a jednak wszędzie jest cały, wszędzie ten sam; — ile tu cudów, spełnionych na
słowo Bożej wszechmocy, wymówione przez kapłana, choćby najniegodniejszego, a
wszystkie czyni Pan Jezus w tym celu, aby zostać z nami.
I jakże długo zostanie? Do końca wieków, aż Anioł Boży zawoła: Amen, już więcej
czasu nie będzie. Wieki płyną, jak chmury po niebie, pokolenia wpadają w mogiły, jak
kłosy pod sierpem żniwiarza, — wszystko mija, a Pan Jezus zostaje, zawsze ten sam,
zawsze pełen nie-wysłowionej miłości. Mógł zato żądać, byśmy Mu budowali świątynie
tylko z marmuru i ze złota, a w tych świątyniach klęczeli u stóp Jego we dnie i w nocy; a
5
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jakże On małych ofiar od nas wymaga!
I gdzież Pan zostaje ? Czy tylko w Jerozolimie, gdzie jest grób Jego, lub tylko w
Rzymie, gdzie Namiestnik Jego? Nie, — ale wszędzie tam, gdzie jest kapłan i ołtarz
katolicki. Przenajświętsza Ofiara nigdy nie ustaje, bo kiedy jedna półkula ziemi
pogrążona jest we śnie, na drugiej kapłani stają przy ołtarzu; a nadto Pan Jezus przebywa
w przybytkach sakramentalnych we dnie i w nocy. Oglądaj wspaniałe świątynie Europy,
— ich budowa cię zadziwi, ich bogactwo olśni; lecz to jest ich chwałą największą, że w
nich mieszka Pan Jezus. Idź potem na piaski Afryki lub na wyspy Australji, — zobaczysz
tam kapliczkę utkaną z liści palmowych, a w niej skromny misjonarz odprawia Mszę
świętą wobec garstki nowo nawróconych wyspiarzy; kapliczka zda ci się ubogą, a jednak
jest ona bogatą, bo w niej mieszka Pan Jezus.
I dlaczegóż zamieszkał Pan wśród ludu swojego? Czyliż może spodziewał się od
niego hołdu miłości i chwały? Ach przeciwnie! On okiem Bożem przewidział, że
pomimo takiej miłości będzie od wielu zapoznany, od wielu wzgardzony, i — jak mówi
prorok— nasycony urągania
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; przewidział wszystkie zniewagi, zelżywości i

świętokradztwa, jakie spotkać go miały w tej najczcigodniejszej Tajemnicy; — a jednak
został z nami, by uwielbić Ojca, a nam objawić swą miłość i przez tę miłość nas zbawić.
A w jakimże celu został z nami? Oto najprzód, by być Mistrzem naszym i uczyć nas
cnót wszelakich, a szczególnie uczczenia Boga, pokory i miłości; On bowiem w tym
Sakramencie rozważa ciągle i wysławia doskonałości Ojca, uniża się przed Jego
Majestatem, znosi w milczeniu zniewagi i niewdzięczności ludzkie, jest posłuszny
sługom swoim, modli się ciągle za nami i oddaje się nam całkowicie. Powtóre, został Pan
Jezus z nami jako Kapłan, aby ową wielką Ofiarę krzyża powtarzać aż do końca wieków,
a tem samem uwiecznić tę miłość, którą nam okazał na krzyżu. „Uczynił pamiątkę
dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan" — tak mówi o nim Prorok8. Zaiste, uczynił
pamiątkę tej niezmierzonej miłości, która Go nietylko przybiła do krzyża, ale kazała Mu
nieustannie umierać sposobem mistycznym na ołtarzach naszych. O jakże wielka to
łaska, iż możemy codziennie przebywać duchem na Kalwarji i stawać się uczestnikami
zasług śmierci Chrystusowej!
Wszelako co dla nas jest wielkiem, małem się zdało miłości Pana Jezusa. On
bowiem zapragnął nie odrywać się ani na chwilę od nas, bo rozkoszą Jego „być z synami
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człowieczymi" 9; dlatego stał się więźniem przybytków naszych i mieszka z nami ciągle,
nietylko jako nasz Król, ale także jako nasz Ojciec, Przyjaciel, Oblubieniec i
Pocieszyciel. O jakże wielką jest miłość Zbawiciela, iż ani na chwilę ,nie chciał nas
pozbawić słodkiej obecności swojej, iż żyje zawsze, aby się wstawiał za nami10 i by za nas
wielbił ciągle Ojca Niebieskiego.
Lecz i to nie wystarczyło Jego Sercu, — On zapragnął odwiedzać nasze ulice, niwy
i domy, a nawet o dziwy! wchodzić do serc naszych, by się stawać ich pokarmem,
ofiarując dla nich swój żywot eucharystyczny. Tu już szczyt miłości, tu rozum zdumiony
woła: O Panie, jakże dziwne są sprawy Twoje, i któż je zdoła pojąć? któż to pojmie, jeżeli
go Bóg sam nie oświeci, że Syn Boży, Słowo wcielone, Ciałem swojem karmi człowieka.
O człowiecze, rozpuść skrzydła duchowi twojemu, rozszerz serce twoje, jako możesz, i
staraj się, jeżeli nie ogarnąć, to przynajmniej uczuć niewysłowione szczęście twoje, że
Bóg sam staje się dla ciebie pokarmem, — że Ciało Jego, dla ciebie ukrzyżowane,
jednoczy się z ciałem twojem, — że Krew Jego, przez którą świat został odkupiony,
zlewa się z krwią twoją, że Dusza Jego łączy się z duszą twoją, — że Bóstwo jego całą
istotę twoją przenika i uświęca. Daremnie, daremnie, — tego duch twój nie zdoła
ogarnąć, ani serce uczuć, jak należy. Świat widzialny jedno tylko i to słabe nasuwa nam
podobieństwo. Aby dziecię żyło, bywa karmione temi samemi potrawami, któremi karmi
się matka. Lecz iż one są zanadto twarde i silne; jakże temu zaradziła mądra Opatrzność?
Oto matka pożywa chleb, ten chleb staje się mlekiem, a to mleko karmi niemowlę. O
miłości naszego Boga, jakżeś nieskończenie mądra w wynalazkach Twoich! Bóg chciał
nas karmić Bóstwem swojem, lecz że to jest potrawa Aniołów, dla nas niedostępna, więc
postanowił ją dostosować do naszej słabości. Cóż więc uczynił? Oto nietylko Słowo stało
się Ciałem, lecz nadto okryło się postaciami chleba i wina, czyli pokarm Boży przemienił
się w mleko, aby karmić niemowlęta Boże11.
A na cóż Pan nas karmi ? Na to, aby w nas utrzymywać i pomnażać życie
nadprzyrodzone, by nas oczyszczać, leczyć i uświęcać, by nas łączyć z Sobą i
przemieniać w Siebie. O duszo, powiedz sama, czyliż Pan mógł coś więcej uczynić dla
ciebie? Zaiste, nieskończona mądrość Boga nie mogła ci dać nic lepszego, nieskończona
wszechmoc Boża nic większego, nieskończona miłość Boża nic świętszego. Gdyby więc
Pan za cenę jednej tylko Komunji św. żądał od ciebie ofiary z trudu i cierpień całego
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życia, a nawet z krwi twojej, wszystkoby to było za mało; lecz On żąda tylko serca
czystego i kilku chwil przygotowania; — czyż nie poznajesz w tem znowu miłości Jego?
I gdyby cię przypuścił raz tylko w życiu, po długiej pokucie i modlitwie, do
sakramentalnego zjednoczenia z Sobą, nie zdołałbyś się za to odwdzięczyć przez, całą
wieczność; lecz słuchaj, Pan ci pozwala przyjmować Siebie, ilekroć ty sam pragniesz. Co
więcej, On cię zaprasza usilnie, byś jak najczęściej do Niego spieszył, a nawet grozi ci
nieprzyjaźnią i odrzuceniem, gdy będziesz od Niego stronił; — czyliż nie poznajesz i w
tem miłości Jego ?
Zaprawdę, miłość to tak wielka, że tylko Bóg Nieskończony mógł ją wynaleźć i
objawić, — tak wielka, że jej żaden rozum ludzki doskonale pojąć, ani żadne serce
doskonale odczuć nie zdoła, — tak wielka, że ona będzie przedmiotem zachwytu naszego
przez całą wieczność. Gdy się zastanowimy głębiej nad tą miłością, przyjdzie nam
powtórzyć z jedną Świętą: „Miłość Twoja, Panie, jest hojną aż do rozrzutności", — albo
zawołać z pobożnym mistrzem: „O najsłodszy, o najłaskawszy Jezu, jakąż cześć, jakie
dzięki, jakie uwielbienie po wieczne czasy winniśmy Tobie za udzielenie nam Najśw.
Ciała Twego, którego dostojności żaden język ludzki wysławić nie zdoła”12.
Lecz jakże odwdzięczymy się Panu ? Miłością, — i to miłością czułą, miłością
wdzięczną, miłością ofiarną, miłością nieustającą. — A jakże objawimy tę miłość? Ziszczeniem tych celów, dla których Pan został z nami. A jakież to są cele ?
Oto Pan Jezus jest Mistrzem naszym, który z głębi ołtarza do każdej duszy
przemawia; a więc potrzeba słuchać Jego nauki, wpatrywać się w Jego Serce i naśladować Jego cnoty13, zwłaszcza Jego cichość, pokorę, posłuszeństwo i wyniszczenie się z
miłości ku ludziom.
Pan Jezus jest Kapłanem naszym, który za nas i dla nas składa Ofiarę najświętszą; a
więc potrzeba uczestniczyć pobożnie w tej Ofierze.
Pan Jezus jest Gościem naszym, który pragnie naszej obecności i naszej rozmowy;
a więc potrzeba Go jak najczęściej odwiedzać.
Pan Jezus jest pokarmem dusz naszych, do których pragnie usilnie przychodzić; a
więc potrzeba Go z wielką miłością przyjmować.
Pan Jezus jest królem serc naszych, od których wymaga hołdów i danin; a więc
potrzeba Mu te hołdy z największą czcią oddawać, a z Nim i przez Niego Ojcu
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Niebieskiemu.
Rozważmy te cele.
3. O Mszy świętej
a. O jej zacności i owocach.
Na tem zależy zacność Mszy św. że jest nietylko pamiątką pierwszej ofiary krzyża,
ale oraz jej powtórzeniem, czyli tą samą ofiarą, bo jeden i ten sam kapłan, jedna i ta sama
żertwa — Pan nasz Jezus Chrystus; i ta tylko zachodzi różnica, że pierwsza ofiara była
krwawą i wymagała śmierci Baranka Bożego, druga jest bezkrwa wą, albowiem
zmartwychwstał Baranek i więcej nie umiera, — pierwsza raz się spełniła, druga
powtarza się ustawicznie, — pierwsza była zadośćuczynieniem i okupem, druga
uczestnictwem w zadośćuczynieniu, — w pierwszej ofiarował się Pan śmiercią
rzeczywistą, w drugiej ofiaruje się śmiercią duchowną, która się w ten sposób
przedstawia, że najprzód poświęca się Ciało Pańskie, a potem kielich Krwi, — w
pierwszej Hostja ofiarna została rzeczywiście przez śmierć zniszczona, w drugiej bywa
zniszczona tylko mistycznie i sakramentalnie, to jest, Jezus Chrystus traci, gdy Go
pożywamy, istnienie, które Mu konsekracja nadała, — w pierwszej ofiarował Pan śmierć
swoją, jako się w onej chwili spełniała, w drugiej ofiaruje śmierć swoją już dokonaną, to
jest, przyswaja nam jej zasługi i stawia przed oczy jej pamiątkę, — w pierwszej ofiarował
się sam przez się, w drugiej przez posługę kapłana.
I komuż się Pan ofiaruje? Ojcu Niebieskiemu; — jeżeli zaś mówimy, że Msza św,
odprawia się ku uczczeniu Najśw. Panny lub jakiego Świętego, to tak należy rozumieć, że
we Mszy św. dziękujemy Bogu za łaski i nagrody, dane Świętym, oraz prosimy, by się
wstawiali za nami do Boga.
I dlaczegóż się Pan ofiaruje? Dla uwielbienia Ojca i zbawienia naszego, a
mianowicie dla przyswojenia nam owoców śmierci krzyżowej; bo krzyż jest niejako
drzewem, na którem rosną niebieskie owoce, a Msza św. naczyniem, na którem te owoce
Bóg nam podaje. Sobór trydencki orzekł, że po Sakramentach św. najobficiej dostają się
nam owoce ofiary krzyżowej w Ofierze Mszy św.
A w jakimże celu ustanowił Pan Jezus Mszę św. ?
Oto najprzód, by z tej Ofiary szło dla Trójcy Przenajświętszej uwielbienie i ciągłe
wynagradzanie za grzechy świata; — powtóre, by ta ofiara była nieustanną pamiątką
miłości Pana Jezusa i tych dzieł, jakie z jego miłości wypłynęły, a mianowicie Jego męki
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i śmierci, jakoteż Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia; — po trzecie, by Pan
Jezus przez tę Ofiarę ciągle działał w mistycznem swojem ciele; — wreszcie, aby w tej
Ofierze Kościół miał najwspanialsze ognisko publicznej służby Bożej, jakoteż
niewyczerpane źródło łask duchownych, ludzie zaś mieli przedziwny środek składania
hołdów

Majestatowi

Bożemu,

dziękczynienia

dobroci

Bożej,

przepraszania

sprawiedliwości Bożej i ubłagania miłosierdzia Bożego, a zjednoczenia między sobą.
O głębokości bogactw mądrości i wiadomości Bożej!14
Msza św. jest zatem sprawą miłościwą, bo jest pamiątką miłości, którą nam Pan
objawił na krzyżu; gdy więc jesteśmy na Mszy św., podziwiajmy tę miłość, dziękujmy za
tę miłość, miłujmy dla tej miłości.
Msza św. jest sprawą straszliwą, bo jest odnowieniem śmierci krzyżowej i
przedłużeniem tajemnicy Odkupienia; gdy więc słuchamy Mszy św., niech się nam zdaje,
że jesteśmy na Kalwarji pod krzyżem Zbawiciela, że poglądamy na Jego Ciało zranione,
na głowę cierniem skłutą, na ręce gwoźdźmi przebite, na Serce włócznią przeszyte.
Msza św. jest sprawą tajemniczą, albowiem według słów św. Bonawentury, jest
treścią i obrazem wielkich dzieł Bożych i cudów miłości Bożej, mianowicie wcielenia,
odkupienia, usprawiedliwienia i uwielbienia; stąd ile kropli w morzu, ile promieni w
słońcu, ile gwiazd na firmamencie, ilu Aniołów w niebie, tyle tajemnic mieści się we
Mszy św. 15.
Msza św. jest sprawą najwyższą, najwspanialszą i najczcigodniejszą na ziemi, a
zarazem Bogu najmilszą. Bo najprzód ofiarą jest sam Pan Jezus, jednorodzony Syn Boży,
Bóg-człowiek; a więc ta Ofiara nieskończonej jest wartości. Powtóre, kapłanem głównie
ofiarującym jest również Pan Jezus, który kapłanów ziemskich tylko jako zastępców
swoich używa. Stąd Msza św. tak wielkiej jest wartości, iż gdyby na jednej szali położono
wszystkie cnoty i dobre uczynki wszystkich ludzi i wszystkich Aniołów, a nawet
Królowej Aniołów i ludzi, — gdyby zebrano razem tę cześć i miłość, jaką Bogu mogą
oddać wszystkie stworzenia przez całą wieczność, - gdyby Bóg stworzył tysiąc innych
światów i zaludnił je miljonami Serafinów wielbiących i błogosławiących Stwórcę:
wszystko to nie byłoby Panu tak miłe i nie przyniosłoby Mu tyle chwały, ile jedna Msza
św.; w niej bowiem ofiaruje się sam Syn Boży Ojcu Niebieskiemu, a więc ta ofiara jest
nieskończonej wartości. Tem samem jest ta Ofiara Bogu najmilszą i nie przestaje być
najświętszą, choćby kapłan ziemski miał serce i ręce pokalane.
14
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Msza św. jest Ofiarą dla nas najkorzystniejszą i najdroższą, albowiem te same są jej
owoce, co i ofiary krzyża. Jako woda wypływająca ze źródła obfitego, rozlewa się
zapomocą strumieni na niwy, a woda w strumieniach nie różni się od źródlanej:
.podobnie łaska, wytryskująca z krzyża, spływa na ołtarz, z ołtarza do dusz, tak iż dusze
za pośrednictwem ołtarza czerpią łaskę z krzyża. Ponieważ jednak człowiek, jako istota
skończona, nie może posiąść nieskończonego dobra, przeto Bóg udziela nam owoców
Mszy św. częściowo i w pewnej mierze, na co oprócz Jego mądrości i miłosierdzia
wpływa także nasze usposobienie, z jakiem uczestniczymy w tej Ofierze. Poznasz lepiej
owoce z celów Mszy św.
Ofiary Starego Zakonu miały na celu uwielbienie, dziękczynienie, ubłaganie i
przebłaganie Boga; wszystkie atoli były tylko figurą jednej wielkiej Ofiary Nowego Zakonu, której Chrystus Pan dokonał na krzyżu, a którą teraz ponawia na ołtarzach. Otóż
Ofiara Mszy św. ma również cel poczwórny i czworakiego rodzaju są jej owoce.
Msza św. jest najpierw Ofiarą uwielbienia. Wszyscy jesteśmy stworzeniami i
poddanymi Pana Boga, a więc winniśmy wyrażać naszą zależność od Stwórcy i składać
Panu i Królowi nasze hołdy. Lecz jakże wyrazimy tę zależność? Jak złożymy te hołdy ?
Zapomocą ofiary. A gdzież jest ofiara godna uczcić Tego, przed którym „wszystkie
narody, jakby nie były ?"16. Jest nią ofiara Mszy św., bo w niej sam Syn Boży wielbi
swego Ojca i korzy się przed Jego Majestatem, wyniszczając się i umierając w sposób
bezkrwawy; gdy więc cześć naszą łączymy z uwielbieniem Syna Bożego, oddajemy
Bogu chwałę większą, niżby oddać mogli wszyscy Aniołowie i ludzie, chwałę
nieskończoną, a zatem godną Boga. Zaprawdę, jeżeli ofiary Starego Przymierza były dla
Pana „wonnością miłą”, o jakże miłą Bogu jest ofiara Tego, o którym wyrzekł z nieba:
„Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem”. Łączże się tedy podczas Mszy
świętej z Panem Jezusem, by przez Niego i z Nim składać hołdy Trójcy Przenajświętszej
i ofiarować swe życie na rozszerzenie chwały Bożej; niech ci się wtenczas zdaje, że słyszysz głos Aniołów, otaczających ołtarz: Pójdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed
Panem17.
Msza św. jest Ofiarą dziękczynienia. Wszyscy jesteśmy dłużnikami Bożymi, bo
wszystko co mamy, wzięliśmy od Boga. Lecz cóż oddamy Bogu za wszystko, co nam
dał? Nic nie mamy, co by było godnem Boga; lecz oto Pan Jezus ulitował się naszej
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nędzy i dał nam Siebie samego, abyśmy Go we Mszy św. ofiarowali, jako jedynie godne
Boga dziękczynienie. Wtenczas to nietylko Pan Jezus dziękuje za nas i z nami, ale oddaje
się Ojcu Niebieskiemu, jako dar nieskończonej wartości. Przewidział to duchem Bożym
Prorok Dawid, bo na pytanie: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił? —
sam odpowiada: Kielich zbawienia wezmę 18; to jest złożę Ofiarę najświętszą. Przez nią
więc należy dziękować i przez nią pobudzać się do dziękczynienia, pamiętając, że Msza
św. jest darem najwyższym, a zarazem pobudką i szkołą wdzięczności. Ilekroć tedy
słuchasz Mszy św., dziękuj gorąco Najśw. Sercu Jezusowemu, a przez Nie całej Trójcy
Przenajświętszej za wszystkie dary przyrodzone i za wszystkie łaski nadprzyrodzone,
dane nietylko tobie, ale wszystkim Aniołom i ludziom, z Królową niebieską na czele.
Zarazem na wyrażenie swej wdzięczności ofiaruj Panu siebie samego, czyli dziękuj
nietylko myślą i słowem, ale także czynem.
Msza św. jest Ofiarą ubłagania. Wszyscy jesteśmy żebrakami, potrzebującymi na
każdym kroku miłosierdzia Bożego. Otóż ołtarz jest tronem miłosierdzia, przed którym
możemy składać z ufnością prośby nasze, w tem zapewnieniu, że jeżeli z wolą Bożą są
zgodne, będą łaskawie przyjęte. Bo najprzód we Mszy św. ofiaruje za nas Pan Jezus
wszystkie zasługi swego życia i swojej śmierci; powtóre, sam Pan Jezus wstawia się za
nami na ołtarzu i w niebie, a wstawia się przez te rany, które dla nas poniósł, i przez tą
Krew, którą za nas przelał; po trzecie z Panem Jezusem modli się Bogarodzica, modlą się
Aniołowie i Święci, modli się cały Kościół; po czwarte, modlitwy nasze, połączone z
prośbami Syna Bożego, stają się świętszęmi i skuteczniejszemi. I czegóż takie modlitwy
nie wyproszą? Czytamy, że gdy do Józefa egipskiego przybyli bracia po zboże, rozkazał
swemu szafarzowi: „Napełnij wory ich zbożem, ile wziąć mogą". Tak też czyni Boski
Zbawiciel, którego ów Józef był tylko obrazem. We Mszy św., tej skarbnicy i spiżarni
duchownej, rozdaje dary niebieskie wszystkim, którzy po nie przychodzą. A ileż rozdaje?
Tyle, ile każdego pobożność objąć może. I nietylko kapłan z każdej Mszy św. korzysta,
nietylko ci, za których ją odprawia, albo którzy jej słuchają, pożytek z niej mają, — ale
cały Kościół walczący i cierpiący. Słusznie zatem powiedział autor księgi „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa", że „gdy kapłan nabożnie Ofiarę świętą sprawuje — a można
poniekąd dodać: gdy ktoś nabożnie Mszy św. słucha — Pana Boga czci, Anioły uwesela,
Kościół buduje, żywym dopomaga, zmarłym od-pocznienie sprawuje, a sam się
uczestnikiem wszystkich dóbr wiecznych staje"19: Chceszli tedy zjednać sobie i drugim
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łaski i dary Boże, módl się o nie szczególnie podczas Mszy św, łącząc swe modlitwy z
prośbami Syna Bożego, jakoteż z modlitwami Bogarodzicy, Aniołów, Świętych i całego
Kościoła. Potrzeby swoje przedstawiaj Sercu Pana Jezusa z ufnością, ale przytem z
pokorą i z poddaniem się Jego woli; bo nie jestże to ten sam Zbawiciel, który zapytał się
paralityka: „Chceszli być zdrowym?" — który zbliżył się do ślepego z temi słowy: Co
chcesz, abym ci uczynił?" — który wyrzekł do wdowy z Naim : „Nie płacz", a do
Zacheusza: „Zstąp prędko, albowiem dziś potrzeba mi mieszkać w domu twoim"? Idźże i
ty do Niego, ale z wiarą onej niewiasty, która mówiła do siebie: „Jeżeli się tylko tknę szaty
Jego, będę zdrowa"; a proś nietylko za sobą, ale za wszystkimi, którzy łaski i pociechy
Bożej potrzebują, zwłaszcza za grzesznikami, aby się nawrócili do Boga, jak ów Dobry
Łotr na krzyżu.
Wreszcie Msza św. jest Ofiarą przebłagania Wszyscy jesteśmy grzesznikami,
zasługującymi na surową karę, bo grzech każdy, jako bunt przeciw Bogu, obraża Jego
świętość i wyzywa Jego sprawiedliwość; lecz oto Ofiara Mszy św. wyprasza nam łaskę
nawrócenia i żalu, a tem samem, chociaż pośrednio, jedna nas z Bogiem i odwraca od nas
chłostę. Nadto Msza św. jest doskonałem zadośćuczynieniem za obrazę, jaką grzech
Bogu wyrządza, i przeobfitem wynagrodzeniem za długi Kościoła wojującego i
cierpiącego. Ta to jest krew Baranka wielkanocnego, zachowująca nas od śmierci
wiecznej; bez niej „bylibyśmy jako Sodoma i stalibyśmy się Gomorze podobni"20, to jest,
ściągnęlibyśmy na siebie wyrok potępienia, gdyby sam Najśw. Zbawiciel nie wstawiał
się za nami, i jako niegdyś z krzyża, tak teraz z ołtarza nie prosił za nami: „Ojcze, odpuść
im, bo nie wiedzą, co czynią, — nie odrzucaj jeszcze grzeszników, bo ja za nich
przelałem krew na krzyżu i teraz za nich się ofiaruję; więc dla miłości Syna Twego
przebacz im!" A Bóg za to zsyła promień łaski z nieba, miękczy zatwardziałe serca,
pobudza do pokuty i nawraca do Siebie. A iluż to grzeszników w ten sposób ratunek
znalazło! W dziesiątym wieku, gdy niewierni niszczyli kraj francuski, rycerz jeden
nazwiskiem Lopoforti, zabił drugiego rycerza, a targany wyrzutami sumienia, uciekł w
odludne lasy, gdzie przez dwa dni i dwie noce błąkał się jak szalony, aż wreszcie upadł
zmęczony pod drzewem.Już go rozpacz chwytała, już chciał sobie życie odebrać, —
wtem przez gęstwinę przedziera się głos dzwonka i budzi go z odrętwienia. I jaśniej
zrobiło mu się w duszy — promyk nadziei znowu dlań zaświtał — rozpacz umknęła —
został tylko żal głęboki. Lecz skądże się wziął ten głos wśród leśnej kniei? Zerwał się
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rycerz i biegnie w tę stronę; a oto opodal w małej kapliczce odprawiał biskup Arsias Raka
Mszę św, wobec małej garstki wiernych, którzy się tu przed Arabami schronili. Było
właśnie Podniesienie; — rycerz wzruszony rzuca się na ziemię i wśród łez rzewnych
słucha do końca Mszy św. Potem odprawił spowiedź z całego życia i poszedł do Rzymu
za pokutę, a wróciwszy stamtąd, osiadł jako pustelnik na onem miejscu. Gdybyś i ty,
chrześcijaninie miły, ciężko przed Bogiem zawinił, nie rozpaczaj jeszcze, bo oto i do
ciebie przedziera się głos dzwonka, — w pobliskiej świątyni odprawia się Msza święta; a
więc biegnij do stóp Pana Jezusa i błagaj: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nademną". Bądź pewien, że i ty doznasz miłosierdzia ; módl się zatem nietylko
za sobą, ale i za innymi grzesznikami, a czasem słuchaj Mszy św. na wynagrodzenie
zniewag, jakie Pan Jezus w tej tajemnicy ponosi 21.
Krew tego Baranka zachowuje nietylko od kary wiecznej, ale też odwraca lub
łagodzi kary doczesne. Jeżeli teraz cierpliwość Boża zdaje się być większą, a kara Boża
łagodniejszą, niż w Starem Przymierzu, zawdzięcza to świat nieustającej Ofierze, która
wstrzymuje wyciągnięte na grzeszników ramię gniewu Bożego. Gdy raz Alfons
Albuquerque, zdobywca Indyj, znajdował się na morzu podczas burzy gwałtownej,
porwał małe dziecię na ręce, a podnosząc je w górę, zawołał: , Jeżeli my jesteśmy
grzesznikami, to dziecię jest bez grzechu, a więc, o Panie, przez wzgląd na jego
niewinność zmiłuj się nad nami !" Burza wkrótce ucichła. Jeżeli jedno dziecię niewinne
złagodziło gniew Boży, czegóż nie zdoła uczynić Baranek bez zmazy? Wszakże „On jest
ubłaganiem za grzechy nasze, a nietylko za nasze, ale i za całego świata”22. Chceszli
jednak wyjednać sobie przez tę Ofiarę odpuszczenie kar doczesnych, przynieś do niej
serce wolne od grzechu śmiertelnego.
Krew tego Baranka sprawia nawet ulgę duszom pokutującym i z czyśca je
wybawia, lub przynajmniej karę ich zmniejsza. Zaledwie Pan Jezus ducha swego oddał,
ziemia zadrżała, groby niektóre w Jerozolimie się otwarły, umarli powstali, a dusze,
trzymane w otchłani, zostały uwolnione z więzienia: podobnie, gdy teraz Pan Jezus
śmierć swoją na ołtarzu ponawia, Krew Jego święta spływa niejako do otchłani
czyścowej, łagodzi mękę dusz cierpiących, obmywa ich zmazy i do nieba drogę im
otwiera. Taką była zawsze wiara Kościoła św., iż niemasz skuteczniejszego środka do
pomagania duszom pokutującym nad Ofiarę Mszy św. To też św. Efrem, umierając,
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prosił obecnych: „Po mojej śmierci pochowajcie mię bez przepychu, bez mowy
pogrzebowej, na zwykłym cmentarzu, nie w kościele lub pod ołtarzem, ale za to dopomagajcie mi modlitwami swemi i odprawiajcie za mnie Ofiary święte". Opowiada św.
Grzegorz W.23, że w jego klasztorze przebywał zakonnik, nazwiskiem Justus, który w
świecie był lekarzem. Kiedy tenże w ostatnią zapadł chorobę, znaleziono przy nim trzy
złote monety. Za to pogwałcenie ślubu ubóstwa taką opat wyznaczył mu karę, że za życia
nikt z braci zakonnych, prócz Kopiosusa, nie mógł do niego przystąpić, a po śmierci
pochowano go w niepoświęconej ziemi i wrzucono do grobu owe mo-nety, poczerń
wszyscy bracia zawołali: Pecunia tua tecurn sit in perditionem (Pieniądze twoje niech z
tobą będą na zginienie). Nie wolno też było modlić się o spokój jego duszy, mimo, że on
za grzech swój bardzo żałował. Dopiero po upływie trzydziestu dni zarządził opat, aby
kapłan Pretiosus odprawił za jego duszę trzydzieści Mszy św.; co gdy się stało, objawił
Justus bratu Kopiosusowi, że został z czyśca wybawiony.
Tych owoców Mszy św. stają się uczestnikami wszyscy, którzy przy jej
sprawowaniu są obecni ; wszyscy bowiem z kapłanem współofiarują. Jako gdy kilku
posłów przychodzi do króla z darami, chociaż jeden tylko przemawia, wszyscy atoli są
posłami i wszyscy składają dary: tak we Mszy św., lubo sam kapłan poświęca Najśw.
Ofiarę — bo on tylko ma władzę — wszyscy jednakże z nim ofiarują; stąd w imieniu
wszystkich kapłan przemawia, podnosząc kielich:, „Ofiarujemy Ci, Panie, kielich
zbawienia”, a przed Konsekracją modli się: „Wspomnij Panie na sługi Twoje, za których
ci składamy, lub którzy Ci składają tę Ofiarę".
Jakże tedy szczęśliwym jesteś, że tak często możesz słuchać Mszy św.
b. Z jakiem usposobieniem należ y uczestnicz yć we Msz y świętej.
Gdy tak wielką jest zacność i takie są owoce Mszy świętej, z jakąż gorliwością, z
jakiem upragnieniem winniśmy jej słuchać. Chrześcijanie pierwszych wieków, ożywieni
duchem wiary, spieszyli na nią codziennie. Gdy noc cieniem swoim zakryła ich przed
okiem prześladowców, gromadzili się w podziemnych katakumbach lub-w miejscach
ukrytych, gdzie z nabożeństwem i skupieniem ducha słuchali Mszy świętej. Często
wleczono ich stamtąd na rusztowania i pod miecz katowski, lecz to nie zdołało oziębić ich
gorliwości. Nawet do więzień wdzierali się kapłani, a gdy jeden z nich, św. Łucjan, nie
miał ni ołtarza ni stołu, na własnych piersiach odprawił Mszę świętą.
23
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Taki duch ożywiał Świętych wszystkich wieków. Święty Homobonus (w wieku
XII) chodził co noc do kościoła św. Idziego, gdzie klęcząc na posadzce, słuchał najprzód
jutrzni, odprawianej przez zakonników, a potem rannej Mszy św. Pan Bóg okazał, jak ta
wierność była Mu miła, bo właśnie w tym kościele i podczas Mszy św. gdy śpiewano:
Gloria in excelsis, powołał sługę dobrego do siebie. Św. Ludwik, król francuski,
aczkolwiek zajęty rządami kraju, słuchał codziennie Mszy św., i to nietylko jednej, ale
dwóch, trzech, a czasem nawet czterech. Gdy niektórzy dworzanie robili mu wyrzuty, iż
pobożnością swoją wyrządza szkodę sprawie publicznej, odrzekł: „Jak ci panowie są
troskliwi! Gdybym dwa razy tyle czasu trawił na grach lub łowach, zamiast nagany
otrzymałbym od nich pochwałę". Święta Małgorzata, królowa, słuchała codziennie
pięciu Mszy św. czytanych, a jednej śpiewanej; święta Jadwiga, księżna, bywała na tylu
Mszach św., ile się ich odprawiało w jej kościele. Pobożny kanclerz angielski, a potem
męczennik, bł. Tomasz Morus, nietylko słuchał Mszy św., ale do niej służył; a gdy go raz
podczas św. Ofiary powoływano do króla, odpowiedział: Niech król raczy zaczekać, —
pierwej muszę wyższemu Panu złożyć moje hołdy i na niebieskiem być posłuchaniu".
Toż samo czytamy o św. Wacławie, książęciu czeskim, i o wielkim mistrzu teologji, św.
Tomaszu z Akwinu, że często służyli do Mszy świętej.
Z taką gorliwością spiesz i ty na Mszę świętą, i to nietylko w niedzielę i święto, co
jest nakazane pod grzechem, ale także, — jeżeli możesz — i w dzień powszedni; ona
bowiem jest ogniskiem naszej religji, treścią tajemnic Bożych, sercem nabożeństwa,
najmilszym Bogu aktem religijnym, źródłem darów i pociech duchownych. Jeżeli
obowiązek, słabość, lub inna słuszna przyczyna nie pozwala ci być na Mszy św., przenoś
się przynajmniej myślą tam, gdzie się odprawia, a nawet przebiegaj w duchu wszystkie
kościoły świata katolickiego, i łącz się z Chrystusem ofiarującym się, jakoteż z intencją
kapłanów; Pan przyjmie w takim razie pragnienie twoje i nie odmówi ci swoich darów.
Kiedy zaś jesteś obecny podczas najśw. Ofiary, patrz na nią z uczuciem żywej
wiary, którą najlepiej potrafisz ożywić, rozważając jużto zamiary Boże w ustanowieniu
tej Ofiary, jużto nieskończoną miłość Bożą, przejawiającą się w tej Ofierze, jużto mękę i
śmierć Zbawiciela. Mianowicie przedstawiaj sobie, że stojąc pod krzyżem, patrzysz na
ona Ofiarę, którą Zbawiciel złożył za grzechy świata, i że na ołtarzu spoczywa ten sam
Baranek, co zabit jest na krzyżu, a Krew Jego spływa z ołtarza na oczyszczenie i
uświęcenie dusz.
Niech wiara twoja będzie ogrzana miłością; gdybyś bowiem z sercem zimnem stał
przed ołtarzem, byłbyś podobnym do onych Żydów niewiernych, krzyż otaczających,
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którzy z pierwszej ofiary żadnej nie odnieśli korzyści. Jeżeli nie jesteś tak czystym na
duszy, jak Najśw. Panna, bądź przynajmniej przejęty miłosnym żalem, jak Magdalena, i
sercem skruszonem ofiaruj się Panu, który do ciebie przemawia niejako: „Oto ja cały
ofiarowałem się Ojcu za ciebie i całe Ciało moje i wszystką Krew moją dałem ci na
pożywienie, ażebym cały był twoim i abyś ty stał się moim na wieki. Cokolwiekbyś mi
dawał, nie dając siebie, niczem jest dla mnie; albowiem nie darów twoich, ale ciebie
samego szukam”24.
Z wiarą i miłością połącz głęboką pokorę, naśladując kapłana, odprawiającego
Mszę św., który zaraz z początku korzy się przed Bogiem i bije pierś swoją z żalem.
Z miłości i pokory niech wypłynie cześć zewnętrzna. Opowiada św. Chryzostom o
pewnym świętym mężu, że tenże widział Aniołów, otaczających ołtarz podczas Najśw.
Ofiary i zwróconych z wielką czcią ku Najśw. Hostji; jeżeli Książęta niebiescy tak korzą
się przed Majestatem Pańskim, cóż my dopiero, proch ziemski? Tę cześć okazuj postawą
pełną pokory i uszanowania. Kiedy król Aleksander Wielki składał bogom ofiarę,
dworzanin jego trzymał kadzielnicę pełną węgli żarzących, z których jeden padł mu na
rękę. Boleść była straszną, a jednak młodzieniec ani ręki nie poruszył, ani jęku nie wydał,
by nie ubliżyć majestatowi ofiary. Jeżeli taką cześć oddawano ofierze bałwochwalczej, o
ileż większą winna być cześć chrześcijan wobec Ofiary prawdziwej i tak świętej. Stąd
pustelnicy Tebaidy nie odważyli się podczas Mszy św. nawet westchnąć lub splunąć.
Święty biskup Marcin nigdy nie śmiał usiąść w kościele, lecz modlił się stojąc lub
klęcząc. Pobożny zwyczaj miał również król nasz Władysław Jagiełło; podczas
Podniesienia rzucał się na ziemię i brał w palce szczyptę prochu, na znak, że jest prochem
tylko wobec Pana zastępów. Wstępuj i ty w ich ślady, a nie zapatruj się na tych niby
katolików modnych, co jeżeli zajrzą kiedy do kościoła, to po to tylko, by nieskromnem
zachowaniem swojem znieważać miejsce święte, a dla drugich być zawadą lub
kamieniem obrażenia.
Z uszanowaniem łącz uwagę ducha i nabożeństwo serca, aby nietylko nie
zajmować się sprawami, nienależącemi do Ofiary świętej, — nietylko nie poglądać po
ścianach i ludziach, — nietylko nie drzemać i nie myśleć o fraszkach ziemskich, — ale
baczyć pilnie na pojedyncze części Mszy świętej i łączyć się z kapłanem, obudzając
święte uczucia uwielbienia, miłości, dziękczynienia, żalu i t. p. Ktoby podczas całej Mszy
św. był dobrowolnie roztargniony i nie wiedział, co się obok niego dzieje, albo ważną jej
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część opuścił, albo dopiero po Ewangelji na Mszę św. przyszedł: ten obowiązku
słuchania Mszy św. w niedzielę i święto nie dopełnił, a tem samem stał się winnym
grzechu. Ktoby tylko przez chwilę z własnej winy był roztargniony, ten wprawdzie
przykazaniu kościelnemu zadosyćuczynił, ale Serce Jezusowe swą niewiernością zasmucił. Strzeż się pilnie tego; owszem, słuchaj Mszy św. całej, słuchaj uważnie, słuchaj
nabożnie; a gdy czasem duch się gdzieś zabłąka, lub serce wyziębnie, przepraszaj za to
Pana i tem gorliwszym bądź na przyszłość. Czytamy w żywocie św. Elżbiety, że gdy raz
z mężem swoim słuchała Mszy świętej, zapomniała się na chwilę i zamiast patrzeć na
ołtarz, poglądała na ukochanego męża. Wtem rozległ się głos dzwonka, — było właśnie
Podniesienie Elżbieta ocknęła się natychmiast, spojrzała na Hostję Najświętszą i
zobaczyła w niej Zbawiciela na krzyżu, lejącego Krew z ran swoich. Zrozumiała zaraz to
widzenie i ze łzami przepraszała Pana za to chwilowe zapomnienie się ; aby zaś ukarać
się, cały dzień bez posiłku na modlitwie przetrwała. Proszę i ty o podobne usposobienie.
A jakież winno być przygotowanie bliższe i jakie zachowanie się podczas
pojedynczych części ?
Najprzód idź do kościoła ze skupieniem i radością, przedstawiając sobie, że
będziesz uczestniczył w sprawie tak; świętej, tak wzniosłej, tak chwalebnej dla Boga, tak
korzystnej dla ciebie. Mianowicie strzeż się wśród drogi rozprószenia i gadatliwości.
Wstąpiwszy w progi kościelne, uklęknij w miejscu samotnem, staw się w obecności
Bożej i przejmij się uczuciem głębokiej czci, widząc przed sobą Majestat nieskończony.
Patrz na ołtarz, jako na Kalwarję duchowną i jako na tron Boży, który otaczają rzesze
Aniołów; a uznając się grzesznikiem, niegodnym uczestniczyć w tak świętej sprawie,
oczyść pierwej serce, jeżeli nie spowiedzią, jak to czynił n. p. św. Ludwik, biskup
tolozański, to przynajmniej aktem skruchy.
Chceszli poznać, jak się zachować podczas pojedynczych części Mszy św., poznaj
doskonalej ceremonje Mszy św., i to nietylko pod względem liturgicznym i dogmatycznym, ale także co do ich znaczenia moralnego i mistycznego.
c. O ceremoniach Mszy św.
Kapłan, stojąc u stopni ołtarza, żegna się najprzód i odmawia razem z ministrantem
psalm czterdziesty drugi, w którym oświadcza pokornie, że nie jest godzien iść do ołtarza
Bożego; poczem wzruszony schyla się głęboko, a bijąc się w piersi, wyznaje wobec nieba
i ziemi swe winy i mówi: Confiteor — spowiadam się Bogu i t. d. Wzruszony tą pokorą
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kapłana lud wierny, który również współofiaruje, uznaje się grzesznym przez usta
ministranta, bije się w piersi i prosi kapłana, by się za nim modlił do Boga
wszechmogącego.
Teraz kapłan, ośmielony nieco, wstępuje na stopnie ołtarza, odmawiając cichą
modlitwę: „Oddal od nas, prosimy Cię, Panie, nieprawości nasze, abyśmy czyste mając
serca, godnie wstępowali do najświętszego przybytku Twego" ; staje na środku, schyla
się, całuje ołtarz, na znak czci dla Pana Jezusa, którego ołtarz przedstawia, i uszanowania
dla Świętych Pańskich, których relikwje w nim są złożone; potem odchodzi na prawy bok
ołtarza i czyta „Introit". Dawniej był to psalm, który chór, po obu bokach ołtarza
ustawiony, odśpiewywał, podczas gdy kapłan szedł do zakrystji.
Po introicie, z rękami złożonemi na znak pokory zbliża się ku środkowi ołtarza i
wraz z ludem odmawia: Kyrie elejson — Christe elejson, co znaczy: Panie zmiłuj się —
Chryste zmiłuj się; jakoby chciał powiedzieć : mamy rozpocząć tę tajemniczą Ofiarę, ale
my nędzni grzechów pełni, a więc zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się Chryste.
Teraz wyciąga i podnosi ręce, na znak pragnienia nieba, i mówi lub śpiewa: Gloria
in excelsis Deo — chwała na wysokości Bogu, — tę pieśń chwały i radości, którą
najprzód zanucili Aniołowie nad stajenką betleemską. Na końcu żegna się, całuje ołtarz, a
obracając się do ludu, otwiera ręce na znak miłości i pozdrawia go słowy: Dominus
vobiscum — Pan z wami. O jakże to piękne pozdrowienie! Gdy wkrótce niebo ma się
otworzyć, gdy Bóg ma wkrótce zstąpić na ołtarz, niechaj Duch Boży przyjdzie na was,
udzieli wam daru modlitwy i pobożności. A lud odpowiada: Et cum spiritu tuo — i z
duchem twoim; albowiem już nie uważa kapłana jako człowieka, ale jako ducha
czystego, jako Anioła Bożego, który w jego imieniu ma spełnić sprawę Anielską.
Kapłan wraca na prawy bok ołtarza, wzywa lud do modlitwy słowy : Oremus —
módlmy się, otwierając przytem i podnosząc ręce, na podobieństwo Zbawiciela
rozpiątego na krzyżu, i odmawia „kommemorację" o Świętym dnia tego, jakoteż
„kolekty", to jest, prośby o błogosławieństwo Boże dla Kościoła, dla Ojca świętego, dla
ludu. Pierwszą i ostatnią kończy słowy: „Per Dominum nostrum Jesum Christum" —
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Św. żyje i króluje na
wieki wieków: a lud odpowiada: Amen — niech się tak stanie.
Dalej kapłan czyta ustęp ze Starego lub z Nowego Zakonu, czyli lekcję, kończy ją
wierszykami i przechodzi na drugą stronę ołtarza. Pomodliwszy się na środku, by Pan
oczyścił jego serce i wargi, jako oczyścił wargi proroka Izajasza, czyta Ewangelję, to
słowo Boże, które z ust Boskich wyszło. Dawniej, gdy djakon śpiewał Ewangelję,
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niewiasty zarzucały na twarz zasłony, mężczyźni odkrywali głowy, królowie zdejmowali
korony, a starzy rycerze polscy dobywali mieczów z pochwy, na znak, że chcą walczyć
umierać za wiarę ; teraz wszyscy powstają i kładą znak krzyża na czole, aby okazać, że
wierzą w słowo Boże i nigdy go się nie zawstydzą, — na ustach, na okazanie, że te
prawdy są gotowi wyznać przed całym światem i życie za nie położyć, — na piersiach,
dla wyrażenia, że nauka Boża wyryta jest na sercu i że według niej żyć pragną. Kapłan
przeczytawszy Ewangelję, całuje ją na znak czci, a lud odpowiada: Laus tibi Christe —
chwała Tobie Chryste; poczem kapłan na środka odmawia: Credo, to jest, wyznanie
wiary. W niedzielę lub święto następuje kazanie25, i na tem kończy się pierwsza część
Mszy św., czyli tak zwana Msza Katechumenów, bo dawniej mogli jej słuchać
katechumeni, to jest, gotujący się do przyjęcia chrztu, jakoteż poganie, żydzi, kacerze i
pokutujący, poczem wychodzili z kościoła.
Teraz rozpoczyna się druga i najważniejsza część Mszy św., obejmująca
Ofiarowanie, Konsekrację z Podniesieniem i Komunję. Dawniej przed Ofiarowaniem
dawano sobie w wielu kościołach, zwłaszcza na Wschodzie, pocałunek pokoju. Djakon
wzywał: „Czy który z was nie ma urazy do swego bliźniego? czy nie wszedł tu obłudnie?
„pocałujcie się”; i zaraz obecni dawali sobie pocałunek pokoju, mężczyźni mężczyznom,
niewiasty niewiastom, jako znak pokoju i świętej miłości26; poczem wszyscy składali
swe ofiary z chleba, wina, wosku, oliwy, kadzidła, mąki i pieniędzy. Część tych ofiar szła
na Komunję św., zwłaszcza chleb i wino, część obracano na utrzymanie duchowieństwa i
na agapy, czyli uczty miłości, jak długo one istniały.
Dziś kapłan pozdrawia lud słowy: „Pan z wami", rozbiera kielich, bierze patenę z
hostja, podnosi oczy w niebo i ofiaruje ją Bogu, mówiąc: „Przyjmij, święty Ojcze,
wszechmogący wieczny Boże, tę ofiarę czystą, którą ja niegodny sługa Twój ofiaruję
Tobie, Bogu mojemu, żyjącemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, zgorszenia i
niedbalstwa moje, i za wszystkich prawowiernych chrześcijan żywych i umarłych, aby
mnie i im była pożyteczna na żywot wieczny”. Poczem czyni znak krzyża, składa hostję
na ołtarzu, nalewa do kielicha wina, a oraz kilka kropel wody, chcąc przez to
przypomnieć, że z boku Chrystusowego wypłynęła krew i woda, jakoteż wyrazić, że jako
w Chrystusie Bóstwo połączyło się najściślej z człowieczeństwem, tak przez tę Ofiarę lud
chrześcijański winien być najściślej połączony ze Zbawicielem swoim. Podnosząc
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Tak dzieje się u nas, na mocy dawnego zwyczaju i rozporządzeń niektórych synodów, bo gdzieindziej
prawią kazanie po Ewangelji
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kielich w górę, mówi: „Ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia, prosząc miłosierdzia
Twego, aby przed obliczność Twojego Majestatu za nasze i całego świata zbawienie jako
wonność wdzięczna wstąpił". Następnie czyni kielichem znak krzyża, stawia go na
ołtarzu, modli się, wznosi ręce i oczy w niebo, prosząc Ducha Pocieszyciela, iżby
błogosławił tej Ofierze.
Po ofiarowaniu odchodzi na prawy bok Epistoły, obmywa sobie palce, na znak, że
tak on jak i wierni mają być bez wszelkiej zmazy, wraca na środek ołtarza i przedstawia
Trójcy Przenajświętszej ofiarowane dary; poczem obracając się do ludu mówi: Orate
fratres — „módlcie się bracia". Zaprawdę, wielka chwila się zbliża, a więc módlcie się
bracia, aby moja i wasza ofiara była przyjemna Bogu Ojcu wszechmogącemu. Na co lud
w osobie ministranta odpowiada: „Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich, ku czci i
chwale Imienia swego i całego Kościoła swego świętego".
Teraz kapłan odmawia po cichu modlitwy, po których zaczyna Prefację, tę pieśń
triumfu i uwielbienia, to wezwanie do wzniesienia serc do Boga. Per omnia saecula
saeculorum — przez wszystkie wieki wieków niech będzie Pan uwielbiony. Dominas
vobiscum — niech ten Pan będzie zawsze z wami. Sursum corda — podnieście doń serca.
Gratias agamus Domino Deo nostro — składajmy dzięki Panu i Bogu naszemu; poczem
składa dzięki Bogu, a na końcu mówi schylony: Sanctus, to jest, Święty, Święty, Święty
Pan Bóg zastępów — Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego — Hosanna na wysokości
— Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie.
Tedy odzywa się dzwonek po raz pierwszy; lud klęka, a kapłan, rozpocząwszy t. z.
Kanon, przygotowuje się do najważniejszego aktu — do Konsekracji. Tu modli się po
cichu za Papieża, za biskupa, i za wszystek lud prawowierny, o zwłaszcza za tych, którym
owoce tej Mszy św. pragnie w szczególny sposób przyswoić; czując zaś niegodność
swoją, wzywa pomocy mieszkańców Nieba. Dawniej imiona tych, za których było obowiązkiem modlić się, zapisywano n. t. z. dyptychach, czyli tablicach, połączonych ze
sobą rzemieniem nakształt książki, poczem te imiona kapłan (a we Mszy uroczystej
djakon) odczytywał. Następnie trzymając ręce wyciągnięte nad kielichem, jak niegdyś
kapłan Starego Zakonu nad bydlęciem przeznaczonem na ofiarę, prosi Boga o przyjęcie
tej Ofiary Nowego Przymierza.
Teraz już wszystko przygotowane, — kapłan prosi raz jeszcze o pobłogosławienie
tej Ofiary świętej, bierze hostję w ręce, podnosi oczy w górę, błogosławi, i oto zbliża się
chwila, w której Syn Boży, Przedwieczny, Wszechmocny, Stwórca światów i Pan
panujących stanie się posłusznym lichemu człowiekowi i na jego słowo zstąpi na ołtarz.
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Kapłan schylony wymawia te słowa, które Pan wyrzekł podczas ostatniej wieczerzy:
„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje". W tej chwili cud
spełniony — chleb stał się Ciałem Pańskiem — Święty Świętych stanął na ołtarzu,
otoczony rzeszą Aniołów. Dzwonek się odzywa — lud ściele się w prochu — kapłan
zgina kolana — powstaje i podnosi Najśw. Ciało Zbawiciela, iżby Mu wszyscy cześć
oddali. Potem znowu klęka, bierze kielich, błogosławi i mówi: „Pijcie z niego wszyscy,
albowiem ten jest kielich Krwi" mojej nowego i wiecznego Przymierza, tajemnica wiary,
która (Krew) za was i za wielu ludzi będzie wylana na odpuszczenie grzechów". Tedy
znowu klęka, podnosi kielich w górę, iżby lud oddał cześć Krwi Najświętszej, i stawia go
na ołtarzu.
Po Podniesieniu rozkłada kapłan ręce i błaga gorąco Ojca Przedwiecznego, iżby ta
ofiara święta i niepokalana była miłą Bogu, a nam wyjednała obfite błogosławieństwa.
Dalej podnosi ręce, a złożywszy je na piersiach, spuszcza oczy z czułością ku Panu
Jezusowi, i prosi o spokój dla dusz zmarłych braci: „Wspomnij też Panie, na sługi i
służebnice Twoje, którzy nas poprzedzili ze znakiem wiary i zasnęli snem pokoju".
Przypominając zaś sobie niegodność własną, bije się w piersi i wyznaje się grzesznikiem:
„Nam też grzesznikom, sługom Twoim, w wielkości miłosierdza Twego mającym
nadzieję, racz dać cząstkę z Świętymi" i t. d. Po którychto słowach czyni Hostją Świętą
po pięćkroć znak krzyża i odmawia tę modlitwę, której nas sam Pan Jezus nauczył: Pater
noster — Ojcze nasz i t. d.
Po modlitwie Pańskiej, żegna się kapłan pateną, klęka, bierze Hostję świętą i łamie
ją na trzy części, z których najmniejszą wpuszcza do kielicha, mówiąc: Per omnia... —
przez wszystkie wieki wieków. Pax Domini sit semper vobiscum — pokój Pański niech
będzie zawsze z wami; lud zaś na to błogie życzenie odpowiada: „I z duchem twoim". Tu
dawniej w kościele rzymskim i gdzieindziej dawano sobie pocałunek pokoju, czego ślad
dotąd pozostał we Mszy odprawianej z asystencją. Kapłan tymczasem, przypominając
sobie po raz trzeci swe grzechy, bije się w piersi i mówi: „Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami", a we Mszy żałobnej: „Daj im odpoczynek”.
Poczem odmówiwszy trzy modlitwy, jako przygotowanie do Komunji św., bierze w rękę
Najśw. Hostję, bije się w piersi i mówi z pokorą setnika: Domine, non sum dignus —
„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzeknij słowem, a będzie
zbawiona dusza moja". Czuje on całą nędzę swoją i waha się, azali ma przystąpić do
Świętego Świętych; lecz ośmielony prawdziwą Jego dobrocią, podnosi w górę Ciało
Pańskie, czyni Niem znak krzyża, mówi: „Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj
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strzeże duszy mojej ku żywotowi wiecznemu" i przyjmuje. Chwila to najdroższa dla
kapłana, to też zapomniawszy o wszystkiem, zamyka się ze Zbawicielem w przybytku
serca swego, i uwielbia, dziękuje, błaga, oddaje siebie na ofiarę. Następnie przyjmuje
Krew Przenajświętszą i rozdaje wiernym Komunję św.
Po Komunji obmywa sobie ręce, ubiera kielich, odmawia ostatnie modlitwy, a
wróciwszy na środek ołtarza, pozdrawia lud po raz ostatni słowy : „Pan z wami", ogłasza
mu, że Msza skończona: Ite, missa est, i daje ostatnie błogosławieństwo: „Niech was
błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty". Czasem zamiast Ite missa
est mówi: Benedicamus Domino — „Błogosławmy Panu" ; a we Mszy żałobnej:
Requiescant in pace — „Niech odpoczywają w pokoju". W końcu czyta ostatnią
Ewangelję i odchodzi.
Teraz poznaj, z jakiem usposobieniem należy słuchać pojedynczych części Mszy
świętej.
d. Jak należ y zachować się podczas pojedyncz ych części Msz y świętej .
Słysząc głos dzwonka, zwiastujący Mszę św., przejmij się uczuciami wiary, pokory
i miłości, bo zaiste, „Ofiara ta tak dla ciebie wielką, nową i radosną być powinna, jak
gdyby w tej chwili Zbawiciel, do krzyża przybity, cierpiał i umierał dla zbawienia rodu
ludzkiego"27. Gdy kapłan zbliża się do ołtarza, wzbudź intencję ogólną i szczególną, to
jest, ofiaruj Mszę świętą na uwielbienie Boga, na podziękowanie za otrzymane dary, na
uproszenie łask nowych, na zadosyćuczynienie za grzechy świata i swoje; przyczem
możesz prosić o jakąś łaskę szczególną, n. p. o nawrócenie tej lub owej osoby, o
udzielenie tej lub innej cnoty itp. Gdy kapłan mówi "Confiteor", wzbudź i ty akt żalu z
miłości ku Bogu i odmów powszechną spowiedź, wyznając grzechy swoje w obliczu
Pana Boga, Najświętszej Panny i całego Dworu niebieskiego. Gdy kapłan mówi „Gloria"
i „Oremus", chwal z nim Boga w Trójcy św. Jedynego r połącz z modlitwą Kościoła
swoją modlitwę. Gdy czyta Ewangelię, przedstawiaj sobie, że z wysokości ołtarza sam
Pan Jezus do ciebie mówi; a więc wyznawaj wiarę swoją we wszystkie prawdy objawione, oświadczaj gotowość na męczarnie i śmierć w obronie tychże i składaj dzięki za
powołanie cię do Kościoła.
Podczas Ofiarowania połącz się w duchu z kapłanem i ofiaruj siebie samego Panu
Bogu, bo „wtenczas stanie się Pan Jezus rzeczywiście ofiarą za nami przed Bogiem, gdy
27
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my staniemy się ofiarą dla Niego"28. Możnaby także podczas Offertorium przypominać
sobie te cele, dla których ustanowioną została Msza św., i odmawiać znaną modlitwę św.
Ignacego: „Przyjmij" i t. d. Gdy kapłan czyta prefację, czyli prześliczny hymn dziękczynienia, dziękuj wraz z nim przez Jezusa Chrystusa za wszystkie łaski dane tobie i
światu. Przed Podniesieniem módl się za żywych, szczególnie za tych, którzy się modlitwie twojej polecili. Św. Franciszek Borgiasz rozkładał prośby swe na pięć części,
stosownie do pięciu Ran Pańskich. Ranie ręki prawej polecał Namiestnika Chrystusowego, kardynałów, biskupów i całe duchowieństwo świeckie; Ranie ręki lewej polecał
króla i rządców państwa; Ranie nogi prawej polecał wszystkie zakony; Ranie nogi lewej
wszystkich swoich krewnych, przyjaciół, dobrodziejów i tych, którzy go o modlitwę
prosili; wreszcie Ranę; boku przebitego zostawiał sam dla siebie i sam się w niej
zamykał29.
Podczas Podniesienia ukorz się głęboko i razem z niebem i ziemią uwielbiaj Pana
zastępów, przychodzącego na ołtarz. Poczem gorącem sercem dziękuj Panu za Jego
niezmierną dobroć, ofiaruj Majestatowi Boskiemu tę Hostję czystą, Hostję świętą, Hostję
niepokalaną, a razem z Panem Jezusem ofiaruj i siebie, prosząc, byś całkowicie należał
do Boga. Dobrze jest mówić wtenczas po trzykroć : „Niech będzie pochwalony
Przenajśw. Sakrament" i t. d., „Pan mój i Bóg mój", „Chwała i uwielbienie" i t d., bo za to
nadany jest odpust. — Po Podniesieniu módl się za dusze zmarłych. Św. Franciszek
Borgiasz modlił się za te dusze, za które odprawiał Mszę św., potem za dusze rodziców i
krewnych, potem za dusze osób „zmarłych w jego zakonie, potem za dusze przyjaciół i
dobrodziejów, dalej za te, które mu polecono i za które modlić się był powinien, wreszcie
za te dusze, które znikąd nie miały pomocy, albo które już zbliżały się do końca pokuty.
Gdy kapłan mówi „Pater noster", przedstawiaj Panu Bogu swoje potrzeby
duchowne i ziemskie. Gdy przyjmuje Najśw. Ciało i Krew Pana Jezusa, przyjmuj i ty
Komunję świętą, jeżeli nie sakramentalnie, tedy przynajmniej duchownie. Nakoniec gdy
kapłan odchodzi od ołtarza, dziękuj Panu, że ci pozwolił uczestniczyć w tej najświętszej i
najchwalebniejszej Ofierze.
Można również podczas Mszy św. rozważać wielkie tajemnice i dzieła Boże. I tak,
wyjście kapłana z zakrystji oznacza rodzenie się Syna Bożego i pochodzenie Ducha
Świętego od wieków, a stworzenie świata w czasie. Początek Mszy św. aż do „Gloria"
przedstawia czas poprzedzający przyjście Zbawiciela, a więc oczekiwanie i tęsknotę
28
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świata. Hymn „Gloria in excelsis" przypomina wcielenie i narodzenie Syna Bożego w
ludzkiem ciele, powitane pieniem Aniołów: „Chwała na wysokości" i t. d, Dalszy ciąg
Mszy św, aż do Ewangelji oznacza symbolicznie życie ukryte Pana Jezusa w Nazarecie;
Ewangelja i "Credo" — życie publiczne; Ofiarowanie i Podniesienie — mękę i śmierć;
Komunja św. wniebowstąpienie; ostatnie błogosławieństwo — zesłanie Ducha Św.;
koniec Mszy .św. — sąd ostateczny; powrót do zakrystji —wieczność.
Można wreszcie podczas Mszy św. rozważać Mękę Zbawiciela, której ustawiczną
pamiątką jest Msza święta i tak, gdy kapłan przystępuje do ołtarza, można sobie
przedstawiać, że Pan Jezus wchodzi do Ogrójca; kapłan mówi „Confiteor", — Pan Jezus
leży twarzą na ziemi ; kapłan całuje ołtarz, — Judasz pocałowaniem zdradza P. Jezusa;
kapłan idzie na "stronę Epistoły, — P. Jezusa prowadzą oprawcy; kapłan odmawia introit,
— P. Jezus wchodzi do Annasza i Kaifasza; kapłan odmawia „Kyrie elejson", — Piotr
zapiera się P. Jezusa; kapłan mówi „Dominus vobiscum", — Zbawiciel pogląda na Piotra;
kapłan czyta Lekcję, — P. Jezusa prowadzą do Piłata; gdy zaś czyta Ewangelię, — P.
Jezus idzie do Heroda. Dalej, gdy kapłan ofiaruje chleb i wino, — P. Jezusa biczują ; gdy
przykrywa kielich, — P. Jezusa koronują; gdy umywa ręce i mówi „Orate fratres", —
Piłat umywa ręce i mówi: „Oto człowiek". Gdy kapłan czyta Prefację, — P. Jezusa
skazują na śmierć; gdy modli się przed Podniesieniem, — P. Jezus idzie z krzyżem na
Kalwarję; gdy wyciąga ręce swoje nad kielichem, —Weronika ociera Najświętsze
Oblicze Jezusowe; gdy czyni znak krzyża,— Pana Jezusa krzyżują ; gdy podnosi Hostję
Najświętszą, — P. Jezusa podnoszą na krzyżu; gdy podnosi kielich, — Krew Jezusowa z
ran płynie. Po Podniesieniu, gdy kapłan modli się za umarłych, — P. Jezus modli się za
nieprzyjaciół; gdy bije się w piersi, — P. Jezus nawraca łotra; gdy mówi „Pater noster" z
siedmiu próśb złożony, — P. Jezus wymawia na krzyżu siedm słów; gdy łamie Hostję, —
P. Jezus umiera ; gdy wpuszcza cząstkę do kielicha, — dusza P. Jezusa zstępuje do
otchłani; gdy mówi „Agnus Dei",— setnik i żydzi wyznają Bóstwo Chrystusowe; gdy
przyjmuje Komunję św., — P. Jezus bywa złożony z krzyża na ręce Matki Bolesnej, a
potem pogrzebany. Po Komunji św., gdy kapłan idzie na róg ołtarza, — Pan Jezus
zmartwychwstaje; gdy mówi ostatnie „Dominus -vobiscum", — P. Jezus wstępuje do
nieba; gdy błogosławi lud, — P. Jezus zsyła Ducha Św.; gdy czyta ostatnią Ewangelję, —
P. Jezus króluje w chwale.
Przejdźmy teraz do drugiego obowiązku względem .Najświętszego Sakramentu, a
tym jest nawiedzenie Przenajświętszego Sakramentu.
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4. O nawiedzaniu Przenajświętszego Sakramentu
Obowiązek, poż ytek i sposób n awiedzania
Gdyby Pan Jezus tylko w czasie Mszy św. przebywał w naszych kościołach, byłaby
to dla nas łaska niewysłowiona, i szczęście nader wielkie; lecz On posunął dalej swą
miłość, bo stał się więźniem naszych kościołów i współuczestnikiem naszego wygnania,
bo mieszka z nami we dnie i w nocy, jużto aby jako Pośrednik wstawiał się za nami do
Ojca Niebieskiego i modląc się ciągle, składał Mu cześć za nas i z nami, — jużto aby jako
Mistrz uczył nas cnót swoich, — jużto aby jako Ojciec udzielał nam swojej pociechy, —
jużto aby jako Król odbierał hołd serc miłujących, a za to rozdawał swe łaski.
Jeżeli zaś Pan Jezus mieszka wśród nas, czyż nie słuszna, abyśmy Go jak
najczęściej odwiedzali ?
Bo któż to jest Pan Jezus ? Oto jednorodzony Syn Boży, Pan nasz, Mistrz nasz,
Pocieszyciel nasz, Zbawiciel nasz, Ojciec nasz, Przyjaciel nasz, Mistrz nasz; czyliż więc
nie powinniśmy spieszyć do Niego z upragnieniem, otaczać Go czcią i miłością? Jeżeli
ludzie tak wielce pragną widzieć te miejsca, gdzie On żył i cierpiał, — jeżeli za wielkie
szczęście uważają, gdy mogą stamtąd przynieść szczyptę prochu lub cząstkę skały
kalwaryjskiej, — jeżeli w takiej czci jest żłóbek, w którym był złożony, — słup, u którego
był biczowany, — krzyż, na którym wisiał: o jakiejże czci, jakiej miłości godzien jest
Najśw. Sakrament, w którym sam Pan Jezus z Ciałem, Duszą i Bóstwem jest przytomny;
jakże skwapliwie winniśmy do Niego spieszyć, zwłaszcza, że nie potrzebujemy się lękać
tych trudów i niebezpieczeństw, na jakie naraża pielgrzymka jerozolimska.
Nadto niezmierna miłość Pana Jezusa, która Go uwięziła w przybytkach naszych,
wymaga wzajemności. Powiedziano o królu Salomonie, że uczynił sobie tron z drzewa
libańskiego, do którego dał filary srebrne, poręcze złote, podniebienie szkarłatne, środek
zaś „nasłał miłością dla córek Jerozolimskich". Tym Salomonem jest Król nasz Jezus
Chrystus, — miłość Jego „dla córek Jerozolimskich", to jest, dusz chrześcijańskich,
zbudowała dla Niego tron w Przenajśw. Sakramencie ; słuszna zatem, aby te dusze do
tronu Króla swego spieszyły ochotnie-zwłaszcza, że przystęp do Niego bardzo jest łatwy.
Do królów ziemskich potrzeba się przedzierać przez liczny tłum dworzan i długo
czekać na posłuchanie, lecz do Jezusa Chrystusa wolno przyjść każdemu, choćby był
najlichszym żebrakiem. U bram Jego pałacu nie stoją straże, o posłuchanie nie trzeba
prosić, lecz można śmiało zbliżyć się do tronu i zawołać z ufnością: Królu Jezusie, racz
mię posłuchać ; a natychmiast skłania swe ucho, aby wysłuchać naszej prośby, a potem
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mówić do duszy. Przyjdzieli doń człowiek ubogi i zawoła: Jezu wesprzyj, — a Pan Jezus
zaraz mówi: Nie rozpaczaj, jam jest twoim Chlebem żywota, — posil pierwej duszę
swoją, a nie umrze twoje ciało. Przyjdzie smutny i zawoła: Jezu pociesz, — a Pan Jezus
zaraz mówi, jak do onej wdowy: Nie płacz, ale weźmij krzyż swój i idź za mną. Przyjdzie
sierota i zawoła: Jezu nie opuszczaj, — a Pan Jezus mówi zaraz: Nie lękaj się, ja ci będę
ojcem i matką. Przyjdzie przygnieciony ciężarem grzechów i zawoła: Jezu, zmiłuj się,
przebacz, — a Pan Jezus mówi zaraz: Ufaj, żałuj, miłuj, a będą ci odpuszczone grzechy
twoje.
Jakże tedy wielkiem jest szczęście nasze, że mamy wśród siebie tak miłościwego
Pana. Królowa Saba na widok blasku, potęgi i mądrości Salomona zawołała w uniesieniu
: „Szczęśliwi słudzy twoi, którzy stoją przed tobą zawsze" 30; o jakże słuszniej zwać się
możesz szczęśliwą, duszo chrześcijańska, iż stoisz tak blisko tronu prawdziwego
Salomona. Zaiste, gdybyś stroniła od tego tronu, byłabyś gorszą od onych Żydów, co nie
chcieli Pana przyjąć i dlatego zasłużyli na straszną groźbę: „Szukać mię będziecie, a nie
znajdziecie... i w grzechu waszym pomrzecie"31.
Wreszcie, korzyść nasza winna nas skłaniać do częstego nawiedzania Przenajśw.
Sakramentu. Życie Pana Jezusa w Przenajśw. Sakramencie jest dalszym ciągiem i dopełnieniem Jego życia ziemskiego, a więc jestto życie ubóstwa, pokory, zaparcia się i
ofiary. Jak bowiem pierwej tak i teraz jest Pan Jezus ubogi, pokorny, posłuszny, cichy, i
zupełnie oddany dla chwały Ojca i zbawienia dusz; jak pierwej tak i teraz naucza i
oświeca dusze pokorne, pociesza i wzmacnia dusze stroskane, leczy i dźwiga dusze słabe,
wskrzesza i ożywia dusze wskutek grzechu umarłe. Jako więc pierwej garnęły się do
Niego dusze po naukę, pociechę i łaskę, tak i dziś wszystko to mogą sobie u Niego
wyprosić; a środkiem tego jest nawiedzenie.
Stąd bowiem płynie mądrość nadprzyrodzona, bo Najśw. Sakrament jest źródłem
Bożej mądrości. Ilekroć wielki i święty mistrz Tomasz z Akwinu nie mógł zrozumieć
jakiego miejsca w Piśmie św., biegł do stóp Najśw. Sakramentu i tam znajdował
wyjaśnienie; bo Mistrz Boży mówił tajemnie do jego duszy. Podobnie i św. Wincenty a
Paulo spieszył w każdej wątpliwości po światło do Najśw. Sakramentu, jak niegdyś
Mojżesz do arki.
Stąd płynie miłość gorąca, bo Najśw. Sakrament jest ogniskiem miłości. Św.
Katarzynie Seneńskiej przedstawiła się raz Hostja Najświętsza w kształcie pieca
30
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III. Król. X, 8.
Św. Jan VII. 34. i VIII, 21.
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rozpalonego, z którego płomienie miłości wychodziły na świat cały, aby serca ludzkie
rozpalać miłością. Błogosławiony, kto się zbliża do tych płomieni.
Stąd płynie pociecha w cierpieniach i siła w pokusach. Gdy dusza dręczona jest
smutkiem lub zagrożona od nieprzyjaciół, niema dla niej słodszej ulgi i skuteczniejszej
pomocy, jak gdy u stóp Najśw. Sakramentu wynurza swoje boleści i nędze. Tak czynili
Święci. Św. Gorgonia, będąc ciężko chorą, pobiegła do kościoła i rzuciła się do stóp Pana
Jezusa ; poczem położyła głowę na ołtarzu oświadczając, że nie wstanie, dopóki zdrowia
nie odzyska, i — została uleczoną32. Św. Klara, podczas oblężenia klasztoru swojego
przez dzikich pohanców, kazała się zanieść do furty, bo była wówczas chorą, a wraz z
sobą puszkę z Przen. Sakramentem i tak się modliła: „Nie wydawaj, Panie, w ręce dzikich
zwierząt dusz wyznających Ciebie i strzeż służebnic Twoich, któreś drogą krwią Twoją
odkupił". A gdy się tak modliła, dał się słyszeć głos z puszki: „Ja was zawsze strzedz
będę". W tej chwili Saraceni, będący na murze, olśnieni światłością, 'jaka wychodziła z
Przen. Sakramentu, pospadali na ziemię, a reszta w największym nieładzie poszła w
rozsypkę, jakby pobita na głowę. Jeżeli i na ciebie uderzą pokusy, spiesz wtenczas po
obronę do Przenajśw. Sakramentu.
Stąd płynie szczęście, upajające duszę, iż dla niej kościół staje się niebem. Czemże
bowiem różni się szczęście błogosławionych, otaczających tron Pana Jezusa w niebie, od
szczęścia dusz, które otaczają Jego ołtarz na ziemi ? Tem tylko, że my Go widzimy
ukrytego pod postacią chleba, a Święci Go widzą bez zasłony.
Stąd nakoniec pochodzi bogactwo nasze, bo z jednej strony Przenajśw. Sakrament
jest obfitą skarbnicą łask i darów, z drugiej zaś modlitwa przed Przenajśw. Sakramentem
jest nader skuteczną, jużto dlatego, że wtenczas mówi dusza wprost do Jezusa, a stąd
łatwo jej o nabożeństwo i skupienie, — już dlatego, że Serce Jezusowe jest natenczas
nader litościwe i hojne. Wielebny Baltazar Alvarez widział raz w Przenajświętszym
Sakramencie Dzieciątko Jezus, mające w rękach pełno pereł i drogich kamieni, aż ust
Jego wychodziła skarga: „O czemuż niema nikogo, ktoby chciał przyjść i wziąć odemnie
te skarby". Kto więc przychodzi często i ochotnie, tego Pan skarbami ubogaca.
Cóż więc dziwnego, że Święci byli tak gorliwymi w nawiedzaniu Przenajśw.
Sakramentu. Św. Wacław wstawał w nocy i pomimo zimna i niepogody modlił się pod
drzwiami kościoła; a toż samo czytamy o św. królewiczu Kazimierzu. Św. Dominik
przepędzał nieraz u stóp ołtarza całe nocy; święty Wincenty a Paulo i święty Franciszek
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Św. Grzeg. Naz. Orat. funebr.
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Ksawery po mozolnej i całodziennej pracy szukali wytchnienia u stóp Przenajśw.
Sakramentu; św. Magdalena de Pazzi przepędzała tamże każdą chwilę wolną; św.
Franciszek Borgiasz odwiedzał Przenajśw. Sakrament siedm razy na dzień; św. Ludwik,
król, nawet morzem jadąc, nie chciał się pozbawiać słodkiej obecności Pana Jezusa; św.
Anna od Krzyża kazała sobie zbudować celę, której okna wychodziły na kościół, aby
mieszkać w najbliższem sąsiedztwie Pana Jezusa. A taką jest miłość Świętych, iż trudno
się im oderwać od Pana, lub przejść obok kościoła, iżby do niego nie wstąpić. „Puść mię,
Panie, puść mię!” — wołał św. Alojzy, ilekroć musiał wychodzić z kościoła.
Za przykładem tych Świętych spiesz i ty, chrześcijaninie, do Pana z upragnieniem i
tęsknotą; niech największą twoją rozkoszą będzie modlitwa przed Przenajśw.
Sakramentem. A choćbyś podczas tej modlitwy cierpiał wielka oschłość duszy i nie mógł
się zdobyć ani na jedno uczucie, niech cię to nie zraża, bo Pan samą obecność twoją za
objaw miłości poczyta; wszakże gdybyś Go nie kochał, nie klęczałbyś u stóp Jego. Skoro
więc możesz, staraj się nawiedzać jak najczęściej Pana utajonego w Przenajśw.
Sakramencie; jeżeli nie możesz, przynajmniej Jego pragnij i sercem zwracaj się ku
Niemu, czy to jesteś w domu, czy na polu, czy gdzieindziej. Czytamy w Piśmie św., że
prorok Daniel, zostając na wygnaniu w ziemi babilońskiej, otwierał po trzykroć na dzień
okno swojej izby, zwrócone w stronę ku Jerozolimie, A rzuciwszy się na kolana, czcił
Boga Izraelowego, jakoby był w świątyni. Obyś i ty tak tęsknił za Panem!
Gdziekolwiek jesteś, zwracaj się po trzykroć na dzień, to jest, rano, w południe i
wieczór, i częściej jeszcze, twarzą a przynajmniej myślą ku najbliższemu kościołowi,
gdzie Pan twój spoczywa w Przenajśw. Sakramencie, a rzucając się do stóp Jego,
wylewaj przed Nim swe serce, ofiaruj Mu swe myśli, swe słowa, swe czyny, proś Go o
pomoc i błogosławieństwo. Toż samo czyń, gdy będziesz w podróży, a wzrok twój
padnie na świątynię obok drogi leżącą. Można także wtenczas prosić Anioła Stróża, by za
ciebie i z tobą wielbił Pana Zastępów. Czytamy o św. Paschalisie, że gdy jako pastuszek
pilnował trzódki swej na polu, zwykł był przenosić się duchem do pobliskiego kościoła i
tak słuchać Mszy św., tamże odprawianej. Pewnego razu, gdy właśnie upadł na ziemię,
by uczcić Hostję Najświętszą podczas Podniesienia, ukazała mu się taż Hostja w
powietrzu, trzymana przez Aniołów. Od tej pory szczególne miał nabożeństwo do
Przenajśw. Sakramentu; a nawet wtenczas, gdy już leżał w trumnie spostrzeżono, że w
chwili Podniesienia dwa razy otwierał i spuszczał powieki.
Lecz cóż masz czynić, gdy nawiedzasz Przenajśw. Sakrament? Oto idź do Pana
Jezusa z miłością Najśw. Matki, św. Józefa i św. Jana, z żalem Magdaleny i Dobrego
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Łotra, z tęsknotą starca Symeona, z ufnością Kananejki i setnika. Gdy już jesteś u stóp
Chrystusowych, uczyń akt żywej wiary i przejmij się głęboko uczuciem rzeczywistej
obecności Pana Jezusa. Potem uczcij nieskończoną Jego wielkość, wyznając przed Nim
swoją nicość; uczcij Jego władzę, oddając Mu siebie i swoje wszystko; uczcij Jego
świętość, wyznając z żalem i pokorą swoje grzechy; uczcij Jego dobroć, przedstawiając
Mu swoje i bliźnich potrzeby. Jesteś nędznym i grzesznym sługą Pana Jezusa, — a więc
wyciągaj rękę po jałmużnę i pokazuj rany swej duszy, prosząc o ich uleczenie, a zarazem
całując Rany Pańskie. Jesteś dzieckiem Pana Jezusa, — a więc wyrażaj Mu swoje miłość,
dziękuj za dary otrzymane i proś z ufnością o nowe. Jesteś przyjacielem Pana Jezusa, — a
więc ciesz się z Jego obecności i wylewaj przed Nim swoje serce w słodkiej i poufnej
rozmowie. Jesteś wreszcie dworzaninem Pana Jezusa, — a więc podziwiaj Jego potęgę,
chwałę i dobroć, składaj Mu swoje hołdy, słuchaj Jego rozkazów i ofiaruj siebie i swoje
wszystko na Jego usługi. Zapewne wtenczas mówić Pan będzie do ciebie, a więc wytężaj
ucho twego ducha i słuchaj w milczeniu, czego od ciebie zażąda, naśladując Marję w
Betanji, siedzącą u stóp Jezusowych. Przy każdem nawiedzaniu Przenajśw. Sakramentu
przyjmuj Komunję św. duchownie, oddawaj cześć Sercu Jezusowemu i pozdrawiaj
Matkę Najświętszą 33; odchodząc zaś zostaw serce swoje w cyborjum, by ono wielbiło
tam we dnie i w nocy Pana utajonego, a z Jego Sercem całą Trójcę Przenajświętszą.
Św. Małgorzata Marja radzi podczas nawiedzenia ofiarować Ojcu Niebieskiemu
Krew Przenajświętszą, wylaną na krzyżu, i boleści Serca Jezusowego, prosząc o nawrócenie grzeszników, — powtóre, ofiarować Ojcu Niebieskiemu płomienie Serca
Jezusowego, prosząc o rozgrzanie serc zimnych i niewdzięcznych miłością, — po trzecie,
ofiarować Ojcu Niebieskiemu uległość i pokorę Serca Jezusowego, prosząc o
utwierdzenie sprawiedliwych w doskonałości chrześcijańskiej.
5. O Komunji świętej
1. O szczęściu i wywyższeniu chrześcijanina prz yjmującego Komunię św.
Nie dosyć było dla Pana, że na ołtarzach naszych ofiaruje się i w kościołach
naszych przebywa; On pragnie nadto przychodzić do serc naszych, ze swojem Bóstwem i
Człowieczeństwem, ze swojemi zasługami i łaskami, by i z nich utworzyć sobie ołtarze i
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Obowiązkiem jest kapłanów zachęcać dusze do częstego nawiedzania Przenajśw. Sakramentu i
przyświecać im przykładem. Dobrzeby też było, aby tak po miastach jak po wsiach kościoły nietylko
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świątynie. O miłości niewysłowiona ! o szczęście niepojęte! Szczęśliwymi byli pastuszkowie, iż Go oglądali oczyma swemi; — szczęśliwym był Symeon, iż Go trzymał na
rękach, — szczęśliwą Marta, iż Go miała gościem w swoim domu, — szczęśliwą
Magdalena, iż całowała Jego stopy, — szczęśliwym Jan, że na piersiach Jego spoczywał;
lecz my od nich szczęśliwsi, my prawie z Bogarodzicą równać się możemy wtenczas, gdy
Pan Jezus w sercach naszych przebywa. I gdyby tylko przebywał tak, jak w kościołach
swoich; lecz On chce być nawet — ich pokarmem. Zaiste „wieleś uczynił Ty Panie Boże
mój cudów Twoich, a w myślach Twoich nie jest, ktoby był podobien Tobie"34. Któż , to
bowiem karmi? Syn Boży. Kogo karmi? Ludzi, — a więc liche stworzenia, oddalone od
Stwórcy o całą nieskończoność. Czem karmi? Najświętszem Ciałem i Krwią swoją. Jak
często karmi? Ilekroć człowiek zapragnie; Stół bowiem Pański ciągle jest zastawiony, a
słudzy Pańscy zapraszają ustawicznie na biesiadę. Jakże długo będzie karmił? Do końca
wieków. Uczta, którą wyprawił król Aswerus dla książąt i panów swego dworu, trwała
dni sto ośmdziesiąt; lecz uczta ta, którą Król Chrystus dla dusz wiernych zgotował,
dopiero wtenczas się skończy, gdy na ziemi braknie biesiadników. A jakież są skutki
Komunji św. ? Niewysłowione. Komunja święta jest pokarmem, jako powiedział Pan
Jezus: „Ciało moje jest prawdziwie pokarm" ; stąd według nauki Ojców Kościoła, co
pokarm zwykły sprawuje w ciele, to samo Komunja św. sprawuje w duszy. Rozwińmy to
porównanie.
b. O skutkach Komunji świętej.
Pokarm zwykły utrzymuje życie ciała: podobnie Komunja św. utrzymuje życie
duszy, jako zapewnił Chrystus : „Kto mnie pożywa i on żyć będzie dla mnie" 35 ,
Nadprzyrodzone życie duszy zależy na zjednoczeniu jej z Chrystusem Panem przez łaskę
poświęcającą — to życie daje Sakrament Chrztu; jeżeli człowiek traci to życie przez
grzech śmiertelny, przywraca je Sakrament Pokuty godnie przyjęty, utrzymuje zaś to
życie Chleb Niebieski — Komunja święta.
Jakże się to dzieje?
Oto najprzód Komunja św. gładzi grzechy powszednie, które duszę usposabiają do
grzechu ciężkiego, a więc do śmierci. Czyni to zaś, według nauki św. Tomasza z Akwinu,
rano były otwarte, ale też w południe lub po południu, choćby na jedną godzinę. (Por. tegoż autora
„Rozmyślania o życiu kapłańskiem". (Część I str. 158).
34
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tym sposobem, iż duszę pobudza do aktów miłości, które gładzą grzechy powszednie.
Stąd Święci przyrównują Komunję świętą do balsamu z Galaad, leczącego rany, — lub
do węgla żarzącego, którym Anioł oczyścił usta Proroka; albowiem ona leczy rany i
oczyszcza mniejsze plamy duszy.
Ponieważ zaś te rany i plamy pochodzą z naszej słabości, przeto Komunja święta
jest lekarstwem przeciw słabości. Było niegdyś w raju drzewo żywota, którego owoce
chroniły pierwszych rodziców od śmierci i miały im, zapewnić nieśmiertelność nawet co
do ciała: takiem drzewem jest Komunja św. — ona bowiem taką siłę daje duszy, iż
śmierć, to jest, grzech śmiertelny, niełatwy ma do niej przystęp.
Nadto Komunja św. umacnia i zagrzewa duszę do walki z nieprzyjaciółmi, którzy
zewsząd czyhają, aby duszy śmierć zadać. Kiedy prorok Daniel został wrzucony
pomiędzy lwy, aby był przez nich pożarty, posłał Bóg do niego Habakuka z posiłkiem,
lwom zaś zawarł paszcze, by nie szkodziły Prorokowi: podobnie duszę naszą otaczają
lwy srogie, a tymi są czart, świat i ciało; aby więc nie została przez nich pożarta, Kościół,
jako Habakuk, przynosi jej Chleb wzmacniający — Komunię świętą, którą posilona staje
się sama „jakby lwem ogniem pryskającym i samemu czartowi strasznym" 36.
Komunja święta jest potężną bronią przeciw czartowi, bo „ukraca siłę złego ducha i
strzały jego wstrzymuje" 37. Przyczynę tegoż wykłada św. Tomasz. Komunja św. jest
pamiątką Męki Pańskiej, według słów św. Pawła : Ilekroć będziecie ten chleb jedli i
kielich pili, śmierć Pańską będziecie opowiadać"38; skoro tedy czarci widzą w nas Ciało i
Krew Pańską, pierzchają w trwodze, bo przypominają sobie Mękę Pańską, która ich
pokonała 39. Zresztą, jeżeli samo imię Jezus rozprasza hufce piekielne, o ileż więcej Jego
obecność. Zaiste, dusza wzmocniona Komunja św. silniejszą jest niż całe piekło, bo Pan
Jezus walczy w tej obronie.
Powtóre Komunja św. jest bronią zwycięską przeciw światu, bo ona rodzi
zamiłowanie rzeczy niebieskich, a wstręt do pociech ziemskich. O jakże brzydkim i gorzkim wydaje się świat zły tej duszy, która zakosztowała słodyczy Jezusowej!
Komunja św. jest wreszcie bronią przeciw ciału, bo ona uśmierza złą pożądliwość,
tkwiącą w ciele naszem, i buntujące się namiętności utrzymuje w karbach. Jako
podróżny, idący w skwarze letnim i dręczony pragnieniem, gdy obok drogi znajdzie
źródło żywej wody, biegnie do niego skwapliwie, aby zwilżyć spalone usta i ugasić
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pragnienie: tak chrześcijanin, palony żarem jakiejkolwiek namiętności, gdy zbliży się do
tej krynicy życia, gasi swój ogień i znajduje pokrzepienie; w Komunji bowiem
przychodzi do duszy Pan Jezus i wprowadza do niej życie swoje, a tem samem życie
zepsutej natury osłabia i usuwa.
Szczególnie przeciw natarczywościom ciała dziwnie skutecznem lekarstem jest
częste a nabożne przyjmowanie Komunji św., tego Chleba Anielskiego i „wina, co rodzi
dziewice”. Gdy bowiem dziewicze Ciało Zbawiciela łączy się z naszem ciałem, gdy
Krew Jego zlewa się z krwią naszą, tedy gaśnie powoli płomień złej żądzy, jak gaśnie
ogień od gęstego deszczu, a przynajmniej wybuchy jego nie są tak gwałtowne i łatwiej
dają się przytłumić. Nic więc dziwnego, że wszyscy nauczyciele duchowni zalecają tak
osobom niewinnym jak i pokutującym częste przystępowanie do tego „Sakramentu
dziewictwa”, — pierwszym, by niewinności nie utraciły, drugim, by rany dawniejsze
uleczyły. Również i inne żądze uśmierza Komunja św.; i słusznie powiedział Bernard
św.: „Jeżeli ktoś z was nie czuje tak częstych i tak natarczywych poruszeń do gniewu,
zazdrości, nieczystości i innych żądz, niech dzięki składa Najświętszemu Ciału i Krwi
Pana Jezusa, albowiem łaska Sakramentu w nim działa”40. Tym sposobem utrzymuje
Komunja św. nadprzyrodzone życie duszy.
Atoli jako pokarm nietylko utrzymuje ciało przy życiu, lecz daje mu nadto wzrost i
rozwój: tak Komunja święta rozwija i doskonali życie nadprzyrodzone. Ona pomnaża
łaskę poświęcającą, cnoty wlane i dary Ducha Św., za pomocą których dusza z cnoty w
cnotę postępuje i do doskonałości dochodzi, a tak z niemowlęcia staje się dojrzałą.
Mówią mistrzowie duchowni41, iż w żadnym Sakramencie nie otrzymujemy tak obfitego
pomnożenia łaski poświęcającej, jak w Przenajśw. Sakramencie Ołtarza; w Nim bowiem
sam Pan Jezus przychodzi do duszy a stąd obficie udziela jej swej łaski; tak jak król
hojniejszą daje jałmużnę, gdy sam ubogiego odwiedza, aniżeli gdy dworzanina do niego
posyła.
Wraz z pomnożeniem łaski poświęcającej użycza Pan hojnie innych darów, i nic w
tem dziwnego. Kiedy Obededom przyjął arkę przymierza do domu swego, błogosławił
mu Bóg i domowi jego; o jakże obfite błogosławieństwa musi Pan wylewać na tę duszę,
która nie stolicę królewską, ale samego Króla w domu swoim mieści. Błogosławiona to
dusza, która godnie takiego przyjmuje gościa! Może ona powiedzieć: Mam Pana, a z Nim
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wszelkie dobro.
Mianowicie Komunja św. daje duszy łaskę szczególną czyli sakramentalną, która ją
pokrzepia i umacnia, wskutek czego wzrost jej w cnotach jest szybki, siła do prac i walk
potężna, polot do Boga prawdziwie orli. „Patrz, córko moja, — powiedział Bóg Ojciec w
widzeniu do św. Katarzyny Seneńskiej — jakiej doskonałości nabywa dusza, która
należycie przyjmuje Chleb żywota, ten pokarm Aniołów. Przyjmując ten Sakrament, ona
jest we mnie, a ja w niej; jak ryba jest w morzu, a morze w rybie, tak i ja jestem w duszy,
a dusza we mnie, który jestem Oceanem pokoju... Jak wyrażenie pieczęci pozostaje na
wosku rozgrzanym, tak moc tego Sakramentu pozostaje w duszy; ona to przechowuje
ogień Boskiej mojej miłości, łaskawość Ducha Św. i światło mądrości mojego Syna"42.
Komunja św. oświeca jej umysł, jako ognisko światła, rozpościerające promienie
prawdy; albowiem sam Mistrz Boski mówi do duszy głosem wewnętrznym i odsłania jej
swe tajniki; a im dusza jest pokorniejszą i posłuszniejszą, tem to światło jest obfitsze, tak
że nieraz lichy prostaczek staje się wielkim mędrcem w rzeczach Bożych. Czytamy w
Ewangelji, że dwaj uczniowie, idący do Emaus, poznali Zbawiciela przy łamaniu chleba;
toż samo i dzisiaj się powtarza, — dusze pobożne, co spieszą do Stołu Bożego, coraz
doskonalej poznają Pana i coraz silniej weń wierzą, gdy tymczasem dusze leniwe
przechodzą mimo, nie poznawszy Go wcale.
Komunja św. ożywia także wolę, roznieca w niej płomień miłości i zagrzewa ją do
poświęceń dla Boga i bliźnich. Stąd jako Najśw. Panna szła pospiesznie w góry judzkie,
iż w dziewiczem łonie niosła Pana Jezusa: tak dusza posilana Komunja św., idzie
olbrzymim krokiem drogą doskonałości i na same szczyty ochotnie się wdziera. Stądto
pochodzi duch wiary i modlitwy, stąd duch zaparcia się i pokory, stąd duch miłości i
ofiary, jakim odznaczają się zawsze wybrane dziatki Kościoła; tu męczennik krzepi swe
serce, aby umrzeć z weselem za Chrystusa, — tu kapłan rozpala swą gorliwość, by styrać
swe życie dla Boga i dusz, — tu misjonarz czerpie odwagę, a zakonnica miłość do
chorych i sierót. Gdy raz cesarzowa niemiecka Augusta dziwowała się, jak mogą Siostry
miłosierdzia dzień i noc poświęcać pielęgnowaniu chorych w szpitalu, wskazała jej
przełożona przybytek sakramentalny w kaplicy, jako źródło niewyczerpane siły i
pociechy.
Słowem, czem jest słońce dla świata widzialnego, czem serce dla ciała ludzkiego,
tem Przenajśw. Sakrament dla świata duchownego i dla ciała mistycznego, to jest, dla
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Kościoła; bo stąd płynie dlań wszelkie światło i ciepło i życie. Słusznie też powiedział
autor księgi „ O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa”: „Ten najdostojniejszy i najświętszy
Sakrament jest zbawieniem duszy i ciała i lekarstwem przeciw wszelkiej niemocy ducha;
on leczy złości moje, on hamuje namiętności moje, on zmniejsza i zwycięża pokusy
moje; on większą łaskę wlewa; on cnotę pomnaża, wiarę umacnia, nadzieję pokrzepia,
miłość zapala i rozprzestrzenia”43.
Dodać jeszcze trzeba, że Eucharystja św. jest głównem ogniskiem służby Bożej i
najpłodniejszą rodzicielką, prawdziwego braterstwa, sprawiedliwej równości i świętej,
zgody, a stąd najsilniejszą spójnią społeczeństwa44.
c. O pociesze, jaką daje Komunia św. w życiu i prz y śmierci.
Pokarm cielesny sprawia ciału przyjemność; podobnie pokarm duchowny,
Komunja św., cieszy i uszczęśliwia duszę, bo jej daje źródło wszelkiej pociechy i słodkości — Pana Jezusa; jest On bowiem — jak mówi Apostoł — „Bogiem pokoju i
miłości". O któż opisze sprawy Pańskie w duszach miłujących, które godnie przyjmują
Komunję św.! „Te dusze — mówi św. Makary — są napełnione dobrami niebieskiemi,
pociechami niewymownemi, bogactwami niezmierzonemi, których ani oko zdoła
widzieć, ani ucho słyszeć, ani rozum pojąć. Pan nasz daje im pokój i ciszę cudowną, polot
ducha i wesele serca, których niepodobna opisać; co więcej On daje im uczuć, jako sam
powiedział, na dnie ich serca zapewnienie żywota wiecznego i błogosławionego" 45 .
Przenajśw. Sakrament jest manną pełną słodkości; i słusznie o nim powiedzieć można :
„Karmiłeś lud twój pokarmem Anielskim i dałeś im z nieba bez pracy chleb gotowy,
mający w sobie wszystkie rozkosze i słodkości wszelkiego smaku"46. Manna, według św.
Augustyna, w ustach każdego taki smak miała, jakiego sam pragnął, ale tylko w ustach
dobrych, źli bowiem wzdychali do garnków egipskich: tak i dziś duszom dobrym
Komunja św. dziwną słodycz sprawia, złym zaś jest wstrętną, bo oni wzdychają do
pociech świata.
Dla tej niewymownej słodyczy Komunja św. daje pociechę w cierpieniach życia.
Niema większej ulgi dla duszy zbolałej, jako gdy z wiarą i miłością przyjmuje Komunię
św., bo wtenczas przychodzi do niej Ten, który powiedział: „Pójdźcie do mnie wszyscy,
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którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę" 47 , — przychodzi Ojciec
ubogich, Opiekun opuszczonych, nieodstępny Towarzysz biednych tułaczy ziemskich,
najczulszy Brat i Przyjaciel nasz. Gdy święty król Ludwik po nieszczęśliwej wyprawie
dostał się do niewoli saraceńskiej, przyjmował codziennie Przenajśw. Sakrament, a
wtenczas pełen zachwytu wołał: „Ten jest mój Chleb codzienny, ta jest moja pociecha i
siła wśród więzienia, niedoli i boleści". I my jesteśmy jakby w ziemi obcej, gdzie łzy
płyną, ucisk dręczy, kajdany gniotą; gdzież pociecha nasza? — w Komunii św.
Komunia św. daje również siłę do prac i walk życia. Prorok Eliasz, uciekając przed
zemstą niecnej Jezabel, zabłąkał się na puszczy, a znużony głodem i skwarem, usnął pod
krzakiem jałowcu. Wtem Anioł przyniósł mu chleb i zbudził go po dwakroć, mówiąc:
„Wstań, jedz, bo jeszcze daleką drogę masz48. Eliasz, powstawszy, jadł i wnet tak się
uczuł posilonym, że czterdzieści dni i nocy szedł bez pokarmu aż do góry Horeb. I my również, idąc przez puszczę świata, upadamy pod brzemieniem trudów tej podróży; lecz
oto Kościół święty, ten anioł i posłaniec Boży, budzi nas ustawicznie ze snu zniechęcenia
i przynosi nam Chleb niebieski, iżbyśmy nim posilani, doszli szczęśliwie do góry Bożej,
to jest, do nieba, gdzie już głodu i boleści nie będzie.
Komunia św. daje siłę i pociechę przy śmierci; a jako baranek wielkanocny był
posiłkiem Żydów, wychodzących z Egiptu do ziemi obiecanej, tak Baranek Boży jest
posiłkiem dusz, wychodzących z tego świata do „ziemi żyjących".
Ciężką jest dola umierającego. Widzi on przed sobą grób otwarty, musi niebawem
opuścić tę ziemię, a żal mu rozstać się z tem wszystkiem, co tak gorąco ukochał. Widzi
łzy i boleści drogich osób, które musi zostawić w smutnem sieroctwie, i nie może, ich
pocieszyć. On sam przygnieciony smutkiem, targany cierpieniami, ogląda się za jakąś
ochłodą i ulgą, — ludzie go cieszą, ale słowo ich zimne i słabe. W opuszczeniu swojem
już ma wyjęknąć: Boże mój, czyś i Ty mnie opuścił!? — wtem słychać głos dzwonka, już
zbliża się kapłan z Panem Jezusem, — za chwilę staje w domu. I nagle podnosi się chory,
— łzy radości cisną się do ócz, serce bije swobodniej, usta wołają z ufnością: „Jezusie,
Synu Dawidów, zmiłuj się nademną". A Pan Jezus zaraz odpowiada: „Czemu się lękasz
śmierci? azali nie wiesz, że kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki, bom ja jest
zmartwychwstanie i żywot. Żal ci opuszczać tę ziemię ? Lecz cóż ci ziemia dała, prócz
trosk i utrapień. Pamiętaj, że ty jesteś dzieckiem mojem i dzieckiem nieba, za chwilę
masz tam zająć tron, zgotowany ci od wieków. Troszczysz się o zostającą na ziemi
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rodzinę? — A przecież ja jestem ojcem, opuszczonych i sierót, ja sam będę miał pieczę o
nich. Dokuczają ci boleści ? Poczekaj tylko chwilę, a zamienią się na wesele wieczne". I
dźwiga się chory, — już nie żałuje życia, — nie lęka się śmierci, — nie narzeka na
cierpienia, — on nawet wzdycha za połączeniem się z Bogiem i Zbawicielem swoim i
woła za św. Hieronimem: „O śmierci, jakżeś ty miłą jest dla mnie! — ty nie jesteś
straszną, chyba dla bezbożnych. Dusza moja brzydzi się światem, tęskni do oglądania
ciebie, o niebieska Jerozolimo, o najdroższa ojczyzno, kwapi się i ulatuje do ciebie".
Ciężką jest dola umierającego. Przez całe życie czyha szatan na duszę, jak wilk
zażarty na bezbronne jagnię lecz w chwili zgonu podwaja swą wściekłość i chytrość.
Wtenczasto naciera najsilniej na duszę, wiedząc, że to jest bój ostatni, od którego zależy
cała jej wieczność. I drży biedna dusza wobec wroga tak srogiego, i miesza się i trwoży,
— lecz oto zbliża się Pan Jezus i jak niegdyś tak teraz rozkazuje: „Wynijdźcie duchy
nieczyste", a czarci zaraz pierzchają. Potem wchodzi do serca chorego, jako „Chleb
mocnych", i dodaje mu sił cudownych, iż chory, pokrzepiony, podnosi wzrok w niebo i
woła: „Panie, chociażbym chodził w ciemnościach śmierci, nie będę się lękał, bo Ty
jesteś ze mną". Kiedy błogosławiony Arnold umierał, przyszła na niego bojaźń wielka.
Wił się na łożu — przekrzywiał usta — drżał na całem ciele; snać staczał uporną walkę z
szatanem, szeptał bowiem po cichu: „Prawda, że to zrobiłem, ale za to pokutowałem lat
kilka", — i znowu: „I to uczyniłem, ale za to płakałem całe życie". Dopiero gdy
przyniesiono Najśw. Wijatyk, a chory przyjął Go z wielką pobożnością, wrócił pokój do
jego serca, iż wznosząc ręce i oczy w niebo, zawołał: „Już idę do Ciebie, Matko Maryo"
— i zasnął na wieki.
Ciężką jest dola umierającego. Widzi on, że już nadszedł dlań wieczór życia, gdzie
ma wziąć zapłatę od Boga, a on tymczasem przespał gnuśnie dzień cały i nic lub mało co
zarobił; widzi, że wkrótce ma stanąć przed sądem sprawiedliwym, gdzie wszystkie jego
myśli, słowa i uczynki jakby na wadze ważone będą, a on tam niesie ciężkie brzemię
grzechów, dobrych zaś uczynków nie wiele. On radby żyć jeszcze wiek cały, iżby
pokutować za. grzechy i lepiej pracować dla nieba, a tu tymczasem Pan woła: „Pójdź
sługo, zdaj liczbę z włodarstwa twego”. I trwoży się nieszczęsny i już ma wpaść w
rozpacz; wtem staje Pan Jezus przy łożu i budzi w nim nadzieję . „Nie rozpaczaj, —
czyliż nie wiesz, że ja jestem Bogiem miłosierdzia, którym na to przyszedł na ziemię,
iżby odszukać owce zgubione i życie swe za nie położyć. Jeżeli cię trwoży mnóstwo
twoich grzechów, wspomnij, że ja łotrowi na krzyżu przebaczyłem, gdy ze skruchą do
mnie zawołał, a czemużbym tobie nie miał przebaczyć? A więc przyjmij mię z ufnością, a
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gdy za chwilę staniesz przed sądem moim, jak mogę zatracić tego, któremu siebie samego
na pokarm duszy oddałem". I podnosi się chory i z żywą wiarą przyjmuje Zbawiciela,
ufny w Jego obietnicę, iż kto Go godnie pożywa, żyć będzie na wieki. Marja Egipcjanka,
przeczuwając śmierć bliską, prosiła pustelnika Zozyma, iżby jej w Wielki Czwartek
przyniósł na pustynię Komunję świętą. Zozym spełnił tę prośbę, a gdy święta pokutnica
ujrzała Zbawiciela swego pod osłoną Sakramentu, wyciągnęła ku Niemu ręce i w
zachwyceniu powtórzyła słowa Symeona: „Teraz puszczasz, Panie, służebnicę Twoją w
pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje". Niedługo potem zamknęła powieki
mając tę ufność, że ten Jezus, który przyszedł do jej serca jako litościwy Lekarz, będzie
też dla niej łaskawym Sędzią.
Chceszli, by taką była również śmierć twoja, miłuj gorąco Pana Jezusa i proś Go
przez całe życie, by cię raczył nawiedzić w ostatniej chwili, — proś zaś szczególnie za
przyczyną Bogarodzicy, św. Józefa, św. Barbary i swojego Anioła Stróża. W
siedmnastym wieku żył w Madrycie błogosławiony Szymon Roxas, dla cnót swoich
wielce od wszystkich szanowany. Pewnego dnia przybył on w odwiedziny do klasztoru
Karmelitanek, właśnie wtenczas, gdy tam bawiła królowa hiszpańska Małgorzata, żona
Filipa III. Na jej widok zamyślił się mąż Boży i rzekł do jednej z zakonnic: „Królowa
niezadługo umrze i to tak nagle, że chyba cudem będzie mogła przyjąć ostatnie
Sakramenta". Kiedy to królowej doniesiono, nie zatrwożyła się wcale, acz liczyła dopiero
dwadzieścia siedm lat życia, jedno przyczyniła modlitw i uczynków miłosierdzia ; aby
zaś wyjednać sobie pomoc Bogarodzicy, postanowiła wystawić klasztor Augustjanek pod
wezwaniem Zwiastowania. Wkrótce potem, wydawszy na świat syna, zapadła w tak silną
chorobę, że odrazu straciła przytomność. Smutek dworzan był niezmierny; król sam
załamywał ręce i wołał: „Oby przynajmniej przyjęła Sakramenta święte" ! „Nie rozpaczaj
królu — pocieszył go Ojciec Szymon Roxas, który natychmiast przybył do pałacu —
Najświętsza Panna wyprosi jej tę łaskę"; poczem zbliżywszy się do łoża królowej, już
konającej, wyrzekł: Ave Maria. Na te słowa otworzyła królowa oczy i odpowiedziała :
„Gratia plena, Ojcze Roxas"; co więcej odprawiła spowiedź i przyjęła z wielką
pobożnością Wijatyk św., jak niemniej Ostatnie namaszczenie, a podziękowawszy
Najśw. Pannie za łaskę tak wielką, spokojnie w Bogu zasnęła.
Komunja święta napełnia wreszcie duszę szczęściem tak obfitem, iż jakby upojona
zapomina o świecie i o sobie, a szuka tylko Boga i tęskni tylko za Bogiem. „Szczęśliwa,
zaiste, i błogosławiona ta dusza, która zasługuje na to, aby Ciebie, Pana i Boga, pobożnie
przyjęła i aby to przyjęcie napełniło ją weselem ducha. O jakże wielkiego przyjmuje
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Pana, jak ukochanego wprowadza .Gościa, jak miłego zyskuje Towarzysza, jak wiernego
nabywa Przyjaciela, jak pięknego i szlachetnego, nad wszystkich pożądanego, nad
wszystkich miłości godnego zaślubia" 49 Dusza, mająca Jezusa, woła, jak niegdyś Piotr
na górze Tabor: „Panie, dobrze mi tu być; niech mi ubóstwo dokucza, niech mię
niedostatek dręczy, — ja mam Ciebie, a z Tobą dobrze mi tu być". Wtenczas dla tej duszy
ziemia staje się niebem, bo gdzie jest Jezus, tam jest niebo. Często to szczęście duszy tak
jest wielkie, że się aż ciału udziela. Św. Alojzy, odchodząc do Stołu Pańskiego, był
rozpłomieniony na twarzy i rzewnemi zalewał się łzami. Św. Róża Limańska tak była
nasycona Komunją, świętą, że raz ośm dni bez pokarmu wytrwała, a przyjmując ją,
wyglądała jak anioł. Św. Katarzyna Seneńska w jednym roku przez czterdzieści dni
Wielkiego Postu nic nie pożywała prócz Komunji świętej; kiedy zaś do niej
przystępowała, duch jej był jakby zanurzony w morzu szczęścia, serce jej biło tak silnie,
że ludzie obok stojący mogli policzyć jego tętna, a ogień tak gwałtowny palił jej wnętrze,
że ogień zwykły zdawał się jej zimniejszym od lodu.
Jeżeli zatem, duszo miła, pragniesz zakosztować pociechy prawdziwej, przyjmuj z
żywą wiarą i miłością Komunję świętą; a wtenczas w „ustach twoich będzie światłość
Pana słodka jak miód, w słuchu twoim będzie głos Jego wdzięczny jako śpiew lutni, w
sercu twoim będzie Jego słowo jako zachwycenie, z którego pociecha niewymowna" 50;
ziemia na chwilę przemieni ci się w niebo. Pamiętaj atoli, że Bóg czasem duszę nawet
pobożną nawiedza oschłością przed Komunją św. czy po Komunji św., aby oczyścić jej
pobudkę i pomnożyć jej zasługi.
d. O przemianie, jaką sprawia Komunia święta w dusz y.
Pokarm cielesny mocą przyrodzonego ciepła jednoczy się z ciałem i przechodzi w
ciało; Komunja zaś święta łączy nas z Panem Jezusem i przemienia nas w Pana Jezusa.
Pan Jezus tak wielce miłował ludzi, iż zapragnął jak najściślej połączyć się z nimi, aby „z
Nim jedno byli, jako On jest jedno z Ojcem" 51. To zaś połączenie ścisłe odbywa się w
Komunji świętej, jako sam Pan powiedział: .Kto pożywa mego Ciała, a pije moją Krew,
we mnie mieszka, a ja w nim" 52 . A jakimże sposobem dzieje się to połączenie?
Odpowiada znowu Zbawiciel : „Jako mię posłał żywiący Ojciec i ja żywię dla Ojca, a kto
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mnie pożywa i on żyć będzie dla mnie". Temi słowy przyrównywa Pan Jezus
zjednoczenie, odbywające się w Komunji świętej między Nim a duszą, do zjednoczenia,
istniejącego między Nim a Ojcem ; stąd jako w Jezusie Chrystusie Człowieczeństwo
połączyło się z Bóstwem w jednej Boskiej Osobie, a tem samem zostało przypuszczone
do uczestnictwa w życiu Bożem i w ścisły weszło związek z Ojcem Niebieskim, z którym
Syn ma jedną naturę: tak i my w Komunji świętej jednoczymy się bezpośrednio z
Człowieczeństwem Pana Jezusa, przez Człowieczeństwo zaś z Bóstwem, a tem samem
uczestniczymy w Synostwie Chrystusowem i łączymy się z Ojcem Niebieskim.
W dwojaki sposób — mówi św. Cyryl 53 — jednoczy nas z sobą Zbawiciel:
jednoczy nas z ciałem swojem wedle Człowieczeństwa swego, i z duchem swoim, wedle
Bóstwa swego. Jednoczy nas z sobą wedle ciała, bo jest prawdziwym człowiekiem; lecz
będąc także prawdziwym Bogiem, podnosi nas przez to z Sobą zjednoczenie do
doskonałego żywota i czyni nas uczestnikami natury Boskiej. A przez to, że się
zjednoczył z nami wedle Człowieczeństwa, i że z natury swojej zjednoczony jest z Ojcem
wedle Bóstwa, Pan Jezus stał się węzłem naszego z Bogiem Ojcem zjednoczenia;
albowiem być to nie mogło, żeby skazitelna natura człowieka podniosła się do
nieśmiertelności, ażby pierwej zstąpiła do niej natura nieskazitelna i naprawiła ją przez
uczestnictwo samej siebie... Tak więc przez pośrednictwo Syna doskonałem się stawa
nasze z Ojcem zjednoczenie.
Wyjaśnię to podobieństwem. Magnes ma tę moc, iż przyciąga do siebie żelazo, a za
pomocą tego żelaza przyciąga do siebie inne żelazo, z którem pośrednio się łączy: tak Syn
Boży przyciągnął do Siebie najprzód Człowieczeństwo Swoje, za pomocą tego
Człowieczeństwa przyciąga nas w Komunji św., przyciągnąwszy zaś, łączy nas z sobą, a
przez Siebie z Ojcem. Klemens Aleksandryjski używa innego podobieństwa; nazywa on
Pana Jezusa „piersiami Ojca", albowiem przez Niego płynie Bóstwo od Ojca, jako od
źródła, i staje się w.Eucharystji świętej mlekiem tajemniczem, karmiącem dzieci Boże;
co już dawno przyrzekł Bóg duszy przez Proroka: „Piersiami królewskiemi karmiona
będziesz"54, to jest, w tym Sakramencie Przenajśw. połączysz się z Bogiem, i Bóstwem,
jakby mlekiem z piersi Boga-człowieka płynącem, będziesz nakarmiona.
Wprawdzie przez łaskę poświęcającą już jest dusza połączona z Panem Jezusem;
atoli w Komunji św. łączy się z Nim ściślej, bo nietylko duchowo, ale i sakramentalnie,
— łączy się czulej i poufalej, tak iż Komunję św. można nazwać pocałunkiem, którym
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Pan darzy wierną oblubienicę swoją. W Komunji św. łączy się miłość Ojca do Syna z
miłością Jezusa do człowieka i z miłością naszą do Boga; bo Bóg chce człowieka, a
człowiek pragnie Boga, tak że niejako padają sobie w objęcia Stwórca i Zbawiciel z
jednej, a człowiek z drugiej strony.
I dlaczegóż Pan Jezus łączy nas z Sobą, a przez Siebie z Ojcem ? By nas przemienić
w Siebie, a tem samem uczynić synami Bożymi. Kusił niegdyś czart pierwszych
rodziców: Jedzcie z owocu tego drzewa, będziecie jako Bogowie; — i uwierzyli rodzice,
ale zamiast stać się podobnymi Bogu, stali się podobnymi czartowi. Czart oszukał ludzi,
ale Pan Jezus nie oszukuje; kto bowiem godnie pożywa Ciało , Pańskie i Krew Jego pije,
przemienia się w Pana Jezusa i staje się niejako Bogiem.
A jakże się odbywa ta przemiana ? Okażę to w podobieństwie. Jeżeli drzewo nie
chce rodzić lub złe rodzi owoce, ogrodnik zaszczepia na niem latorośl ze szczepu
szlachetnego i urodzajnego, a przez to przemienia i uszlachetnia jego soki. My jesteśmy
drzewem nieurodzajnem lub rodzącem podłe owoce; dlatego Pan Jezus nietylko podlewa
to drzewo rosą łaski i Krwią swoją w Sakramencie Pokuty, ale zaszczepia się w nas
niejako i udziela nam swojego życia, cnót swoich, myśli swoich, pragnień swoich i
pobudek swoich, przez co człowiek już nie żyje według zepsutej natury, ale według
Chrystusa, czyli „żyje w nim Chrystus". Jak bowiem kropla wody, wpuszczona w
naczynie pełne wina, ginie w niem i tak się z niem miesza, że już niepodobna jej
rozeznać: tak również dusza człowieka, gdy się złączy z Chrystusem, tak doskonale
przejmuje się skłonnościami i uczuciami Jego Serca, że wydaje się jakoby przemienioną
w Chrystusa.
Tym to sposobem chrześcijanin przemienia się w Chrystusa Pana; — słusznie
zatem nazwał św. Tomasz z Akwinu Przenajśw. Sakrament rozszerzeniem tajemnicy
Wcielenia. Ta atoli przemiana nie tyczy się istoty naszej, ale życia naszego. W
poświęceniu chleba na Ciało Pańskie — mówi O. Rodrycjusz 55 — istota chleba ginie, a
postacie zostają; w pożywaniu zaś Ciała Pańskiego istota nasza zostaje, a przypadłości
niszczeją, bo człowiek z pysznego staje się pokornym, z niewstrzemięźliwego czystym, z
gniewliwego łagodnym; słowem, staje się podobnym Chrystusowi Panu w cnotach i w
życiu, przedewszystkiem zaś w pokorze, czystości i miłości. A jako — mówi św.
Franciszek Salezy 56 — pokarm Cielesny daje się wszystkim członkom ciała: tak
Komunja św. udziela się wszystkim członkom duszy i ciała. Ci, którzy przyjęli Jezusa
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Chrystusa, posiadają Go w mózgu, w sercu, w piersiach, w oczach, w rękach, na języku,
w uszach. A cóż sprawia Pan wszędzie? Oto wszystko poprawia, wszystko oczyszcza,
wszystko umartwia, wszystko ożywia; On miłuje w sercu — myśli w mózgu — oddycha
w piersiach — patrzy oczyma — mówi językiem, — i tak dalej. — On czyni wszystko we
wszystkiem. A wtenczas już nie my żyjemy, ale żyje w nas Chrystus.
Ta przemiana nie dzieje się jednak nagle; bo po pierwsze, łaska Boża zwykle
powoli i stopniowo działa, a powtóre, bo lenistwo nasze wpływ łaski osłabia. Gdy ogień
jakie drzewo ogarnie, ogrzewa je najprzód, by wypędzić zeń zimno i wilgoć, potem je
rozpala i przemienia w ogień: to samo czyni Pan Jezus w Komunji świętej. Najprzód
ogrzewa duszę ciepłem swojej miłości, potem wyklucza z niej wszystko, co się z tą
miłością nie zgadza, jakoto grzechy powszednie, przywiązanie do stworzeń i miłość
własną; wreszcie rozpala w niej ogień miłości, a za pomocą miłości przemienia ją w
Siebie 57 . Przez Komunję św. — powiada św. Tomasz — przykłada Jezus Chrystus
własne ciało swoje jako pieczęć do serca człowieka, pałającego miłością Boga,
oczyszczonego pokutą, rozszerzonego miłością bliźniego; a przykłada je nie na to, aby
się w człowieka przemienił, ale raczej na to, aby jego przemienił w Siebie, wyciskając na
duszy jego obraz Boskich doskonałości swoich
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dostępuje prawdziwie Boskiej piękności. Przez tę Krew, którą pijemy z kielicha Bożego
— mówi św. Jan Złotousty — jaśnieje w nas obraz Jezusa Chrystusa, a dusza nasza
niewypowiedzianym przyobleka się blaskiem i dostojnością. Jako gdy kto zanurzy rękę w
złocie rozpuszczonem, całą sobie rękę pozłoci: tak dusza, zanurzona we Krwi
Zbawiciela, staje się czystą i świetną, jakby złoto oczyszczone w ogniu.
Ilu Świętych, tyle jest przykładów tej wewnętrznej przemiany; przytoczę tylko
jeden. Św. Lidwina była przez całe życie pastwą najdotkliwszych chorób, tak, że jej
dusza upadała prawie pod nadmiarem boleści. Pobożny kapłan Jan Pot radził jej
rozważać Mękę Pańską, lecz i to nie sprawiało całkowitej ulgi, jakkolwiek z rozmyślania
krzyża nabrała większej cierpliwości. Tedy sługa Boży przynosił Jej przynajmniej co
tydzień Komunję św., a to ją tak przemieniło, że na wzór Zbawiciela nietylko nie lękała
się cierpień, ale nawet gorąco ich pragnęła 59. Ostatni skutek Komunji św. jest ten, że nam
zapewnia życia wieczne i daje rękojmię zmartwychwstania; jako przyrzekł Zbawiciel:
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„Jeśliby kto pożywał tego chleba, tyć będzie na wieki”60. Pan Jezus jest naszym „Żywotem" ; kto więc połączony jest z Jezusem, ten w Nim i przez Niego żyje, i z Nim żyć
będzie na wieki. Stądto kapłan, rozdając Komunję św., mówi: „Ciało Pana naszego
Jezusa Chrystusa niechaj strzeże duszy twojej na żywot wieczny". Nadto ciała nasze stają
się w Komunji świętej świątyniami Pana Jezusa; czyż więc słuszna, aby te świątynie
leżały na wieki w gruzach grobowych ? Nie, — Pan Jezus je odbuduje i świetniejszemi
uczyni, niż przedtem, a ta świetność tem będzie większą, im częściej gościł w nich Pan
pod postacią Sakramentu, bo każda Komunja św. nowego dodaje im blasku. On to sam
zapowiedział: „Kto pożywa Ciała mego i pije moją Krew, ma żywot wieczny, a ja go
wskrzeszę w ostatni dzień”61.
e. Pobudki do częstej Komunii św.
Jeżeli takie są skutki Komunii św., czyliż nie słuszna, abyśmy ją jak najczęściej
przyjmowali. Pobudką do tego jest, oprócz wymienionych korzyści, potrzeba nasza. Jak
ciało potrzebuje do życia pokarmu, tak potrzebuje i dusza; a jej pokarmem jest — jak
widzieliśmy — Komunia święta. Gdyby ktoś tylko raz w tydzień używał pokarmu,
czyliżby mógł zachować zdrowie i siły? — podobnie dusza częstego potrzebuje pokarmu,
inaczej naraża się na niebezpieczeństwo choroby, a nawet śmierci. Widzimy to na tylu
duszach nędznych, które dlatego, że stronią od Komunii świętej, wpadają w różne
choroby, a nieraz giną śmiercią grzechu, Nawet dusze pobożne, skoro przez dłuższy czas
nie pożywają Ciała Pańskiego, poczynają stygnąć w służbie Bożej; i sprawdza się na nich
słowo Proroka: „Zwiądłem jako siano i wyschło serce moje, iżem zapomniał pożywać
Chleba mego"62. Jak bowiem „niema skuteczniejszej pomocy, by dojść do doskonałości,
nad częstą i godną Komunię świętą"
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: tak w zwykłym porządku niepodobna żyć

doskonale bez częstego jej przyjmowania. Stronić zatem od Komunii św, jestto skażać
duszę na śmierć z głodu. Tego tylko pragnie zły duch. Wódz assyryjski Holofernes,
oblegając miasto izraelskie Betulję, kazał mu odciąć nietylko dowóz żywności, ale i
przypływ wody, aby głodem i pragnieniem zmusić oblężonych do poddania się: tak zły
duch stara się usilnie zatamować duszom źródła łaski, płynące w Komunii św., aby tym
podstępem podbić je w ohydną niewolę.
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Inną pobudką jest słabość nasza, — słabość tak wielka, że jesteśmy podobni do
człowieka schorzałego, który za lada powiewem wiatru przewraca się i rani. Na tę słabość
dziwnie pomocnym środkiem jest Komunia święta; jako więc niegdyś ślepi, chromi i
trędowaci spieszyli do Pana po uzdrowienie; tak i dziś wszyscy słabi na duchu winni
spieszyć do tego Lekarza Niebieskiego, który w aptece swojej — w Kościele świętym —
zostawił lekarstwo na wszystkie choroby skuteczne. Kto zatem czuje się słabym, — a
któż się nie czuje? — niech biegnie po to lekarstwo.
Inną pobudką jest nędza nasza, — nędza tak wielka, że jesteśmy podobni do
żebraka, który musi nieustannie wyciągać rękę po jałmużnę. Otóż nigdy nie możemy łacniej uprosić łask potrzebnych dla siebie i drugich, jako gdy sam Pan Jezus, Ojciec nasz
miłościwy i Król hojny, przebywa w duszy. Jeżeli i ty, duszo, chcesz otrzymać jakiś dar,
zwłaszcza duchowny, n. p. zwycięstwo w pokusach, pomnożenie miłości, oświecenie co
do wyboru stanu, — jeżeli pragniesz wyjednać jaką łaskę dla drugich, zwłaszcza łaskę
nawrócenia, przyjmuj w tym celu Komunię świętą, a po Komunii rzucaj się do stóp
Jezusowych i błagaj z ufnością dziecka, z pokorą poddanego. Ofiaruj też czasem
Komunię św. za Ojca św., za biskupów, za kapłanów, za misjonarzy, za zakony, za
nawrócenie niewiernych i grzeszników, za umierających, za naród cały, wreszcie za
dusze w czyścu cierpiące. Podobnie, jeżeli chcesz złożyć dzięki Panu Bogu za otrzymane
dobrodziejstwa, przyjmuj w tym celu Komunię świętą, bo wtenczas Pan Jezus sam
dziękuje z nami i za nas Ojcu swemu Niebieskiemu. Miej też zwyczaj przyjmować czasem, a szczególnie w pierwsze piątki miesiąca, Komunię wynagradzającą ku czci Najśw.
Serca Jezusowego64.
Inną pobudką jest chwała nasza. O któż wypowie: wywyższenie duszy, do której
Pan wstępuje w Komunii; świętej; ona wyższa niż ziemia, która jest tylko podnóżkiem
Pana, — ona wyższa niż niebo, które jest tylko Jego tronem, — ona prawie równa
Bogarodzicy, bo tego samego Króla i Boga w świątyni serca swego posiada, — ona tak
wywyższona, iż nad nią zdumiewa się Prorok: „Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz ? albo
syn człowieczy, iż go nawiedzasz ? Uczyniłeś go mało co mniejszym od Aniołów, chwałą i
czcią ukoronowałeś go" 65 . Ludzie wysoko to cenią, gdy są zaproszeni do stołu
królewskiego, i nie odważyliby się wzgardzić zaproszeniem ; lecz czemże jest stół
królewski w porównaniu ze Stołem Pańskim? Otóż do tego Stołu zaprasza cię Pan często;
czyliż się odważysz odrzucić zaproszenie? Rozważ człowiecze, — mówi św.
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Chryzostom, — jakiego zaszczytu dostępujesz i do jakiego stołu jesteś wezwany. Ten, na
którego widok drżą Aniołowie i ledwie śmieją nań patrzeć, dla promieniejącej z Niego
jasności, jest naszym pokarmem, z Tym my się jednoczymy i stajemy się jednem Ciałem
Chrystusa... Z jakąż tedy czcią, z jakiem upragnieniem winieneś spieszyć do Niego!
Inną pobudką jest wola Pana Jezusa. On sam nas wzywa, abyśmy ten Sakrament jak
najczęściej przyjmowali, a nawet grozi leniwym i zimnym: „Zaprawdę, zaprawdę wam
powiadam — patrz, z jakim mówi naciskiem — „jeślibyście nie jedli Ciała Syna
człowieczego nie pili Krwi jego, nie będziecie mieć żywota w sobie" 66 ; a więc cóż
będziemy mieli ? — śmierć. On dlatego ustanowił ten Przenajśw. Sakrament pod
postaciami chleba i wina, aby był codziennym pokarmem i napojem duszy, i modlić się
kazał: „Chleba naszego powszedniego", czyli, jak ma tekst łaciński :„ nadistotnego”, to
jest, Komunji świętej, „daj nam dzisiaj"67, a więc na każdy dzień. Kto zatem stroni od
Komunji świętej, ten gardzi wolą Chrystusa Pana i wyrządza Mu obelgę. Gdyby król
wszystkie skarby państwa wydał na jakieś lekarstwo, by uratować życie jednego ze
swoich dworzan, dworzanin zaś zamiast przyjąć to z wdzięcznością, odepchnął ze
wstrętem : czyżby nie obraził króla i nie zasłużyłby na niełaskę? — tak obraża Chrystusa,
kto gardzi Komunją świętą, lekarstwem tak wielkiem, tak kosztownem i tak skutecznem.
Od takiej duszy Pan się usuwa. Gdy królowa Vasthi wzgardziła zaproszeniem
królewskiem i nie ukazała się w gronie biesiadników, wzgardził nią król i pozbawił ją
korony: tak dusze, gardzące zaproszeniem na Ucztę świętą, tracą przyjaźń Chrystusa, a
często nawet koronę królestwa niebieskiego.
Inną pubudką jest miłość Pana Jezusa ku nam. On bowiem gorąco pragnie, abyśmy
do Komunji świętej jak najczęściej przystępowali, jużto by nam okazać miłość swoją i
miłość naszą pozyskać, jużto by dusze nasze uszczęśliwić, — by je wzmocnić swem
Ciałem, obmyć swoją Krwią, oświecić swem światłem, zapalić swą miłością, pocieszyć
swą słodkością, by je połączyć z Sobą, poślubić Sobie, przemienić w Siebie. Te dusze są
oblubienicami Pana Jezusa, dlatego pragnie z niemi przebywać, jako objawił św.
Gertrudzie: „Pociechą jest moją przebywać z synami ludzkimi, a miłość moja ku nim
skłoniła mię do ustanowienia tego Sakramentu, abym z nimi żył aż do końca wieków"68.
O dziwna miłości Jezusowa! Nigdy pszczółka z takiem upragnieniem nie rzuca się na
kwiatek, by ssać z niego miód słodki, z jakiem Pan przychodzi do duszy, pragnącej Go
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przyjąć 69. Nigdy matka z taką czułością nie nadstawia piersi swoich niemowlęciu, z jaką
Pan nas oczekuje w Przenajśw. Sakramencie, by nas przy piersiach swoich karmić
mlekiem łaski. Kto więc spieszy do Pana, wielką, pociechę sprawia Jego Sercu; kto zaś
stroni od Niego, niemałą Mu boleść wyrządza i ściąga na siebie skargę Pańską:
„Wychowałem syny i wywyższyłem, a oni mię wzgardzili. Poznał wól Pana swego i osieł
żłób Pana swego; a Izrael mię nie poznał, a lud mój nie zrozumiał"70. Jakoby Pan chciał
powiedzieć: O jakże niewdzięczną jesteś, duszo ludzka, tak wywyższona, tak anulowana.
Ja dla ciebie wysiliłem moją miłość, dla ciebie zostałem na ziemi pod postacią
Sakramentu, a ty za to wypłacasz się zapomnieniem i oziębłością. Ja zgotowałem ci
wieczerzę wielką, zastawiłem stół mój takiemi potrawami, które są rozkoszą
mieszkańców niebieskich, — Chleb ten, którym cię karmię, jest Chlebem anielskim i
manną, wszelki smak zawierającą, a ty stronisz od tej wieczerzy; jeżeli zaś przychodzisz,
to rzadko tylko i z niesmakiem. Zaprawdę, jeżeli nie będziesz pożywać mego Ciała i pić
Krwi mojej, nie będziesz mieć żywota w sobie nie będziesz mieć mocy — nie będziesz
mieć miłości — nie będziesz mieć pokoju — ani pociechy — ani odwagi — będziesz
zawsze jakoby mdlejącą i schorzałą,— uderzą na ciebie pokusy — zwyciężą cię —
zginiesz.
Zapewne, miła duszo, nie dopuścisz, by się Pan tak żalił na, ciebie, a więc spieszże
do Niego, by mu okazać swoją miłość i otrzymać słodki Jego pocałunek. Spiesz się, by
pocieszyć Jego Serce za te liczne zniewagi, jakie od złych ponosi, i niby druga Weronika
otrzeć twarz świętą, na którą nieustannie plwają grzesznicy71. Spiesz, by pocieszyć serce
Jego Matki Najświętszej, która gorąco pragnie chwały Syna swego, i której nic nie
możesz ofiarować milszego, nad Ciało i Krew tegoż Syna. Spiesz, by połączyć się z
całym Kościołem wojującym i tryumfującym, ze wszystkiemi duszami pobożnem na
ziemi, ze wszystkimi Świętymi w niebie, i ze wszystkimi Aniołami, którzy niewidzialnie
otaczają przybytek Pana zastępów. Spiesz jak najczęściej, bo i czemże się zresztą
wymówisz?
f. W ymówki od częstej Komunii świętej.
Powiesz może: jestem niegodny tej łaski. Nie przeczę, że jesteś niegodny; bo
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choćbyś był Serafinem, a nawet samą Bogarodzicą, nie byłbyś godnym, a to dlatego, że
stworzenie samo przez się nie jest godne połączyć się ze Stwórcą. Lecz Pan Jezus
wypełnił tę przepaść i łączyć ci się z Sobą w Komunii świętej pozwolił; czyliż więc
możesz wymawiać się niegodnością? W takim razie dowiódłbyś dumy ukrytej, bobyś
pokazał, że się opierasz raczej na przygotowaniu swojem, niż na dobroci Bożej, Zresztą
jeżeli tylko raz na rok przystąpisz do Komunji świętej, czylisz wtenczas będziesz
godniejszy ? Przeciwnie, będziesz miał więcej niedoskonałości i grzechów, a więc tem
mniej usposobienia. Odrzuć zatem trwogę niewczesną, bo chociaż bojaźń i pokora winny
nam towarzyszyć do Stołu Pańskiego, nad niemi jednak ma górować miłość, a miłość
ciągnie duszę do Chrystusa. Czytamy, że gdy raz święty Bonawentura nie śmiał dla
wielkiego uszanowania odprawić Mszy świętej i tylko jej słuchał, Anioł wziął z ołtarza
cząstkę poświęconej Hostji i włożył ją do ust Świętego, przez co dał mu poznać, że
milszem jest Panu przystępowanie do Stołu Pańskiego z miłości, aniżeli usuwanie się z
bojaźni 72.
Powiesz, może: jestem niedoskonały i często upadam; jakże się więc odważę
przystąpić do Świętego Świętych? Lecz czyliż nie wiesz, że nie zdrowi potrzebują
lekarza, jedno chorzy; otóż Pan Jezus w Komunji świętej jest lekarzem i lekarstwem.
Jeżeli ciągle słabujesz na duszy, powinieneś także ciągle używać lekarstwa, inaczej nigdy
zdrowia nie odzyskasz. Niech cię nie wstrzymują niedoskonałości, jakie mimo częstego
przystępowania w sobie spostrzegasz; bo jeżeli pomimo przyjmowania Komunji świętej
nie jesteś od nich wolny, cóżby się stało, gdybyś od niej stronił? Zresztą Komunja św. nie
jest tylko nagrodą doskonałych, ale oraz środkiem do doskonałości. Wszystkim ona
służy, doskonałym, aby w doskonałości wytrwali, z tego źródła doskonałości ustawicznie
pijąc, — mocnym, aby nie osłabli, — słabym, aby się wzmocnili, — chorym, aby
wyzdrowieli, — zdrowym, aby się przy zdrowiu pilnie zachowali"73. Wprawdzie Komunja św. jest Chlebem anielskim, ale jest także Chlebem pokutujących; jest pokarmem
zdrowych, ale oraz lekarstwem dla chorych; jest ucztą królewską, ale przytem posiłkiem
pracujących; jest chlebem dla dorosłych, ale również mlekiem dla niemowląt; słowem,
jest wszystkiem dla wszystkich.
Powiesz może: mimo częstej Komunji świętej nie postępuję w życiu duchownem.
Lecz czyliż chcesz widzieć ten postęp ? Jest to rzecz trudna, bo postęp jest zwykle
nieznaczny, jak wzrost człowieka, zwłaszcza gdy dusza już przełamała pierwsze
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przeszkody; jest to, powtóre, rzecz niebezpieczna, bo widok ciągłego postępu mógłby
zrodzić tajemną dumę, dlatego go Bóg dobry przed oczyma naszemi zakrywa. Dosyć ci
wiedzieć, że wstecz się cofasz.
Powiesz może: lękam się, aby mi przez częste używanie Komunja św. nie
spowszedniała. Nie lękaj się, bo to od ciebie tylko zależy. Jeżeli do Komunji świętej
będziesz przystępował bez przygotowania, a odchodził bez dziękczynienia, staniesz się
wkrótce twardym i zimnym, a nawet przyzwyczaisz się uważać Przenajśw. Sakrament za
chleb zwykły; lecz gdy przyniesiesz zawsze należne usposobienie, Komunja św. nabierze
w oczach twoich coraz większego majestatu i uroku, a stąd cześć twoja będzie coraz
większą, pokora coraz głębszą, miłość coraz gorętszą. Nie jest bowiem Bóg jako ludzie,
którzy im bliżej poznani, tem więcej błędów odkrywają: ani rzeczy Boskie są jako
ludzkie, które gdy są nieobecne, tęsknotę i pragnienie rodzą, a gdy się ich użyje, przesyt i
niesmak sprawiają.
Nie mów także: nie czuję nabożeństwa ani pociechy w Komunji św., — jestem
zimny tam, gdziem powinien płonąć; jakże więc mogę przystąpić? Niech cię to nie
wstrzymuje, bo ta pociecha duchowna, to czułe nabożeństwo nie jest koniecznym
warunkiem do przyjęcia Komunji św., ani też probierczym kamieniem godnego jej
przyjęcia. Czasem usposobienie przyrodzone, czasem słabość lub smutek przeszkadza, a
czasem Bóg sam odmawia pociechy, każąc duszy, zamiast słodyczy, pożywać chleb
suchy. Wstrzymywać się więc dlatego od Stołu Pańskiego, iż nie czujesz pociechy i
nabożeństwa, znaczyłoby chcieć umrzeć z głodu dlatego, iż nie masz miodu do chleba74.
Powtóre, te wzruszenia i płomienie duszy są najczęściej owocem Komunji świętej, a nie
jej korzeniem. Kto zatem stroni od Komunji św. z tej przyczyny, iż nie czuje takiego
nabożeństwa, jakiegoby pragnął, podobny jest do człowieka, który dlatego nie chce
zbliżyć się do ognia, iż ciepła w sobie nie czuje. Wreszcie Komunja święta, przyjęta w
oschłości niezawinionej, nie jest bezowocną, tak jak pokarm posila chorego, chociaż mu
nie smakuje. Jeżeli i na ciebie przyjdzie podobna oschłość, nie smuć się wcale, ani stroń
dlatego od Komunji św., ale jak cię uczy księga „O naśladowaniu Jezusa Chr.” upokarzaj
się i tem silniej kołataj do Serca Bożego, prosząc "O Jezu dobry, słodki i łaskawy, zmiłuj,
się nademną, a daj nędznemu żebrakowi Twemu uczuć niekiedy w Komunji świętej choć
cząstkę tej serdecznej miłości Twojej, ażeby wzrastała i wzmacniała się wiara moja i
nadzieja w dobroci Twojej, aby miłość moja ku Tobie, raz doskonale zapalona ogniem
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Twoim i posilona Manną niebieską, nigdy już więcej nie stygła i nie ustawała" 75. Nie
trwóż się również pokusami, czy przeciw wierze, czy przeciw innej cnocie, jakiemi
czasem szatan dusze nawet pobożne nagabywa w chwili Komunji świętej; ale wzgardź
niemi i idź do Pana. Z drugiej strony patrz, abyś tego stanu nie sprowadził własną winą,
mianowicie brakiem umartwienia i przygotowania.
Powiesz nakoniec: mam liczne zajęcia, nie mogę się zatem oddawać pobożności.
Jeżeli masz liczne zajęcia i na częstsze jesteś wystawiony pokusy, tem więcej
potrzebujesz pomocy Komunji świętej; bo właśnie „im kto bardziej spracowany i
obciążony, tem pożywniejszego i częstszego potrzebuje pokarmu"76. Zresztą, jakież jest
ważniejsze zajęcie, jak służyć Bogu i zbawić duszę? — bo „cóż ci pomoże; choćbyś cały
świat pozyskał, a szkodę na duszy poniósł”.
Błahe są zatem wszystkie wymówki; — prawdziwą zaś przyczyną jest brak żywej
wiary, lenistwo i wstręt do umartwienia. Czują to dusze, że częsta Komunja św. nie
zgadza się z ich życiem roztargnionem, płochem i nieumartwionem, z ich próżnością i
gadatliwością, z zamiłowaniem wygód i pobłażaniem dla miłości własnej, z ich
samolubstwem i oziębłością dla Boga i bliźnich; a stąd wolą stronić od Komunji św.,
aniżeli gwałt sobie zadawać i pracować nad sobą. Są i takie, co radeby przystępować
częściej do Komunji św., ale się lękają urągań i szyderstw świata, — podobne iście do
onych Faryzeuszów, o których mówi Pismo, że wielu z nich uwierzyło w Jezusa
Chrystusa, ale nie wyznawali Go publicznie, z obawy, by nie byli wyrzuceni z synagogi;
miłowali bowiem chwałę ludzką więcej niż chwałę Boga. Dusze te, jak drzewa
karłowate, nie wzniosą się ponad ziemię, aż do wyżyn doskonałości.
Zapewne nie zechcesz należeć do ich niechwalebnego grona, a więc nie stroń od
Komunji św.; lecz jako orzeł szybujący w powietrzu, gdy łup zobaczy, lotem błyskawicy
spuszcza się na ziemię: tak i ty nie z mniejszą rączością spiesz do przybytków Pańskich,
gdzie pokarm duszy spoczywa.
g. Jak często należ y prz ystępować d o K om u n j i ś w.
Ewangelista Łukasz św. 77 i Ojcowie Kościoła zapewniają, że chrześcijanie
pierwszych wieków przyjmowali Komunię św. codziennie, bez względu na stan i zatrudnienie. Aby ujść prześladowania, zgromadzali się w miejscach ukrytych, gdzie z
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głęboką czcią i żarliwością słuchali Mszy świętej; poczem przystępowali do Stołu Pańskiego. Kiedy się srożyło prześladowanie, brali Ciało Pańskie do domów, by się Niem
posilać do walki; nawet w czasie podróży nosili z sobą Przenajśw. Sakrament w
kosztownych woreczkach, wiszących u szyi. Żaden męczennik nie występował na
widownie, bojową, jeżeli nie był wzmocniony Ciałem Pańskiem; stąd kapłani i
djakonowie przedzierali się do więzień, aby zanosić męczennikom niebieski posiłek.
Byłyto czasy żywej wiary i gorącej miłości. W wiekach następnych, gdy gorliwość
ostygła, potrzeba już było zalecać częstą Komunię świętą; tak też czynią Ojcowie święci.
„Chleb ten — mówi św. Augustyn — jest chlebem codziennym, przyjmuj go więc codziennie, aby cię codziennie żywił" 78 . Podobnie wzywa św. Ambroży: Przyjmuj
codziennie ten pokarm, który codziennie pomaga; żyj atoli tak, abyś codziennie godzien
był przyjmować79. W czasach późniejszych, gdy oziębłość chrześcijan stała się jeszcze
większą, musiał Sobór Lateraneński czwarty w r. 1215 postanowić prawo osobne,
obowiązujące pod grzechem każdego chrześcijanina dorosłego, aby przynajmniej raz w
rok w czasie wielkanocnym do Stołu Pańskiego przystępował. Prawo to potwierdził
Sobór Trydencki, a przytem wyraził życzenie, aby wierni, uczestniczący w Ofierze
najśw., nietylko duchownie ale i sakramentalnie Komunię św. przyjmowali80.
Do oddalenia dusz od częstej Komunii św. przyczynili się szczególnie heretycy,
Jansenistami zwani, którzy w wieku XVII ukazali się we Francji. Pod wpływem ich
nauki, która dla dusz była trucizną, poczęto zbyt szeroko, a nie zawsze z należytem
rzeczy zrozumieniem i nie zawsze w duchu pobożności, rozprawiać o tem, jaki powinien
być stan duszy tych, którzy chcą często Komunię św. przyjmować; żądano od nich zbyt
wiele, właśnie jakoby Komunia św. była tylko nagrodą za świętość, a nie pomocą, byśmy
się stawali świętymi; zaczęto, jakoby z uszanowania dla Najśw. Sakramentu, nawet
osobom prawdziwie pobożnym, odradzać częstą Komunię; doszło nawet do tego, że
niektórzy twierdzili, że ludzie, sprawami ziemskiemi bardzo zajęci n. p. kupcy,
rękodzielnicy, także w ogóle ludzie w małżeństwie żyjący, nie powinni często do
Komunii św. przystępować.
W odpowiedzi na te błędne zapatrywania, które od heretyków przedostawały się też
do katolików i spaczały pojęcia, Stolica św. oświadczyła, że żaden uczciwy zawód czyli
rodzaj pracy, ani też małżeństwo, nie jest przeszkodą do częstego, za poradą
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spowiednika, przyjmowania Komunii świętej. — Zawsze też Namiestnicy Chrystusowi
uczyli, że częsta a godnie przyjmowana Komunia wielkie przynosi duszy pożytki i do
uświątobliwienia się wielce pomaga. Mianowicie Ojciec św. Pius X w dekrecie św.
Kongregacji Concilii (Sacra Tridentina Synodas z 20 grud. 1905), zachęca gorąco do
częstej a nawet codziennej Komunii św. i rozkazuje w tej sprawie trzymać się
następujących pięciu reguł:
1. Do częstej, a nawet codziennej Komunii powinien być dopuszczonym każdy
wierny bez różnicy stanów i zawodów, byleby był w stanie łaski t. j. nie poczuwał się do
żadnego grzechu śmiertelnego i do Komunii przystępował w dobrym i świętym zamiarze.
2. Dobry zamiar w częstem przyjmowaniu Komunii św. mają ci, którzy do niej
przystępują nie ze zwyczaju tylko, albo dla próżnej chwały, albo z innych ziemskich
pobudek, ale w tym celu, by się Bogu przypodobać, z Nim się ściślej miłością jednoczyć
i Komunią św. słabość swej duszy posilać.
3. Ci, którzy chcą często Komunię św. przyjmować, powinni z największą
troskliwością wystrzegać się także grzechów powszednich, przynajmniej dobrowolnie
popełnianych i wszelkiego przywiązania do nich; grzechy powszednie nie są jednak
przeszkodą do przyjmowania Komunii świętej; właśnie bowiem częsta Komunią pomaga
nam do tego, byśmy się chronili także grzechów powszednich i przywiązania do nich.
4. Ażeby Komunią św. jak największe przynosiła nam pożytki, wymaga się, byśmy
się do niej z jak największą pobożnością przygotowywali, a po niej jak najgorętsze
czynili dzięki, i to przez czas dłuższy, w miarę, jak nam na to obowiązki naszego stanu
pozwalają,
5. Ażeby wierni w tej sprawie postępowali roztropnie i większą z Komunii częstej
lub codziennej mieli zasługę, mają do niej przystępować za radą spowiednika;
spowiednicy jednak strzec się winni, by nie odmawiali częstej Komunii tym, którzy są w
stanie łaski i w dobrym zamiarze chcą ją przyjmować.
Aby wiernych do częstej Komunii św. zachęcić, nadał Ojciec św. Pius X dekretem
z 14 lutego 1906 ten przywilej, że ci, którzy mają zwyczaj do Komunii św. codziennie
albo prawie codziennie przystępować, mogą nawet bez cotygodniowej spowiedzi
zyskiwać odpusty, do których dostąpienia pierwej spowiedź cotygodniowa była
potrzebna.
Krom tego O. ś. Pius X w dekretach z 7 grud. 1906 i z 6 marca 1907 dał dla chorych
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osobny przywilej co do Komunii św., który w nowym Kodeksie prawa Kościelnego
został rozszerzony temi słowy Kanonu 858 § 2.: „Chorzy, którzy od miesiąca leżą bez
pewnej nadziei rychłego wyzdrowienia, mogą za radą roztropną spowiednika
przyjmować Najśw. Eucharystję raz albo dwa razy w tygodniu, chociaż przedtem
lekarstwo albo coś innego per modum potus [jako napój] przyjęli81.
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swoje przystępujące do Komunji św., od razu zapałała wielkiem nabożeństwem do Najśw. Sakramentu, a
krom tego tak się przejęła rozważaniem Męki Pańskiej, że cierpienia swoje wielkie znosiła z ochotą,
powtarzając często: „Bóg za mnie tak wiele cierpiał na krzyżu!”
Jej pragnienie przyjmowania Najśw. Sakramentu objawiło się najprzód w tem, że zakonnicy pielęgniarki
swej prosiła raz po raz: „Mateczko, gdy przyjmiesz Komunję św., przyjdź zaraz do mnie i pocałuj, mię”;
sądziła bowiem, że w ten sposób będzie mieć jakiś udział w Komunji swej pielęgniarki. Ilekroć był
wystawiony Najśw. Sakr., Nellie na rękach swej pielęgniarki modliła się gorąco z rękami złożonemi z
oczyma skierowanymi ku monstrancji, że to wszystkich rozrzewniało.
Lecz po jakimś czasie już jej to nie wystarczało, toż poczęła prosić, by ona sama mogła przyjąć Komunję
św.: „Pragnę Boga Świętego”, powtarzała tak często.
Wiedział o wszystkiem biskup miasta, Alfons O'Callaghan, bo odwiedzał czasem Nellie, wraz z innemi
osobami, które szczególnie w cierpieniach polecały się jej modlitwie; a kiedy wyznaczeni przez niego
kapłani orzekli, ze Nellie wie dobrze, co jest Najśw. Sakrament i nic nie stoi na przeszkodzie, by dać jej
Komunję św., udzielił jej najprzód Sakr. Bierzmowania, a potem pozwolił, by ją dopuścić do Stołu
Pańskiego, acz miała dopiero cztery lata. O czem dowiedziawszy się Nellie, głośno zawołała: Nareszcie!
wnet będę miała „Boga Świętego" w mojem sercu !"
Pierwszą Komunję św. przyjęła Nellie d 6 grudnia 1907, w pierwszy piątek miesiąca grudnia; przyjęła ją,
również jak przedtem Bierzmowanie, na rękach swej pielęgniarki zakonnicy; a po Komunji św. tak
gorąco się modliła, ze cisza wielka zalegała kaplicę, zakonnicami i uczenicami zapełnioną, i dopiero po
wyniesieniu jej z kaplicy zaśpiewano pieśń, którą w Irlandji zwyczajnie śpiewają po pierwszej Komunji
dzieci.
Po pierwszej Komunji Nellie żyła już tylko nie całe dwa miesiące; a chociaż przez ten czas pragnęła Pana
Jezusa codzień przyjmować, to jednak z powodu wielkich cierpień to szczęście tylko 32 razy dostało się
jej w udzielę.
Niebawem otrzymała Ostatnie Pomazanie, a zarazem przyjętą została do Sodalicji Marjańskiej i do
Apostolstwa Serca Jezusowego. Widząc, że śmierć nadchodzi, mówiła często, nie z żalem lecz z
radością: Czuję, że Pan Bóg do mnie się zbliża. Umarła w dzień Matki Boskiej Gromnicznej; dlatego
mówiono, że Matka Boska ją wzięła do nieba.
Po jej śmierci dziewczątka zakładu, w którym żyła i umarła, uważając ją za Świętą, a zazdroszcząc jej, że w
tak młodym wieku przyjmowała Komunję św., odprawiały do niej nowennę na tę intencję, by pasterze
Kościoła za jej do Boga przyczyną pozwolili dzieciom jak najczęściej Komunję św. przyjmować.
I oto papież Pius X w niewiele więcej, jak we 2 lata po śmierci Nellie, wydaje (przez św. Kongregację de
Sacramentis) d. 8. sierpnia 1910 dekret, którym nakazuje przypuszczać dzieci do Komunji św., jak tylko
przyjdą do używania rozumu.
Na wieść o tem dziewczątka zakładu w Cork napisały do Ojca św. w prostocie i naiwności dziecięcej list, w
którym dziękowały Ojcu św. za ten dekret i przyznały się, że do zmarłej koleżanki swojej Nellie modliły
się, by dzieciom całego świata wyprosiła u Boga łaskę, by jak najwcześniej do Komunji św. były
dopuszczone. Biskup O'Collaghan przesłał list Ojcu św., przyczem zaświadczył, że dzieci napisały go z
własnego popędu.
Ojciec św. w odpowiedzi napisał do tych dzieci własną ręką te mniej więcej słowa: Kochanym dzieciom
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Dziś, niestety, wielu chrześcijan, zarażonych obojętnością, lub co gorsza,
niedowiarstwem, stroni od Stołu Pańskiego; nie brak atoli dusz, i to we wszystkich
stanach, dla których największem jest szczęściem, i jakby niebem na ziemi, przyjmować
często Chleb anielski. Nie zrażają ich szyderstwa złych, ni grożące czasem
prześladowanie. Zachętą dla wszystkich może być hrabina Roztopczyn, której mąż, jako
gubernator, kazał spalić Moskwę w r. 1812. Pani ta, wychowana w schizmie, przyjęła
tajemnie religję katolicką; ponieważ jednak, przynajmniej przez czas jakiś, musiała kryć
się przed mężem, przeto nie mogła przystępować jawnie do Sakramentów św., acz tego
gorąco pragnęła. Ale znalazł się inny sposób. Katolicki proboszcz w Moskwie bywał raz
w tydzień na obiedzie u gubernatora, a wtenczas przynosił ze sobą siedm Hostji św. w
złotem naczyńku. Wśród tej wizyty szukał sposobności, aby sam na sam rozmawiać z
gubernatorową, a gdy się nieco oddalili od reszty gości, słuchał jej spowiedzi, poczem
nieznacznie oddawał jej małą puszkę z Przenajśw. Sakramentem, którą ona zanosiła do
swej kaplicy - prywatnej, rzęsiście, jak zwykle u Rosjan, oświetlonej. Tu czas krótki
modliła się przed Panem utajonym, a następnie wracała do towarzystwa, by z właściwą
sobie uprzejmością bawić obecnych, proboszczowi zaś wsunąć skrycie próżne naczyńko,
które w zeszłym tygodniu służyło na taki sam użytek. Nazajutrz o świcie i w następnych
sześciu dniach przyjmowała z niewysłowioną miłością Komunję św., a trwało to prawie
przez dziewięć miesięcy; poczem wyjawiła mężowi swe nawrócenie. O jakże ta
pobożność cnej niewiasty zawstydza naszą oziębłość !
Spełniając życzenie Chrystusa Pana i Kościoła, staraj się, czytelniku miły,
przystępować jak najczęściej do Stołu Bożego, patrz atoli, abyś do każdej Komunii św.
godnie się przygotował.
Trafia się niestety, że niektóre dusze przyjmują często Komunię świętą, a mimo to
nie postępują w życiu duchownem; są bowiem próżne, zarozumiałe, mianowicie na swoją
pobożność, nieumartwione, niecierpliwe, niezgodne itp. Można te dusze przyrównać do
suchotników, którzy zdrowe jedzą pokarmy, a jednak nie odnoszą stąd należytego

Szkoły Sióstr Dobrego Pasterza w Cork wyrażamy radość Naszą z powodu, że, jak się z ich listu okazuje,
gorąco kochają Pana Jezusa ukrytego w Najśw. Sakramencie; dziękujemy za to, że modlą się za Kościół
katolicki i za Nas; pragniemy, by starały się być tak dobremi, jak ich towarzyszka Nellie, którą Pan Bóg
jako dziecię wziął do nieba, by się tam modliła za niemi;. wreszcie Im, ich rodzicom, ich Siostrom
Wychowawczyniom, a w szczególności Ich Czcigodnemu Biskupowi, udzielamy z całego serca błogosławieństwa apostolskiego. Pius X papież. W Watykanie, d. 24 listopada 1910”.
Nellie bardzo lubiła kwiatki, a osobliwie fijołki; dlatego ją też nazwano: „malutkim fijołkiem Najśw.
Sakramentu”.
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pożytku. Skądże to pochodzi, że Komunia św. nie sprawia spodziewanego skutku? Może
to wina Komunii św.? Lecz któż zdoła przypuścić, aby światło nie oświecało, ogień nie
ogrzewał, skarb nie wzbogacał, siła nie wzmacniała? Pan Jezus zapewnia, że kto godnie
pożywa, „ma żywot w sobie"; Ojcowie uczą, że jedna Komunia św., należycie przyjęta,
może duszę uświęcić; dlaczegoż więc tyle dusz, pomimo tak licznych Komunii św. nie
należy wcale do świętych? Oto dlatego, że Komunię św. nie tak przyjmują, jak
przyjmować powinni. „Jeżeli — mówi św. Bonawentura — nie czujecie żadnych
skutków tego pokarmu duchownego, który przyjęliście, znak to, że dusza wasza jest albo
chorą albo umarłą”. Podobnie twierdzi znakomity kardynał Bona: „Powszechna to jest
Ojców św. nauka, że Bóg takim się zwykł okazywać duszy, jaką dusza przedstawia się
Bogu. I dlatego to Chrystus Pan w Eucharystji jest dla jednych owocem żywota i chlebem
anielskim i manną ukrytą, i rajem rozkoszy i ogniem pochłaniającym i trzeciem niebem,
gdzie słyszą tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi mówić j a drugim
przeciwnie jest chlebem niesmacznym, nie mającym żadnej dzielności żywotnej, iż
brzydzi się ich dusza tym bardzo lekkim pokarmem; tak też śmiercią jest dla złych,
żywotem dla dobrych, a jakie kto ma serce dla Boga, takim też znajdzie Boga dla siebie"
82

.
8. O prz ygotowaniu się do Komunii św.
Aby Komunia św. przyniosła spodziewane owoce potrzeba się do niej należycie

przygotować; odkąd bowiem zapowiedział Bóg człowiekowi: „W pocie oblicza twego
będziesz pożywał chleba"83, nie można bez trudu pożywać tak chleba ziemskiego, jak i
duchownego; kto zaś nie chce pracować, jeść nie powinien.
Tej pracy, czyli przygotowania się, wymaga najprzód godność Komunii św. Kogóż
to bowiem przyjmujemy? Czy jednego z duchów niebieskich? Nie — ale samego Pana
niebios; a więc już to samo powinno wystarczyć. Dawid przez wiele lat zbierał złoto na
budowę świątyni, bo — jak mówił — nie człowiekowi ale Bogu gotuje się mieszkanie; o
jakże starannie winna się przygotować dusza, budująca w sobie świątynię, w której sam
Pan i Bóg ma przebywać. Sprawa to tak szczytna, że milion lat, a nawet wieczność cała
nie wystarczyłaby na godne przygotowanie się do jednej tylko Komunii św.; choćbyśmy
zatem wszystko uczynili, co możemy, zawsze nam przystoi to uczucie, z jakiem żebrak
wezwany z ulicy, zasiadłby do uczty królewskiej.
82
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Tego wymaga nasz pożytek, bo od przygotowania zależy większy lub mniejszy
skutek Komunii św. Jak drzewo suche łatwo i prędko się zapala, wilgotne zaś trudno i
powoli: tak dusza przygotowana do Komunii św. natychmiast płonie ogniem miłości,
nieprzygotowana zaś pozostaje obojętną i zimną. Stąd z wielu przyjmujących Komunię
św. ten większy pożytek odnosi, kto się lepiej przygotował. Gdy wielu przy jednem i tem
samem świetle zapala swe świece, wszyscy wprawdzie odbierają światło ten jednak
więcej, kto większą ma świecę; — gdy wielu czerpie z tej samej studni, wszyscy biorą z
sobą wodę, ale ten więcej, kto ma większe naczynie: podobnie, wszyscy przystępujący
godnie do Komunii św. otrzymują wprawdzie światło duchowne i wodę łaski, lecz ten
więcej otrzymuje, kto ma miłość gorętszą i pobożność większy.
Tego wymaga wreszcie przykład Świętych, którzy z nadzwyczajną starannością
gotowali się do Komunii św. Św. Franciszek Borgiasz, jeszcze jako człowiek świecki,
poświęcał trzy dni na przygotowanie się do Komunii św., a trzy dni na dziękczynienie;
podobnie czynił św. Alojzy, tak że ich życie było ciągłem przygotowaniem się i ciągłem
dziękczynieniem. Podobnie św. Franciszek Salezy postanowił przy swoich święceniach
kapłańskich uczynić ze wszystkich chwil dnia przygotowanie do następnej Mszy św. Św.
Małgorzata, królowa, trzy dni przed Komunią św. pościła o chlebie i wodzie, a noc
poprzedzającą przepędzała na rozmyślaniu. Inni Święci w dzień przed przyjęciem
Komunii św. i po przyjęciu zamykali się na modlitwę; inni zadawali sobie surowe pokuty,
biczowali się i pościli; inni spełniali miłosierne uczynki, a wszyscy przynosili serca
czyste i rozgrzane miłością.
Lecz na czem zależy to przygotowanie się?
9. Prz ygotowanie się dalsze.
Przygotowanie się dalsze zależy na czystości serca, na pokoju duszy, na
umartwieniu żądz i zmysłów, na posłuszeństwie dla łaski Bożej i oddaniu siebie Panu
Jezusowi; niech więc całe życie twoje będzie przygotowaniem się do Komunii św.
Mianowicie, staraj się mieć serce czyste, czyli być w stanie łaski poświęcającej; inaczej
Komunia św. zamiast być dla ciebie chlebem żywota, stałaby się, jak Judaszowi, trucizną
śmierci. Jak bowiem trup jeść nie może, ani potrafi rodzić drzewo suche: tak dusza,
pozostającą w grzechu śmiertelnym, a więc pozbawiona życia nadprzyrodzonego, nie
tylko z Komunii św. żadnego nie ma pożytku, lecz co gorsza zatracenie odnosi, jak mówi
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Apostoł: „sąd sobie Je i pije” 84 . Słusznie zatem św. Jan Chryzostom upomina
nałogowych grzeszników, którzy grzechów swoich porzucić nie chcą, aby się nie ważyli
przyjmować Komunii św. „Niech żaden Judasz, — mówi — niech żaden łakomca nie
odważy się przystępować do Tajemnic świętych; okrutni i nieludzcy, srodzy i
niemiłosierni, nieczyści i wszetecznicy, niech się nie zbliżają do tego Stołu, który jest
samą świętością".
Niestety, zdarza się, że tacy grzesznicy bez pokuty i poprawy przyjmują Świętego
Świętych, aby tą obłudą, pokryć przed ludźmi swe grzechy; częściej jeszcze bywa, że ten
lub ów z niemądrej bojaźni lub fałszywego wstydu tai na spowiedzi grzech ciężki, a
mimo to idzie do Komunii św. O jakże straszną zbrodnią jest takie świętokradztwo !
Ciężko zawinili owi Żydzi, którzy Chrystusa Pana wydali na śmierć, i owi oprawcy,
którzy Go przybili do krzyża; ale większą jest wina świętokradcy, bo on wierząc w
Bóstwo Chrystusa Pana, ściąga Go niejako z nieba i krzyżuje w sercu swoim. Bezbożnym
był ów cesarz pogański, który na górze Kalwarii wzniósł posąg bogini rozpusty, Wenery,
a nad grobem Jezusowym statuę; bożka Jowisza; lecz straszniejszej bezbożności
dopuszcza się świętokradca, bo on pośród haniebnych bożyszczy, to jest, brzydkich
namiętności swoich, umieszcza Boga utajonego. Z bezbożnością łączy on obłudę, iż na
podobieństwo Judasza zdradza pocałunkiem Syna Bożego i sprzedaje Go szatanowi. To
też świętokradztwo takie najboleśniej rani Serce Jezusowe, a jeżeli pochodzi z nienawiści
do Chrystusa Pana lub z obłudy, jest grzechem najcięższym i najohydniejszym.
Ale za to ten grzech straszną ściąga karę; jeżeli bowiem w Starym Testamencie
lewita Oza został zabity gdy się niebacznie dotknął Arki przymierza, a król Ozjasz
trądem został obsypany, iż śmiał ująć kadzielnicę w rękę: jakaż kara winna spotkać tego,
który to, co jest najświętszego, haniebnie znieważa. Skutkiem niegodnej Komunji św.
jest bardzo często zaślepienie duszy i zatwardziałość serca. Świętokradca popada w grube
ciemności, iż nie widzi ni zgrozy swej zbrodni ni przepaści piekła, zionącej pod jego
stopami, lecz na oślep biegnie do zguby. I któż go zdoła uratować? Czy Sakrament
Pokuty? Lecz on nie śmie wyznać swego występku, ba zły duch obudzą w nim wielką
bojaźń i jak Kainowi szepce: Większy jest twój grzech, aniżeliby mógł być odpuszczony.
Czy głos sumienia? Lecz on niem tyle razy wzgardził; a więc zawczasu nosi na sobie
znamię przekleństwa i umiera często w niepokoju i rozpaczy.
Do bandy rozbójników przyszedł raz młody człowiek i zrazu okazywał się bardzo
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bojaźliwym w rzemiośle zbójeckiem. Tedy herszt dał mu taką radę: „Idź, tchórzu, do
Komunji, tak jak teraz jesteś, a odejdzie od ciebie ta dziecinna bojaźń". Nieszczęsny tak
zrobił i wnet wszystkich przeszedł w okrucieństwie. — Gdzieindziej umierał człowiek,
który przez całe swoje życie stronił od Pana Boga. Krewni sprowadzili mu kapłana; po
spowiedzi nieszczerej miał przyjąć Przenajśw. Sakrament, lecz gdy kapłan podniósł w
górę Hostję najświętszą, chory zawołał rozpaczliwym głosem: „Stój, Ojcze, ja raz tylko
przyjąłem Komunję i to niegodnie; jestem przeklęty". To rzekłszy, skonał.
Nieraz Pan Bóg podobnych grzeszników już na ziemi ciężko karze. Opowiada św.
Cyprjan, iż raz pewna niewiasta, zjadłszy wprzód ofiarnego mięsa na cześć pogańskich
bożków, odważyła się przystąpić do Stołu Pańskiego. Lecz zaledwie wzięła w usta Ciało
Pańskie, aliści w tej chwili wstąpił w nią szatan; jakby wściekła, przegryzła sobie język i
w szaleństwie i rozpaczy wyzionęła ducha. Straszliwszym był jeszcze koniec pierwszego
świętokradzcy, Judasza.
Zastanówże się teraz nad sobą, czy w życiu nie przyjąłeś kiedy Komunji św.
świętokradzko. Gdyby ci sumienie coś podobnego wyrzucało, odpraw z żalem wielkim
spowiedź generalną. Jeżeli cię Pan od tej zbrodni zachował, módl się za tymi, którzy się
jej dopuszczają, a za Msze, Komunje i Wijatyki świętokradzkie ofiaruj Panu często Msze,
Komunje i adoracje wynagradzające.
Na przyszłość czuwaj i módl się, iżby serce twoje było czyste, gdy masz przyjąć
Komunje św. sakramentalnie, albo tylko duchownie; kto bowiem zaproszony jest na gody
królewskie, niech się pierwej postara o suknię godową, suknię miłości. Jeżeli zatem
idziesz na te gody, gdzie król sam jest przytomny i gdzie Aniołowie usługują, patrz
najprzód, azali masz szatę godową, aby ci się tak nie stało, jak onemu biesiadnikowi,
który przyszedł na gody bez tej szaty i dlatego wrzucony został do ciemności
zewnętrznych, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Gdyby ci sumienie jaki grzech ciężki
wyrzucało, idź przedtem oczyścić się w łaźni spowiedzi; a choćby ci nic nie wyrzucało,
wzbudź przed każdą Komunją świętą akt żalu. Święty Franciszek Salezy spowiadał się
codziennie przede Mszą św., aby z jak największą czystością duszy przystępować do tak
świętej Tajemnicy.
Staraj się nadto oczyścić duszę z plam drobniejszych, czyli z grzechów
powszednich, mianowicie dobrowolnych i z przywiązaniem popełnianych, bo one
zmniejszają wpływ Komunji św. Wskazał to niejako Pan Jezus w wieczerniku, umywając
Apostołom nogi, zanim dał im Komunję św. Kiedy jakiś gość zacny ma dom twój
nawiedzić, cóż wtenczas czynisz? Oto wyrzucasz pajęczynę, wymiatasz proch, i sprzęty
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oczyszczasz: czyż więc pozwolisz, aby domek serca twego, w którym Pan Jezus ma jako
gość przebywać, zanieczyszczał kurz grzechu powszedniego i pajęczyna przywiązań
ziemskich ? Oczyść więc pragnienia i uczucia swoje, starając się przynieść do Komunji
św. serce próżne, aby je Pan miłością swoją napełnił. Tego On gorąco pragnie. Gdy raz
św. Gertruda pytała się Pana Jezusa, jakby się mogła najlepiej do Komunji przygotować,
otrzymała odpowiedź: „Jednego tylko żądam od ciebie, — ilekroć mię przyjmujesz, bądź
wolna od przywiązania do siebie i miej serce próżne". Stąd jako Izraelici, mający
pożywać baranka wielkanocnego, winni byli przepasać biodra swoje: tak dusze, mające
pożywać Baranka Bożego, winny być przepasane pasem umartwienia i pokuty; a jako
Mojżesz, mając rozmawiać z Bogiem, wstąpił na szczyt góry i został zakryty ciemną
chmurą: tak i te dusze winny acz na chwilę zapomnieć o ziemi, aby się Bogiem tylko
zajmować. Powiedziano bowiem, iż tylko „zwycięzcy daną będzie manna skryta"85 to
jest, temu, którzy żądze swoje poskromił, a nie, jako podły niewolnik, dźwiga hańbiące
ich jarzmo.
Przygotowanie się co do ciała należy na tem, aby być naczczo od północy, to jest,
nic nie jeść i nie pić, wyjąwszy, gdyby ktoś nagle zasłabł i musiał przyjąć Wijatyk
Święty86 — a przytem by ubrać się przyzwoicie. Radzi się także, w przededniu Komunji
św. zadać sobie choć jakieś małe umartwienie, jak np. odmówić sobie jakiejś potrawy,
dłużej wieczór się modlić itp.
10. Prz ygotowanie się bliższe.
Akty wiary, pokory i miłości.
Chceszli dobrze przygotować się do Komunji św. módl się przedewszystkiem o tę
łaskę, bo do godnego przyjęcia Pana Boga Bóg tylko sam usposobić może. Módl się do
Serca Jezusowego, by raczyło oświecić i zapalić twe serce, — jakoteż do Najśw. Matki,
by ci uprosiła choć okruszynę tego nabożeństwa, z jakiem Ona sama przyjmowała Najśw.
Ciało Syna swego87, i by ci tegoż Syna nietylko na ręku, jak Symeonowi, ale i na sercu
złożyła. „O najsłodszy i najmiłosierniejszy Jezu — tak mów do Pana — oto ja stoję przed
Tobą nędzny i nagi, wzywając łaski i błagając miłosierdzia Twego. Racz przeto nakarmić
łaknącego żebraka, ogniem miłości Twojej zapal oziębłość moją, jasnością obecności
Twojej oświeć ślepotę moją, abym Cię przyjął z największem nabożeństwem, z gorejącą
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miłością, z całem pożądaniem i uczuciem serca mojego, jako Cię przyjąć pragnęło wielu
Świętych i wiele dusz pobożnych, jak Cię przyjęła Najśw. Matka Twoja, kiedy Anioł
zwiastował Jej tajemnicę Wcielenia"88.
Ze swojej strony przynieś, obok czystości serca, czystą intencję, aby nie
przystępować do Komunji św. w tym celu, by zyskać sobie imię pobożnego, lub mieć
wewnętrzne zadowolenie, — ani po to, by tam znaleść, pociechy duchowne, — ani
dlatego, że inni tak czynią, lub że taki masz zwyczaj; ale w tym celu, by postąpić w
cnotach i życiu Bożem, — by wyjednać łaskę dla siebie lub drugich, — by się przyczynić
do rozszerzenia chwały Bożej, uświetnienia Kościoła i wybawienia dusz cierpiących, —
by się połączyć z Bogiem nieskończonej miłości i okazać Mu swoją miłość, — by
pocieszyć Jego Serce i wynagrodzić Mu liczne zniewagi, — by sprawić radość Najśw.
Matce i mieszkańcom Nieba.
Krom tego dołóż pracy, aby przez rozmyślanie obudzić w sobie stosowne uczucia;
a jako Pan Jezus przychodzi do ciebie ze wszystkiemi doskonałościami, z całą mądrością,
potęgą, miłością i chwałą: tak i ty przystępuj do Pana z taką doskonałością, na jaką tylko
zdobyć się możesz.
Mianowicie, przystępuj z żywą wiarą, bo ten Sakrament jest przedewszystkiem
„tajemnicą wiary", iż nie tylko żąda upokorzenia się rozumu, ale nadto poddania się
zmysłów. Miej więc wiarę silną, — silniejszą, aniżeli gdybyś, własnemi oczyma widział
Pana Jezusa, bo zmysły mogą cię oszukać, lecz słowo Boże nigdy, — a przytem wiarę
pokorną, iżbyś nie mówił za niewiernymi Żydami: „Jak to być może"?— ale wołał z
uniesieniem Piotra: „Panie, słowa żywota wiecznego Ty masz"89. Gdy św. Ludwikowi,
umierającemu, przyniesiono Przenajśw. Sakrament i zapytano go, czy wierzy, że w
Hostji świętej jest sam Pan Jezus przytomny, odrzekł: „Wierzę: niemniej silnie, jako
gdybym był widział Pana wtenczas, gdy w obliczu Apostołów wstępował do nieba"90. Ta
samo wyrzekła o sobie św. Teresa. „Pan nasz udzielił, jednej duszy — to jest, jej samej —
wiary tak silnej, w obecność swoją w Przenajśw. Sakramencie, że gdy słyszała ludzi
objawiających życzenie, aby byli żyli w onych czasach, gdy Pan Jezus chodził po ziemi
żydowskiej, nie mogła się wstrzymać od śmiechu, bo nie mogła pojąć, czego może
jeszcze pragnąć ten, kto silnie wierzy, że w Przenajświętszym Sakramencie jest Pan Jezus
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obecny"91. Miejże i ty wiarę silną, a przytem pokorną, abyś się nie kusił zgłębić tej
Tajemnicy, która przechodzi bystrość Aniołów, i nie zapominał, że więcej Bóg może
zdziałać, aniżeli człowiek zrozumieć; kto bowiem „wiele się bada o Majestacie Bożym,
będzie zatłumion od chwały"92.
Dla ożywienia wiary, mów do siebie, nim przystąpisz do Stołu Pańskiego: Oto
przychodzi do mnie Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży w ludzkiem ciele, najświętszy, najdoskonalszy, najmiłościwszy, najchwalebniejszy, najpotężniejszy, lubo
ukryty pod zasłoną chleba; przychodzi mój Stwórca, mój Zbawiciel, mój Król; przychodzi, aby mnie liche i niegodne stworzenie Ciałem swojem nakarmić, uświęcić i
zbawić. O Panie i Boże mój, bądź za to uwielbiony odemnie i od wszystkiego stworzenia
! Tak modlił się św. Tomasz z Akwinu przed swoją śmiercią. Kiedy mu już przyniesiono
Najśw. Wijatyk, zażądał, by go położono na popiele, a leżąc na tem łożu pokory i pokuty,
zawołał głośno: „Wierzę mocno, że Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy
człowiek obecny jest w tym Przenajśw. Sakramencie. Uwielbiam Cię, o mój Boże i
Zbawicielu! Przyjmuję Cię, o Najsłodszy, który jesteś ceną mojego okupu i posiłkiem
mojej pielgrzymki". Wkrótce potem poszedł do Tego, którego z taką wiarą przyjął.
Z wiarą połącz cześć pokorną i bojaźń świętą. Jeżeli bowiem arka przymierza, która
była tylko stolicą Bożą, taką czcią była otoczona, że izraelita Oza, dotknąwszy się jej bez
należnego uszanowania, został śmiercią ukarany: z jakąż czcią i pokorą winniśmy
przystępować nie do stolicy Bożej, ale do Boga utajonego. Aby te uczucia spotęgować,
przedstawiaj sobie, że zostałeś przeniesiony do nieba i widzisz tam stolicę Baranka,
otoczoną rzeszą Aniołów i Świętych, padających na oblicze u stóp tronu i wołających
nieustannie: Święty, Święty, Święty, — że ten Baranek, odziany chwałą i majestatem,
powstaje ze swej stolicy, aby zstąpić do twego serca; czyliż cię wtenczas bojaźń święta
nie ogarnie?
Możesz także rozważać, jak przy zwiastowaniu zatrwożyła się Niepokalana
Dziewica, — jak zadrżał święty przesłannik Jan, gdy Zbawiciela miał ochrzcić, — jak
Piotr rzucił się do nóg Jego, — jak setnik wołał: Panie, nie jestem godzien: — a ty nie
miałbyś się przejąć czcią głęboką i upokorzyć się aż do dna swojej istoty? Pytaj się
również: Kto ja jestem, o Panie, a kto Ty jesteś? I Ty Boże nieograniczony, Stwórco
wszechświata, Królu królów i Panie panujących, przed którym korzy się niebo i ziemia,
przychodzisz, do mnie — do mnie nicestwa — do mnie nędznego stworzenia — do mnie
91
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niewdzięcznego grzesznika — do mnie? I to nietylko, bym się korzył u stóp Twoich, jak
jawnogrzesznica, ale bym Cię przyjął do serca mego? Ach Panie! nie jestem godzien,
abyś wszedł do przybytku serca mego. Choćbym miał miłość Serafinów, choćbym tyle
uczynił i tyle wycierpiał dla ciebie, ile wszyscy Święci razem, choćbym miał świętość
wszystkich mieszkańców nieba, z ich Królową a Matką Twoją na czele: ach, Panie, i
wtenczas nie byłbym godzien. Aby te uczucia urozmaicić, możesz sobie wyobrazić, że
jesteś celnikiem, a klęcząc zdala od Pana, bijesz swe piersi w pokornym żalu, — albo że
jako jawnogrzesznica, leżysz u stóp Jezusa, nie śmiejąc nawet oczu podnieść, — albo że
jako święta Elżbieta, wybiegasz naprzeciw Pana i mówisz z pokorą: Skądże mi to, że Pan
mój przychodzi do mnie ?
Z pokorą niech się łączy żal głęboki, że tego Pana i Boga tak dobrego tyle razy
obraziłeś, a za miłość niezmierzoną prawie niezmierzoną wypłaciłeś się niewdzięcznością; stąd przed Komunją mów z celnikiem: „Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu" i z onym trędowatym: "Panie, jeżeli chcesz, możesz mię oczyścić". Opisuje
Euzebiusz, że gdy św. Hieronim umierał i zobaczył Przen. Sakrament, który mu
przyniesiono jako posiłek na ostatnią drogę, kazał się położyć na ziemi, poczem rzucił się
na kolana i z głębokiem wzruszeniem zawołał; „Czemu, o Panie, tak wielce się uniżasz, iż
raczysz przychodzić do człowieka jawnogrzesznika, a to nietylko, abyś z nim pożywał,
lecz abyś sam był od niego pożywany ?" Podobnie święty Wilhelm, usłyszawszy, że
zbliża się kapłan z Wijatykiem świętym, porwał się z łoża, chociaż był zupełnie
wycieńczony, i wyszedł naprzeciw Pana swego, podobny do lampy dogorywającej, która
nim, zagaśnie, po raz ostatni jaśniej zapłonie.

10. C i ag d a l s z y.
Akty miłości i pragnienia.
Lecz na pokorze nie można poprzestać. Pan Jezus został w Przenajśw. Sakramencie
z miłości, a więc z miłością i ufnością idź i ty do Pana, bo wszakże On sam pragnie serc
naszych, płonących jak pochodnie; i zapewnia, że przyszedł puścić ogień na ziemię, aby
nim rozpalić serca nasze. Rozważajże w tym celu, jak On cię ukochał, abyś się
przynajmniej w części odwzajemnił; pomyśl także, co ci Pan daje i dlaczego daje, a
rozgrzeje się serce twoje. Gdyby król potężny i wielki, siedząc z książętami przy stole,
przypominał sobie, że gdzieś daleko w lichej chatce leży na barłogu biedny żebrak, trapiony głodem, — i gdyby tknięty litością, posłał mu przez dworzanina kilka potraw ze
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swojego stołu: podziwialibyśmy czułą dobroć tego króla. Gdyby zamiast dworzanina,
wysłał do żebraka jednego ze swoich książąt, zdumienie nasze jeszczeby się wzmogło.
Lecz gdyby sam powstał od stołu i w orszaku całego dworu zaniósł mu potrawy i własną
ręką go karmił: cobyśmy pomyśleli o takim królu? Dalej już miłość jego posunąć się nie
może, lecz miłość Pana Jezusa dalej się posunęła; On bowiem nietylko sam odwiedza
żebraka-człowieka, nietylko sam go karmi, ale nadto, o cudo miłości! samym sobą go
karmi; sam staje się karmicielem i pokarmem. I jakże nie miłować Pana tak dobrego? A
więc miłuj Go taką miłością, na jaką stworzenie zdobyć się może. „Gdy masz
przyjmować Ciało moje — radził sam Pan Jezus św. Mechtyldzie — żądaj i pragnij dla
chwały Imienia mojego mieć taką gorliwość i miłość, jaką ktokolwiek i kiedykolwiek
pałał ku mnie, i z tem usposobieniem do mnie przystępuj; a ja przyjmę tę miłość, nie jaką
rzeczywiście ona będzie, lecz jakąbyś mieć pragnęła".
Z miłością Boga łącz miłość bliźnich; pamiętaj bowiem, że Pan Jezus nie pozwala
przystąpić do Ołtarza temu, który się powaśnił z bratem swoim. On też dlatego — jak
mówi Św. Augustyn — ustanowił ten Sakrament pod postaciami chleba i wina, aby jako z
wielu ziarn pszenicy chleb, z wielu jagód wino powstaje, tak wierni, używający tego
Sakramentu, jednem ciałem i jednym duchem się stali, czyli by Przen. Sakrament był
spójnią i symbolem jedności ciała mistycznego, którego głową jest Chrystus 93 .
Wyrażeniem tej miłości był w pierwszych wiekach pocałunek pokoju przed Komunją św.
Staraj się i ty przynieść do Komunji św. serce wolne od wszelkiej niechęci i urazy, serce
napełnione miłością Boga i bliźnich; ta atoli miłość nie ma być koniecznie uczuciową,
tkliwą, okazującą się we łzach i wzruszeniach, bo podobne objawy nie są — jak
widzieliśmy — istotą miłości; dosyć, gdy wola złączona jest z Bogiem. Stąd jeżeli cię
Pan nawiedzi oschłością, nie stroń mimo to od Komunji św.
Miłość żywa obudzi w tobie gorące pragnienie połączenia się z Panem Jezusem,
Jest ono konieczne; bo jako głód jest znakiem zdrowia ciała, a oraz usposobieniem do
korzystania z pokarmów: tak wielkie pożądanie Przenajśw. Sakramentu doskonałem jest
przygotowaniem do otrzymania błogosławionych jego owoców; a im większe to
pożądanie, tem obfitsze owoce. „Niechże więc — wzywa nas św. Jan Złotousty - nikt nie
przystępuje z niesmakiem, nikt z opieszałością, lecz wszyscy płonący, wszyscy żarliwi,
wszyscy ożywieni. Nie gnuśniejmy, takiej dostępując czci i miłości. Czy nie widzieliście,
z jaką, skwapliwością garną się niemowlęta do piersi macierzyńskich i z jaką chciwością
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usta do nich przykładają? Z takim i my zapałem przystępujmy do tego Stołu i do tych
piersi kielicha duchownego; owszem, z daleko większem jeszcze pożądaniem pijmy,
jakby niemowlęta ssące, łaskę Ducha Św., i niech to jedno nas boli, gdyśmy pozbawieni
tego pokarmu"94.
Takie było pragnienie Świętych. Św. Ignacy Męczennik pisał do Rzymian : „Nie
pragnę czczych i znikomych! pociech tego świata, ale pragnę tylko Chleba Bożego i
niebieskiego, Chleba żywota; a tym jest Ciało Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego".
Św. Katarzyna Seneńska omdlewała z wielkiego pragnienia, a Pan cudem je nagrodził, bo
gdy raz była na Mszy św. spowiednika swego błog. Rajmunda, cząstka Hostji Najśw.
została, snadź przez Aniołów, wzięta z ołtarza i włożona w jej usta. Św. Katarzyna
Genueńska czuła nienasycony głód za Komunją św.; — gdy ujrzała Hostję św. w rękach
kapłana, wołała z uniesieniem: „Prędzej! prędzej! niechaj spocznie ten pokarm w głębi
serca mojego". Takie było również usposobienie św. Mechtyldy: „Gdyby potrzeba było
iść przez płomienie, aby przyjąć Komunje św., nie wahałabym się ani na chwilę". Takie
było pragnienie św. Filipa Nereusza; gdy przed śmiercią ujrzał Przenajśw. Sakrament,
zawołał z radością: „Oto idzie moja Miłość! O podajcie mi moją Miłość!" Takie było
pragnienia św. Teresy; gdy jej po raz ostatni przyniesiono Komunje św., zerwała się z
łoża, jak gdyby się chciała rzucić na ziemię, poczem złożywszy ręce, z twarzą
rozpromienioną, tak słodko przemawiała do Oblubieńca swego Jezusa, że otaczające ją
siostry głęboko były wzruszone.
Podobnie i ty pragnij, miła duszo. Jako jeleń, zmęczony pogonią, spieszy do źródeł
wodnych, tak i ty spiesz do źródła zbawienia; — a jako głodne ptaszęta wyciągają z
gniazda swe dzióbki, wołając piskliwie o pokarm: tak i ty, ptaszyno Boża, wołaj jękiem
serca, by cię Ojciec twój, Jezus, Chlebem żywota nakarmił. Aby to pragnienie rozpalić,
przedstawiaj sobie, że Pan Jezus pragnie przyjść do ciebie, jużto jako miłujący
Oblubieniec, by zaślubić twoją duszę, — jużto jako wierny Przyjaciel, by pocieszyć
twoje serce, — jużto jako troskliwy Lekarz, by uleczyć twoje rany, — jużto jako czuły
Ojciec, by cię przyjąć w swe objęcia i dać ci pocałunek ojcowski.
Jeszcze dzień przedtem podnoś serce w świętych westchnieniach i z gorącą
tęsknotą wyglądaj onej chwili? szczęśliwej. Św. Róża Limańska w dniu poprzedzającym
Komunję św. pościła i biczowała się, a nadto ozdabiała komnatę swego serca aktami czci,
pokory, miłości, napełniała ją wonią świętych pragnień, zapalała w niej światło
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pobożnych rozmyślań i zgromadzała wszystkie władze duszy na powitanie Pana.
Naśladując tę Świętą, mów i ty do siebie: Jutro przyjmę Pana mego — jutro będę wieczerzać z królem; a jeżeli możesz, poświęć choć ćwierć godziny na rozmyślanie. Gdy się
obudzisz w nocy, ponawiaj te słodkie uczucia; gdy się rano ockniesz, niech ci się zdaje,
że cię Anioł obudził, mówiąc: „Pójdź na ucztę wielkiego króla"; albo też wyobrażaj
sobie, że Pan odzywa się do ciebie, jak niegdyś do Zacheusza: „Zstąp prędko, albowiem
dziś potrzeba mi mieszkać w domu twoim"95. Zapraszaj tedy Pana do serca swego; a ta
tęsknota, pochodząca z miłości, niech ci towarzyszy aż do Stołu Pańskiego.
W podobny sposób przygotuj się do Komunii św. Lecz ponieważ to przygotowanie
będzie zawsze niedostatecznem, proś więc Pana, aby On sam je uzupełnił. Jako król,
chcąc w domu ubogiego kmiotka odpocząć, przesyła przez swoich dworzan obiad i
przybory, aby dom był godny przyjąć takiego gościa: tak i ty czyń z ubożuchną swoją
duszą. Oto Król wielki chce ją odwiedzić; ponieważ zaś nie masz czem jej ozdobić, proś
przeto Pana, aby On sam za pomocą dworzan swoich — Aniołów i Świętych — raczył
ten lichy domek oczyścić i przybrać według godności swojej osoby 96. Taką samą prośbę
przedłóż Aniołom i Świętym, a szczególnie Aniołowi Stróżowi i Królowej niebieskiego
dworu Najśw. Bogarodzicy, aby Ona otworzyła górny skarbiec i wzbogaciła twoje
ubóstwo. „O najdobrotliwsza Matko moja — tak mów z św. Piotrem Klaverem — daj mi
choć iskierkę tego ognia miłości, którym płonie Serce Twoje, a raczej użycz mi Serca
Twojego, abym w niem przyjął i ugościł Jezusa, Twego Syna i Zbawiciela mojego".
Wszystkie wymienione wyżej akty rób bezpośrednio, przed Komunją św., czy to
używając do pomocy książki, czy też — co lepsza — mówiąc do Pana Jezusa prostem a
gorącem sercem, które pierwej rozgrzej w rozmyślaniu. Jeżelibyś mimo to uczuł się
oschłym i znękanym, idź do Pana z takiem usposobieniem, z jakiem Najśw. Panna stała
pod krzyżem97.
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12. Obowiązek dzięk cz ynienia po Komunji św.
Jeżeli obowiązek przygotowania się do Komunji św. tak jest ważny, niemniej
ważnym jest obowiązek dziękczynienia po Komunji św. Rozważmy tylko pobudki.
Im większym jest dar, im większą miłość dawcy, tem większym jest obowiązek
wdzięczności; lecz czyliż może być dar większy nad Komunję św., w której sam Pan
Jezus oddaje się duszy ? „Śmiem twierdzić — mówi św. Augustyn — że sam Pan Bóg
choć wszechmocny, więcej dać nie mógł — choć nieskończenie mądry, więcejby dać nie
umiał — choć nieskończenie bogaty, nie ma, coby więcej dał" 98 . Otóż ten dar,
przewyższający wszelkie pojęcie, dostał się tobie w udziale, podczas gdy tylu świętych
Patryarchów i Proroków nie mogło Go nawet oglądać, gdy tyle ludów bałwochwalczych
lub błędnowierczych dotąd Go nie zna; — powiedzże więc sam, jaką powinna być
wdzięczność twoja. Jeżeli żebrak dziękuje za kawał chleba, czyż nie słuszna, by
dziękować za "Chleb żywy, który z nieba zstąpił?".
Tego wymaga również korzyść własna; niema bowiem w życiu naszem chwili
droższej i korzystniejszej, nad chwilę po Komunji św. Wtenczas to Pan Jezus ofiaruje ci
skarby swoje i otwiera swe Serce; możesz się zatem wzbogacić w jednej chwili, możesz
przyłożyć usta do Serca Jezusowego i czerpać z tego źródła wszelką łaskę i wszelkie
błogosławieństwo: potrzeba tylko wdzięczności, aby sobie otworzyć na oścież to Serce
pełne miłosierdzia i słodkości. Wtenczas możesz także zebrać wiele zasług, bo jak uczy
wielu mistrzów duchownych, akty cnót, czynione po Komunji św., mają odrębną wartość, z powodu ścisłego zjednoczenia duszy z Panem Jezusem. „Chwile po Komunji św.
— mówi św. Teresa — to czas najcenniejszy. Boski Mistrz chętnie nas wtedy poucza;
nachylmy ucho, a z wdzięczności, że raczy nas pouczyć, ucałujmy stopy Jego i
zaklinajmy Go, by się od nas nie oddalił"99.
Jeżeli więc dziękujesz, odbierasz obfite dary i pomnażasz swe zasługi; jeżeli nie
dziękujesz, działasz najprzód nierozumnie. Oto przed chwilą oświadczyłeś po trzykroć i z
najgłębszem na pozór przekonaniem, iż nie jesteś godzien, aby Bóg nieskończenie święty
w tobie zamieszkał; „Panie — tak mówiłeś — nie jestem godzien, abyś wszedł do
przybytku serca mego" ; — a kiedy się Pan oddał tobie, kiedy niebo całe zdumiewa się
Przyjąwszy Komunję św., nie trzymaj jej w ustach, lecz zwilżywszy Ją nieco, połykaj; Jeżeli się cząstka
jaka przylepiła do podniebienia, pomagaj sobie językiem, albo weźmij do ust trochę wody; gdyby zaś
wypadła na ziemię, powiedz to kapłanowi, by ją sam podjął. Nie pluj też zaraz po Komunji św. I nie
wychodź czemprędzej z kościoła, ale za dar tak wielki składaj Panu gorące dzięki.
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nad wywyższeniem twojem, ty już o Panu nie myślisz, ty nie masz dla Niego ani słowa
podzięki, ani nawet nie poczuwasz się do obowiązku wdzięczności.
Powtóre, tracisz przez to wiele z owoców Komunji świętej. Cobyś powiedział o
człowieku, któryby zżął zboże i związał w snopy, ale snopy zostawił na polu? Lecz czyliż
ty inaczej czynisz, gdy nie dziękujesz po Komunji świętej? „Lękajmy się, — mówi
Alvarez de Paz — bo wielu mały tylko owoc odnosi ze Stołu Pańskiego, a to dlatego, że
tak przed Komunją św. jak po Komunji św. nie czuwają dostatecznie nad sobą, — i że
przyjąwszy Pana, nie przejmują się zadosyć tą myślą, że w dniu tym Święty Świętych do
nich wstąpił" 100.
Po trzecie, wyrządzasz wielką boleść i wielką wzgardę Chrystusowi. Gdyby król
wielki przyszedł do domu żebraka, aby go odwiedzić i łaskami obdarzyć, żebrak zaś nie
troszczył się wcale o króla, ale rozmawiał z jego sługami, cóżby to była za wzgarda i
niewdzięczność ! Lecz oto Król Jezus nawiedza ubogie serce twoje, a ty Go porzucasz i
zwracasz się do stworzeń! On też skarży się na ciebie, jak niegdyś na niewdzięcznych
trędowatych: Nie jest naleziony, któryby się wrócił a dał Bogu chwałę" 101; co więcej,
grozi ci swoją niełaską. Jeżeli bowiem będziesz gardził Panem, On też wzgardzi tobą,
odtrąci cię od Stołu Swego, iż zamiast pożywać chleba Aniołów, będziesz się karmił
strawą synów marnotrawnych.
Wreszcie, zaniedbując dziękczynienia po Komunji św., stajesz się winnym wielkiej
przeciw Bogu nieprzyzwoitości i naśladujesz zdrajcę Judasza102. Mówi Pismo św., że
Judasz, wziąwszy Komunję świętą, wyszedł natychmiast; a cóż robią ci wszyscy, którzy
przyjąwszy Komunję św., lub co gorsza, odprawiwszy Mszę św. wychodzą czemprędzej
z kościoła, aby się zajmować rzeczami błahemi, a nieraz wracać do grzechu.
„Posłuchajmy wszyscy — mówi św. Jan Chryzostom — tak kapłani jak wierni. Może się
twardem komu wydaje to, co powiem; wszakże bacząc na opieszałość wielu, powiedzieć
muszę: Judasz po spożyciu ostatniej wieczerzy nie pozostał w wieczerniku, jak drudzy,
ale sam zerwał się i wyszedł, — tenże przykład naśladują ci wszyscy, którzy odchodzą
bez dziękczynienia" 103.
Zapewne nie zechcesz iść śladami Judasza, a więc spełniaj ważny i korzystny
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obowiązek dziękczynienia po Komunji św., spełniaj zaś w ten sposób.
13.Sposób dziękcz ynienia po Komunji świętej.
Skoro przyjmiesz Pana Jezusa w Komunji św., usuń się — o ile można — na
miejsce samotne, zamknij bramy duszy, aby się tam nie wcisnęły obce myśli i uczucia, a
nawet nakaż milczenie jej władzom i zmysłom; Pan bowiem jest w kościele swoim
świętym, niech milczy od oblicza Jego wszystka ziemia" 104 . Trwaj chwilę w tem
milczącem podziwieniu, jużto aby wyznać, że On jest nieskończenie wyższy nad
wszelkie pochwały, jużto aby słuchać Jego natchnień; On bowiem pragnie wtenczas
mówić do duszy. Wielebna Siostra Marya od Krzyża składała po Komunji świętej Pana
Jezusa w sercu swojem, jakby w żłóbku, a sama rzucała się w milczeniu do stóp Jego,
nakazując ciszę poruszeniom duszy, aby nie zbudzić umiłowanego.
Poczem zastanów się z żywą wiarą, kto to przyszedł do serca twego, i upokorz się
głęboko, naśladując Apostoła Piotra, który po onym cudownym połowie ryb zawołał z
świętą trwogą: Wynijdź odemnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny105. Ponieważ zaś Pan
mimo twojej nędzy chce pozostać w twem sercu, przeto złóż Mu głęboki pokłon, a to tem
głębszy, im głębiej On sam się uniżył. Przyzwij także na pomoc wszystkie władze duszy
i wszystkie zmysły ciała, mówiąc do nich: Pójdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed
Bogiem 106; tak jako gdy kto przyjmując w swoim domu zacnego gościa, zwołuje sługi
swoje i krewnych, aby mu także wespół z nim należną cześć złożyli107. Wezwij również
Najśw. Bogarodzicę, wszystkich Świętych i Aniołów, otaczających cię niewidomie, aby
z Tobą i w Tobie pokłon Panu oddali: Kłaniajcie się Mu wszyscy Aniołowie Jego"108.
Dla ożywienia tych uczuć przedstawiaj sobie, że serce twoje jest stajenką
betlejemską, a ty jako jeden z onych pastuszków, klęczysz u stóp Dzieciątka Jezus, —
albo że ono jest tronem Baranka w niebie. Św. Alfons Rodriguez przedstawiał sobie po
Komunji św., że serce jego jest wielką salą, w której dwa trony są wzniesione, i że na
jednym z nich siedział Jezus Chrystus, na drugim Najśw. Bogarodzica. Święty rzucał się
w myśli do podnóża tych tronów i mówił potrzykroć: Chwała Ojcu i t. d. a potem: Te
Deum laudamus. Przy tych słowach: „Pleni sunt coeli", to jest „pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej", zwracał się do wszystkich stworzeń i wzywał je, aby razem z
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nim hołd i dziękczynienie składały Bogu. Św. Teresa wyobrażała sobie, że leży, jak
Magdalena, u stóp Jezusowych i skrapia je łzami swojemi.
Lecz nad innemi uczuciami winna górować miłość. Ogień włożyłeś do serca, czyż
więc podobna, aby cię nie palił ? Czyż możebna, abyś nie miłował Pana tak wielce cię
miłującego ? Rozważaj tylko miłość Jezusową, a rozpali się miłość twoja. W tym celu
możesz sobie wyobrazić, że jesteś w wieczerniku, gdzie z umiłowanym uczniem Janem
spoczywasz na piersiach Pana Jezusa, a potem z rąk Jego odbierasz Komunję świętą, —
albo że serce twoje jest Kalwarją, w której osadzony jest krzyż Jezusów, a krople Krwi,
płynące z krzyża, spadają na twoje serce, — albo że usta swe przykładasz do otwartego
boku Pana Jezusa i Krew najświętszą z niego czerpiesz, Św. Katarzyna Sen. ilekroć
przyjmowała Komunję św. przedstawiała sobie, że jest dzieckiem, do macierzyńskich
piersi usta przykładającem. Możnaby też z Najświętszą Matką śpiewać w duchu
Magnificat, — albo ze starcem Symeonem wołać w uniesieniu: „Teraz puszczasz, Panie,
sługę Twego w pokoju", — albo z Zacheuszem witać Pana pokornie w domku serca
swego i przyrzekać zupełną poprawę życia, — albo z Marią Magdaleną leżeć u stóp
Jezusowych i zmywać je łzami żalu i miłosierdzia.
Tę miłość wylewaj w gorących aktach podziękowania i ofiarowania się. Ponieważ
zaś miłość twoja jest zimna, słowo nieudolne, zapraszaj więc na pomoc wszystkich
mieszkańców nieba: O wy wszyscy święci Apostołowie i Męczennicy i Wyznawcy i
Panny i Ty szczególnie, Królowo wszystkich Świętych, Królowo miłości, przybądźcie mi
na pomoc, chwalcie ze mną Pana mojego i waszego i składajcie Mu gorące dzięki. Cały
Kościele triumfujący i walczący, błogosław Panu, bo wielkie jest i święte Imię Jego. To
znowu wyznając ubóstwo swoje, mów z pokorą: Cóż Ci dam, Panie, za wszystko, coś Ty
mi dał?
Aby jednak coś dać Panu, ofiaruj najprzód Ojcu Niebieskiemu Pana Jezusa; On
bowiem jest wtenczas twoją własnością. Ofiaruj Bogu tę pokutę, jaką Pan Jezus za ciebie
podjął, — ofiaruj boleść i smutek, jaki dla ciebie poniósł, bo wszystko to twoje. Ofiaruj
najśw. Jego żywot na zadosyćuczynienie za brudy twojego życia, — ofiaruj cnoty Jego na
zadosyćuczynienie za niewierności i złe nałogi twoje. Panie — tak mów — żebrakiem
jestem i nie mam Ci co dać, ale Syn Twój najświętszy jest teraz moją własnością, a więc
Jego samego składam Ci w ofierze. Następnie ofiaruj siebie Sercu Jezusowemu, bo Pan
na to ci się oddał, aby i ty się Jemu oddał; oddaj więc Panu swoje ciało ze wszystkimi
członkami, swoją duszę ze wszystkiemi władzami, swoje myśli, uczucia, zamiary, słowa,
uczynki, cierpienia, każdy krok swój i każde tchnienie swoje, aby On żył i rządził
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wyłącznie w twojem sercu, jakby w domu swoim. Ofiaruj się szczególnie na prace i
krzyże, jakie raczy ci zesłać, — pytaj o Jego wolę, mówiąc: Panie, co chcesz, abym
uczynił ? Wtenczas Pan Jezus zażąda może od ciebie jakiej ofiary, np. abyś się strzegł
tego upadku, lub zerwał to przywiązanie, a więc przyrzeknij to uczynić, a nawet zrób
Panu dobrowolną obietnicę, że n. p. będziesz gorliwszym w modlitwie, zadasz sobie jakie
umartwienie, albo spełnisz jaki uczynek miłosierdzia, — słowem, że tak będziesz służył
Panu, jakby ta Komunja św. miała być ostatnią w twem życiu.
Z oddaniem się łącz święta tęsknotę i pragnienie gorące połączenia się na zawsze z
Panem. O Jezu najmiłościwszy — tak mów do Pana — kiedyż przyjdzie ta godzina, w
której jedynie ogniem miłości twojej płonąć będę, Tobie na ofiarę. Kiedyż, o kiedyż,
Miłości niestworzona?! O Chlebie żywy, — kiedyż zacznę żyć jedynie Tobą, dla Ciebie i
w Tobie? O Manno niebieska, — kiedyż znudzony wszelkim pokarmem ziemskim,
Ciebie tylko pragnąć i Tobą jedynie karmić się będę? Kiedyż do tego przyjdzie, o
Słodkości moja? Kiedyż, o jedyne Dobro moje? Ach, Panie mój miłościwy i
wszechmocny, odwiąż już to serce moje od wszelkiej złej namiętności, a przywiąż je do
Siebie. Przybierz to serce w Twoje święte cnoty i ożyw tą jedyną żądzą, by wszystko
czynić dla przypodobania się Przenajświętszemu Sercu Twojemu109.
Poczem rzucając się w duchu do nóg Jezusowych, ucałuj je z pokorą i proś o łaski.
Pan Jezus jest wtenczas w duszy twojej jako król na tronie i mówi do ciebie: „Proś o
cokolwiek, a dam tobie" — a więc przedstawiaj Panu swe potrzeby, niedole i boleści;
proś o cnoty, szczególnie o miłość doskonałą i wytrwanie w miłości; proś o łaski dla
siebie, dla rodziców, dla przyjaciół i dla nieprzyjaciół; proś o nawrócenie grzeszników i
niewiernych, wybawienie dusz pokutujących, gorliwość duchowieństwa, zwycięstwo
Kościoła, spełnienie pragnień Ojca św. i t. p.
Proś mianowicie, aby cię Pan Jezus mocą Komunii św. przemienił w Siebie. O
Panie — tak mów — niech doznam tych skutków, jakie pragniesz sprawić w duszy,
przyjmującej Cię godnie. Czyliż bowiem daremnie tyle cudów czyniłeś, tyle miłości
okazałeś, tyle upokorzeń poniosłeś, aby Komunia św. była bez żadnego dla mnie owocu?
Ach, Panie, przecież tego nie dopuścisz? A więc uczyń we mnie, co uczynić pragniesz;
zjednocz mnie z Sobą nierozdzielnym węzłem miłości; połącz przepaść Twojego
miłosierdzia z przepaścią mojej nędzy, przepaść Twojego światła z przepaścią moich
ciemności, przepaść Twojej potęgi z przepaścią mojej słabości, przepaść Twojego
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bogactwa z przepaścią mojego ubóstwa; obdarz mnie w obfitości zasługami Twojego
życia i Twojej śmierci; poświęć moje ciało i moją duszę, niech żyję odtąd w Tobie, a Ty
we mnie, abyś we mnie był uwielbiony.
Potem podziękuj Matce Maryi, iż cię przez ręce Matki Kościoła nakarmiła
Chlebem żywota, — jakoteż Aniołom i Świętym, iż cię wspierali swojem wstawieniem; a
dla dostąpienia odpustu odmów nabożnie tę modlitewkę: „Oto ja, o dobry i Najsłodszy
Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twojem, a w największej żarliwości ducha
błagam Cię i zaklinam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości wraził w serce
moje, tudzież prawdziwą pokutę za grzechy moje, a najszczerszą, a silną chęć poprawy
sercu mojemu na zawsze dać raczył. Udaruj tą łaską mnie, który z największem
wzruszeniem i najgłębszą boleścią duszy mojej Twoje pięć Ran rozpamiętywam i myślą
moją w nich się zatapiam, o dobry Jezu, — mając to przed oczyma, co król prorok Dawid
miał na ustach swoich, gdy mówił o Tobie: Przebodli ręce moje i nogi moje: policzyli
wszystkie kości moje"110.
Jeżeli Pan da ci po Komunii św. kroplę duchownej pociechy, dziękuj za nią i
zachęcaj się stąd do tem gorętszej służby; jeżeli zaś bez twej winy nawiedzi cię
oschłością, uniżaj się przed Panem i trwaj mimo to na modlitwie, zatapiając się w Sercu
Jezusowem i używając w potrzebie książki. Pamiętaj przytem, że nieraz adoracja w
cichem milczeniu jest milszą Panu i korzystniejszą dla duszy, niż najwymowniejsze
-słowa.
Wróciwszy do domu, zachowaj duszę w skupieniu. Św. Gertruda w dzień Komunii
św. nie mówiła bez ważnej przyczyny, uważała bowiem za rzecz niegodną, aby te usta,
przez które wchodził Pan Jezus, otwierały się na mowę grzeszną lub próżną. Sam Pan
Jezus mówił do niej: „Kto po Komunii św. nie trzyma na wodzy języka, ale odważa się na
słowa próżne, kłamliwe, krzywdzące, lub nieskromne, ten tak obchodzi się z Panem i
Bogiem swoim, jako gdyby ktoś rzucał kamieniem na gościa, który w dom jego
wstępuje".
Unikaj zatem roztargnień i strzeż się okazyj do grzechu, jakoteż powrotu do wad
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Świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków! Amen (300 dni odpustu za każdym razem; 7 lat raz na
dzień po przyjęciu Komunji św.).
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zwyczajnych; ponieważ zaś jesteś słaby, przeto proś Pana, aby był zawsze z tobą. „Zostań
ze mną, Panie — tak mów z uczniami w Emaus — boć się ma ku wieczorowi, — bo w
duszy zmierzch zapada, światło gaśnie, ciepła ubywa, siły nikną; zostań więc ze mną i
oświecaj, zagrzewaj, wspieraj i dźwigaj biedną duszę moją. W tym dniu wszystkie swe
prace i cierpienia ofiaruj Panu w zamian za dar Komunii św.; a przedstawiając sobie, że
jesteś niejako przybytkiem Pańskim, albo duchownem cyborjum, cofaj się co chwila do
wnętrza duszy i składaj tam cześć Panu. Często potem nawiedzaj Przenajśw. Sakrament,
bo byłoby wielką niegrzecznością nie oddać Panu odwiedzin. Staraj się na koniec, abyś
odtąd nigdy nie utracił Pana Jezusa, lecz coraz doskonalej z Nim się zjednoczył i coraz
gorliwiej dla Niego pracował.
Do tego posłuży także Komun ja duchowna.

14. O Komunii duchownej.
Święty Sobór Trydencki naucza, że można przyjmować Komunię św. nie tylko
sakramentalnie, to jest, rzeczywiście, ale i duchownie, czyli pragnieniem. Wszyscy
nauczyciele życia duchownego zalecają gorąco tę praktykę. „Wzywam każdego — mówi
św. Teresa — kto chce wzrastać w miłości Pana Jezusa, aby przynajmniej raz na dzień
podczas nawiedzania Przenajśw. Sakramentu, albo podczas Mszy św., duchowną
Komunję przyjmował; owszem, można ją po trzykroć podczas Mszy świętej przyjmować: na początku, w środku i na końcu". Kiedyindziej zaś tak zachęcała swe córki
duchowne: „W dniu tym, w którym słuchacie Mszy św., a nie przyjmujecie Komunii św.,
przyjmujcie ją duchownie, a zbierzecie obfite owoce. Zamykajcie się wtenczas w sercu z
Boskim Mistrzem waszym, jakobyście Go istotnie przyjęły, a miłość Jego udzieli się
duszom waszym; jest On bowiem jako ogień. Kto w zimie zbliża się do ognia, doznaje
dobroczynnych jego skutków: tak też dzieje się z duszą, —jeżeli pragnie ujść mrozu
duchownego i z tem pragnieniem zbliża się do Pana Jezusa, tego ognia prawdziwego,
tedy kilka chwil wystarczy, by ją ogrzać na czas dłuższy”. Tak również czyniły zawsze i
czynią dusze święte, a jedna z nich — bł. Agata od Krzyża — aż dwieście razy dziennie
łączyła się z Panem Jezusem.
Nic w tem dziwnego, bo ta praktyka, jako żywy objaw miłości, jest Panu bardzo
miłą. Św. Julianna Falkonieri, nie mogąc w ostatniej chorobie przyjąć Komunii św. dla
słabości żołądka, prosiła kapłana, aby przynajmniej pokazał jej Przenajświętszy
Sakrament i zbliżył Go ku jej piersiom. Pan nagrodził to pobożne pragnienie, bo nagle
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Hostia św. zniknęła z rąk kapłana i przeniosła się do serca św. Julianny. Toż samo
czytamy o św. Rajmundzie, że gdy umierając miał przyjąć Wiatyk św., a kapłan nie
przychodził, począł gorąco błagać Pana Jezusa, aby go tego posiłku nie pozbawiał. Jakoż
wobec wielu świadków naocznych sam Pan Jezus się okazał i dał mu Komunję św.
Podobnym cudem nagrodził Pan Jezus gorące pragnienie św. Bonawentury, św.
Stanisława Kostki, św. Katarzyny Seneńskiej i bł. Imeldy.
Ta praktyka jest dla nas wielce korzystną, bo udziela podobnych owoców, jak i
Komunja sakramentalna, jest najlepszem do niej przygotowaniem, a potem utrzymuje
duszę w ciągiem zjednoczeniu z Panem Jezusem. Objawił to Pan Jezus zakonnicy
Paulinie Maresca, pokazując jej w widzeniu dwa naczynia — jedno złote, w którem
złożone były jej Komunje sakramentalne, drugie srebrne, w którem były zebrane
Komunje duchowne111.
Wreszcie Komunja duchowna jest bardzo łatwą i każdemu dostępną, bo nie
potrzeba być naczczo, ani zasięgać zezwolenia spowiednika, a do tego można ją przyjmować nietylko w kościele, ale gdziekolwiek i kiedykolwiek.
A więc ukochaj tę świętą praktykę i spełniaj ją często, zwłaszcza gdy słuchasz
Mszy św., gdy nawiedzasz Przenajśw. Sakrament, gdy przechodzisz obok kościoła lub
odprawiasz wieczorną modlitwę, gdy w nocy ze snu się budzisz; spełniaj ją należycie, bo
im większą jest miłość i gorętszem pragnienie, tem obfitsze są owoce. A jakże należy ją
spełniać ?
Przedewszystkiem bądź w stanie łaski, a więc bez grzechu śmiertelnego, inaczej
nietylko nie odniósłbyś żadnego pożytku, alebyś nawet grzech popełnił, iż się odważasz
zapraszać Pana do serca skalanego.
Gdy już masz przyjąć Komunje duchownie, staw się u stóp Pana Jezusa, wzbudź
silną wiarę i gorącą miłość, a oraz żal serdeczny, że On tak dobry, a ty tak niewdzięczny.
A iż pragnieniem Jego jest mieszkać z synami ludzkimi, więc zapragnij Go przyjąć i
zapraszaj do domku serca swego, jako miłego gościa, mówiąc: „O Jezu, Zbawicielu mój,
wierzę mocno, że w tym Sakramencie jesteś rzeczywiście z Ciałem, Krwią, Duszą i
Bóstwem przytomny. Oddaję Ci cześć jako Bogu utajonemu. Miłuję Cię nadewszystko, a
z miłości ku Tobie żałuję za wszystkie grzechy, w całem mojem życiu popełnione. Dusza
moja pragnie Cię przyjąć, przyjdź tedy, najdroższy Jezu, przyjdź odwiedzić moje serce i
nasycić moje pragnienie”. Potem możesz sobie przedstawić w duchu, że Najśw.
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Św. Alfons Lig. Nawiedzenia Najśw. Sakramentu.
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Bogarodzica, albo św. Józef, albo Anioł Stróż, albo Patron twój, albo kapłan przynosi ci
Ciało Pańskie; przyjmijże je z wielką miłością, a potem uwielbiaj, dziękuj, ofiaruj siebie,
proś, — jak po rzeczywistej Komunji.
Ponieważ mimo twoich wysileń usposobienie, jakiego godną jest Komunja św.
sakramentalna czy duchowna, nie będzie ze wszechmiar doskonałe, przeto proś o okruszynę tego nabożeństwa, jakie Najśw. Panna miała do Przenajświętszego Sakramentu 112.
Teraz przejdźmy do ostatniego obowiązku względem Przenajśw. Sakramentu, — a
tym jest uczczenie Przenajśw. Sakramentu.
6. O uczczeniu Przenajświętszego Sakramentu
a. Obowiązek uczczenia
Nie potrzeba dowodzić, że Pan Jezus w Przenajśw. Sakramencie na cześć i
uwielbienie zasługuje; bo któż nie przyzna, że niewolnicy winni czcić swego Pana i
Zbawcę, uczniowie swojego Mistrza, poddani swojego Stwórcę. Stąd słusznie św. Teresa
odzywała się do swoich zakonnic: „Siostry moje, powinnyście się zachować przed
Przenajśw. Sakramentem tak, jak duchy błogosławione w niebie przed tronem Bożym”.
Są jeszcze inne pobudki, które nas do tej czci skłaniają, a do tych należy najprzód
upokorzenie się Pana Jezusa z miłości ku nam.
Niema tajemnicy, w którejby się Pan Jezus tak głęboko uniżył, jak w Przenajśw.
Sakramencie. W innych tajemnicach objawia, obok uniżenia się, Bóstwo swoje, — nawet
na krzyżu widzimy promienie tegoż, tak, że ci sami, którzy Go ukrzyżowali, musieli
wyznać: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym"113; lecz w tej tajemnicy ukrywa
nietylko Bóstwo, ale i człowieczeństwo swoje. Im głębszem zaś jest uniżenie się Pana
Jezusa, tem większą, winna być cześć nasza, bo dla nas właśnie Pan się uniżył.
Atoli na tem nie dosyć. Oprócz upokorzeń, którym Pan dobrowolnie się poddał,
znosi jeszcze upokorzenia od ludzi, wręcz przeciwne pragnieniem Jego Boskiego Serca.
Słowa Proroka: Nasycon będzie urągania114, teraz dopiero spełniają się w całej prawdzie,
bo ileżto zniewag poniósł dotąd i ponosi Pan Jezus w Najśw. Tajemnicy. Rzuć okiem na
czasy ubiegłe, a zobaczysz domy Boże zbeszczeszczone lub powalone w gruzy,
przybytki połamane, ołtarze wywrócone, naczynia święte splugawione; zobaczysz, o
112

Obszerniej o tem nabożeństwie N. P. Maryi czytaj w Podręczniku adoracji Przenajśw. Sakramentu.
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zgrozo, Ciało Pańskie świętokradzko zdeptane, rzucone w błoto, palone w ogniu, kłute
nożami; zobaczysz kapłanów katolickich kryjących się w tajnych podziemiach,
jęczących w więzieniach, mordowanych przy ołtarzu, wleczonych na rusztowanie.
Przypominam ci tylko straszne bezprawia tego rodzaju, popełnione w czasie wielkiej
rewolucji francuskiej i t. z. Komuny paryskiej (r. 1871), albo później w Barcelonie (r.
1909) czy w Lizbonie (r. 1910) i gdzieindziej. Może te zbrodnie nie są tak częste; ale za to
są inne i wielkie i częste, a temi są Komunje świętokradzkie. Czyliż bowiem może być
większa zniewaga dla Pana, nad tę, iż On Święty Świętych musi wchodzić do serca
plugawego, w którem już szatan zajął mieszkanie. Powiadają Ojcowie święci, iż z całej
męki nic nie było tak bolesnem dla Zbawiciela, jak Komunja pierwszego świętokradzcy
Judasza. A jednak takich świętokradztw ileż się ustawicznie popełnia!
Lecz może za to wierni katolicy wynagradzają Panu obelgi doznane? Jedni
wynagradzają, lecz inni zbyt łatwo zapominają o Tym, który ich tak wielce umiłował,
albo nawet dodają nowe zniewagi, tem dotkliwsze, że pochodzą od przyjaciół. Zamiast
czci i miłości odbiera od wielu lekceważenie i oziębłość; słusznie zatem może powtórzyć
skargę Dawida: By mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, wżdybym był wytrwał" 115, ale ty,
chrześcijaninie, przyjacielu i powierniku mój, któryś pospołu ze mną słodkie pożywał
pokarmy, — ty o mnie zapominasz? ty mną gardzisz ? to jest boleść nad boleściami !
Chceszli poznać, jak ludzie odwdzięczają się Panu Jezusowi, zaglądnij do ich wnętrza
wtenczas, gdy stoją przed Jego ołtarzem; cóż zobaczysz u wielu z nich ? Oto myśli
próżne, błąkające się, zajęte wszystkiem, tylko nie Bogiem, — uczucia niskie,
samolubne, ziemskie, często brudne, — próżną ciekawość, chęć podobania się i
zwrócenia na siebie oczu, troski o dom i gospodarstwo, czcze marzenia i plany; —
słowem, wszystko, prócz miłości Pana Jezusa. Lecz pocóż zaglądać do wnętrza, —
wszakże nieraz widzisz w kościele ludzi stojących bez myśli, bez czucia, ziewających ze
znudzenia, wodzących błędnie oczyma, lub, co gorsza, prowadzących rozmowy lub
żarty; widzisz, jak wielu dzisiejszych mężczyzn z klasy wyższej wchodzi do kościoła,
jakby do teatru, bez najmniejszej oznaki czci, — jak wiele dzisiejszych kobiet
wyemancypowanych ledwie raczy głowę schylić podczas Podniesienia, — jak wielu
dzisiejszych katolików nie wie, w którym ołtarzu Przenajśw. Sakrament spoczywa.
Wszystkie te zniewagi, jakie Pan Jezus w Najśw. Tajemnicy ustawicznie ponosi,
winny dusze miłujące podwójną czcią i miłością wynagradzać. Zapewne i ty do nich
114
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należysz, a więc poznaj sposoby uczczenia.
1. Sposoby uczczenia Przenajświętszego Sakramentu.
Jeżeli chcesz należycie uczcić Przenajśw. Sakrament, staraj się wyrządzone Mu
zniewagi wynagradzać przeciwnymi aktami. Tego sam Pan Jezus pragnie, jak to objawił
św. Małgorzacie Marji: „Gorącem pożądaniem mojem jest być czczonym przez ludzi w
Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, ale nikt prawie nie odpowiada temu gorącemu
pragnieniu wzajemną miłością”.
Nie dozwólże, aby Pan Jezus i na ciebie tak się skarżył; stąd gdy niewierni się
urągają, ty tem silniej wierz, a tę wiarę wyznawaj publicznie. Mianowicie, nie wahaj się
schylać lub odkrywać głowy przed kościołem, klękać w kościele, iść za procesją, lub
towarzyszyć Przenajśw. Sakramentowi, niesionemu do chorego. Jeżeli zaś na ulicy
spotkasz kapłana z Wijatykiem św., oddaj Panu, pokłon głęboki na klęczkach, nie
zważając na szydzących ; wszakże dawniej książęta i cesarze mieli się za szczęśliwych,
gdy mogli towarzyszyć Panu Jezusowi. Teodozjusz n. p. książę Briançon, ilekroć
usłyszał głos dzwonka, zwiastujący, że kapłan idzie z św. Wijatykiem, choćby to było o
północy, zrywał się ze snu i wychodził spiesznie z lampą lub pochodnią, aby ze czcią
odprowadzać Przenajśw. Sakrament aż do domu chorego. Cesarz Rudolf, spotkawszy raz
kapłana staruszka, idącego pieszo z Najśw. Wijatykiem, wsadził go na konia, a sam
służył za przewodnika. Podobne rysy czytamy o cesarzu Ferdynandzie II, Karolu II, królu
hiszpańskim, Sebastjanie portugalskim i innych. A dziś, mój Boże, lada chudopachołek
zadziera głowę i wielkim się mieni wobec Pana Zastępów!
Gdy bezbożni bluźnią, ty tem głośniej czcij, a nawet innych do tej czci zachęcaj. W
tym celu odprawiaj Mszę świętą, albo jej słuchaj na wynagrodzenie zniewag, jakie Pan w
tej tajemnicy ponosi, — łącz się we dnie i w nocy z Aniołami adorującymi Pana
utajonego, — odprawiaj cotygodniową albo przynajmniej comiesięczną adorację —
często padaj na kolana, nietylko w kościele, ale i w domu, mówiąc: Niech będzie
pochwalony Przenajśw. Sakrament itd. Chwała i uwielbienie itd. — wpisz się do bractwa
Przenajśw. Sakramentu ustawicznej adoracji 116 , — bywaj na nabożeństwach, gdzie
Przenajśw. Sakrament jest wystawiony, — obchodź uroczyście całą Oktawę Bożego
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Obecnie po większych miastach, zwłaszcza we Francji i Belgji, istnieją związki eucharystyczne, których
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odprawił; poczem do 8.000 mężczyzn Komunję św. przyjęło.
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Ciała, a każdy czwartek poświęć czci Najśw. Tajemnicy. Św. Franciszek Salezy, acz
obarczony pracami, spieszył skwapliwie tam, gdzie było wystawienie Przenajśw.
Sakramentu, i z taką czcią zachowywał się przed Panem utajonym, że wtenczas ani nie
spluwał, ani nie odganiał much, kąsających go po twarzy. Prócz tego rozszerzaj, o ile
możesz, nabożeństwo do Przenajśw. Sakramentu, bo niestety, wielu jest katolików,
którzy o tej czcinajgodniejszej Tajemnicy słabe tylko mają wyobrażenie, i dlatego tak są
zimnymi i leniwymi, — a prócz tego mniej gorące nabożeństwo do Serca Jezusowego;
jak bowiem Przenajśw. Sakrament jest arcydziełem tego Serca, bo wypływem Jego
miłości, tak wzajem Serce Jezusowe jest w Przenajśw. Sakramencie ciągle obecne,
zawsze żywe i dla wszystkich otwarte.
Gdy Judasze obrażają Pana świętokradztwem, ty Go przyjmuj do serca czystego,
przyjmuj często, przyjmuj z należytem przygotowaniem się i dziękczynieniem, przyjmuj
z wielką miłością, dla wynagrodzenia niegodnych Komunij; a jeżeli nie możesz przyjąć
sakramentalnie, przyjmuj przynajmniej duchownie.
Gdy źli znieważają kościoły nieskromnością, ty się w nich zachowuj z czcią i
pokorą; niech rozkoszą twoją będzie bawić w przybytkach Pańskich i przyczyniać się do
ich ozdoby. Stąd nie szczędź grosza na ich podźwignienie lub upiększenie, a gdy nie
możesz dać wiele, daj przynajmniej lampę, lub świecę, lub obrus, lub inną ozdobę ; —
wszakże na to zdobyć się możesz. Św. Wacław, król czeski, własną ręką uprawiał
pszenicę i wino, przeznaczone do Mszy św.; święte królowe za wielki zaszczyt sobie
poczytywały, gdy mogły ofiarować ornat lub inny przyrząd do kościoła, własną ręką
uszyty.
Gdy oziębli i leniwi zapominają o Przenajśw. Sakramencie, ty o Nim myśl jak
najczęściej, a zawsze z sercem wzruszonem, — chętnie o Nim czytaj, rozmawiaj i
słuchaj, — gorąco za Nim tęsknij, pragnąc być jakby lampą, płonącą przed ołtarzem.
Opowiadają, że w mieście Orleans żołnierz pewien w czasie 40-godzinnego nabożeństwa
codziennie całą godzinę klęczał przed Przenajśw. Sakramentem. Kiedy go zapytał
pułkownik, co tak długo robi w kościele, odrzekł: „Stoję na straży przed tronem Boga, bo
dziwno mi jest, że przed mieszkaniem prezydenta kraju i jenerałów znajduje się zawsze
straż honorowa a przed przybytkiem Pana Jezusa jej niema. Dla tego ten posterunek choć
na godzinę sobie obrałem”.
Jeżeli możesz, staraj się wysłuchać codziennie Mszy św. i nawiedzić Przenajśw.
Sakrament: jeżeli nie możesz, zwracaj się przynajmniej w tę stronę, gdzie Pan Jezus
spoczywa, aby Mu przesyłać gorące westchnienia. Ojciec Baltazar Alvarez radzi
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przebiegać duchem świat cały i zwiedzać wszystkie kościoły, w których przechowuje się
Przenajśw. Sakrament, aby wszędzie oddawać cześć Panu, często niestety opuszczonemu
i zapomnianemu. Inny mistrz duchowny117 radzi wpatrywać się często z uczuciem żywej
wiary w Przenajśw. Sakrament, mianowicie gdy jest wystawiony na ołtarzu, bo ten rodzaj
czci jest miły Panu i dla duszy korzystny. Św. Gertruda otrzymała upewnienie od Pana
Jezusa, że ilekroć ktoś spogląda pełnem zapału i pobożności wejrzeniem na Hostję,
Najśw., tyle razy wysługuje sobie nowy stopień chwały, oczekujący go w niebie; w
przyszłem zaś widzeniu Boga udarowany zostanie wyłącznem a odpowiedniem weselem
duchownem, stosownem do ilości pobożnych i gorących wejrzeń na Przenajśw. Ciało
naszego Pana, albo stosownie do tego, ile razy to uczynić pragnął, lecz uczynić nie mógł.
Kiedy raz Maksymiljan I, polując, zabłąkał się wśród gór przepaścistych i nie mógł z nich
zejść bez niebezpieczeństwa życia, prosił by mu choć zdała pokazano Przenajśw.
Sakrament. Pan nagrodził to pobożne uczucie, bo oto za chwilę zjawił się przy nim jakiś
młodzieniec i prawie cudownie sprowadził go na dolinę.
Poleca się również akty strzeliste ku czci Przenajśw. Sakramentu, jak np. Pan mój i
Bóg mój — Niech będzie pochwalony i błogosławiony Przenajśw. i Boski Sakrament,
teraz i zawsze i na wieki wieków, — Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie bądź w
każdym momencie Tobie o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, na wszystkich
ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata. Amen. Serce Jezusa eucharystyczne przymnóż
nam wiary, nadziei i miłości.
Nakoniec czcij kapłanów, jako żywe monstrancje Przenajśw. Sakramentu, i miej
nabożeństwo do tych Świętych, którzy się szczególną czcią i miłością tej Tajemnicy
odznaczali, a do których należał św. Tomasz z Akwinu, św. Paschalis, św. Filip Nereusz,
św. Wacław, św. Teresa, św. Juljanna, św. Małgorzata Marja itd.
Do spotęgowania czci i miłości Pana Jezusa, utajonego w Przenajśw. Sakramencie,
nader skutecznym jest środkiem nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego; słuszna
zatem, by temu nabożeństwu kilka słów poświęcić.
7. O nabożeństwie do Serca Jezusowego
Cóż na niebie i na ziemi wspanialszego, cóż czci i miłości godniejszego, nad Serce
Boga-człowieka, a więc Serce Mądrości najwyższej, Świętości samej, Miłości niezmierzonej, — Serce naszego Stwórcy, naszego Mistrza, naszego Zbawcy, naszego
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Króla, naszego Przyjaciela, naszego Brata, naszego Ojca118.
Ale jakież to Serce czcić należy? Czyli to Serce z ciała i krwi, które włócznia
przebiła na krzyżu? Tak jest, — nie tak jednak, abyśmy to Serce odrywali od Pana Jezusa
i osobno wielbili, lecz o ile ono jest cząstką Człowieczeństwa Jezusowego, a tem samem
nierozdzielnie połączone z Boską Jego Osobą. Dla tego połączenia z Bóstwem należy się
Najśw. Sercu cześć najwyższa, cześć boska; cześć bowiem mierzy się według osoby, a
Boska jest w Jezusie Chrystusie Osoba.
A dlaczegóż przedewszystkiem Serce Jezusowe czcić należy? Oto dlatego, za to
Serce jest świątynią Bóstwa, tronem łaski, stolicą miłosierdzia i źródłem życia nadprzyrodzonego, życia Bożego na ziemi; albowiem z niego wypłynęły wszystkie dzieła
miłości, z niego wyszedł Kościół św. katolicki, z niego wytrysnęło siedm zdrojów
zbawczych — siedm Sakramentów. Dlatego, że to Serce jest źródłem pociech i skarbnicą
darów pełną, z której wszyscy mogą czerpać, bo dla wszystkich stoi otworem, a nawet
samo nas wzywa i prosi, abyśmy się wzbogacali jego darami: Wszyscy pragnący pójdźcie
do wód, i którzy nie macie srebra, kwapcie się, kupujcie a jedzcie, chodźcie, kupujcie bez
srebra i bez żadnej zamiany wino i mleko"119. Dlatego, że to Serce jest najdoskonalszem
dziełem Bożem, zamykającem w sobie niewysłowione skarby mądrości i miłości Bożej,
— że jest siedzibą uczuć najświętszych i szkołą cnót najszczytniejszych. Dlatego
szczególnie, że to Serce jest ogniskiem i godłem miłości Pana Jezusa, — tak tej, którą ma
jako Bóg, wspólną z Ojcem i Duchem Świętym, jak i tej, która przepełniała Jego Serce
ludzkie, a więc tej miłości niepojętej, której pełne są wszystkie Jego słowa i czyny, — tej
miłości, która Go uczyniła wyniszczonym, pokornym, miłościwym, słodkim i oddającym
się na wszystkie cierpienia, tej miłości, która Mu kazała płakać nad grobem Łazarza i
przypuścić do stóp swoich pokutującą grzesznicę, — tej miłości, która Go przybiła do
krzyża i uczyniła więźniem przybytków naszych. Otóż tę miłość wyobraża Najśw. Jego
Serce, tę miłość chce On przelać w serca nasze, — i to jest właśnie pobudką nabożeństwa
do Serca Jezusowego.
A tę miłość któż wypowie? Wyższa ona niż niebo — głębsza niż ocean —
rozleglejsza niż wszechświat — dłuższa niż wieczność. Połączmy — mówi pewien pisarz
duchowny120 — miłość wszystkich Apostołów, Męczenników, Wyznawców, Dziewic,
— słowem, wszystkich Świętych, którzy po wszystkie wieki zdobili Kościół Boży, —
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zgromadźmy, mówię, wszystkie te gorące uczucia i zamknijmy je w jednem sercu,
przydajmy do tego cały żar, jakim dziewięć chórów anielskich płonie ku Panu Bogu, —
uwieńczmy to wszystko owym cudownym ogniem, co płonie w Niepokalanem Sercu
Najśw. Bogarodzicy; a wtedy będziemy mieć słabe zaledwie odbicie miłości Pana Jezusa,
jaką ma ku każdemu z nas, pomimo całej podłości i niegodności naszej. Zaiste, ta miłość
jest wielkim cudem. My sami nienawidzimy siebie dla grzechów, któreśmy popełnili, —
nie możemy nieraz znieść widoku naszej nędzy, — ciężko nam jest uznawać w sobie tyle
zepsucia, tyle rzeczy pogardy godnych; a jednak mimo to wszystko, Pan Jezus kocha nas
miłością niewypowiedzianą, gotowym będąc, jak to jednemu ze sług swoich objawił,
zstąpić na nowo z nieba i dać się ukrzyżować za każdego z nas. Takiej to miłości pełne
jest Serce Jezusowe ; i jakże nie czcić, jak nie miłować tego Serca ?
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego zostało po raz pierwszy
objawione na krzyżu, kiedy to żołnierz rzymski, natchnieniem Bożem wiedziony, otworzył włócznią bok Chrystusów. Lecz małe tylko grono świętych niewiast, z Matką
Jezusową i ukochanym uczniem Janem na czele, zrozumiało tę tajemnicę miłości, a ich
westchnienie na widok tej rany było pierwszym hołdem, pierwszem dziękczynieniem,
złożonem Boskiemu Sercu Zbawiciela. Później nie brakło nigdy miłośników i czcicieli
tegoż Serca, głębsze atoli jego poznanie i doskonalsza miłość były udziałem dusz
świętych, do jakich między innemi należą: św. Piotr Damian, św. Bernard, św.
Franciszek z Assyżu, św. Bonawentura, św. Alojzy, św. Franciszek Salezy, św. Gertruda,
św. Mechtylda, św. Katarzyna Seneńska, św. Teresa i t. d.
Powszechne zaś i doskonalsze objawienie nabożeństwa do Serca Jezusowego
nastąpiło dopiero w siedmnastym wieku (r. 1673—1675); a narzędziem, którego Bóg do
tego użył, była św. Małgorzata Marja Alacoque, zakonnica w klasztorze Wizytek w
Paray-le-Monial 121 . Kiedy raz święta ta dusza modliła się przed Przenajśw. Sakramentem, ukazał się jej Pan Jezus, a wskazując na swe serce rzekł: „Serce me Boskie taką
ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, przepełnione jest miłością, że nie mogąc dłużej
powstrzymać w sobie tych gorejących płomieni, chce za twem pośrednictwem wylać je
na zewnątrz i objawić się światu, by go wzbogacić skarbami, jakie w sobie zawiera”. Inną
razą (16 czerwca 1675) stanął przed nią Boski Zbawiciel, promieniejący chwałą, z pięciu
ranami, które jakby tyleż słońc jaśniały. Jednocześnie otworzył jej Serce swoje, rzucające
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naokoło promienie i otoczone koroną cierniową, a u wierzchu uwieńczone krzyżem. „Oto
Serce — rzekł do niej — które tak bardzo ukochało ludzi, że się wyczerpało i
wyniszczyło dla okazania im swej miłości. W nagrodę za to odbieram po większej części
samą tylko niewdzięczność przez wzgardy, nieuszanowania, świętokradztwa i oziębłość,
z jaką się ze mną w tym Sakramencie miłości obchodzą. A co mię najboleśniej dotyka, to
to, że ze mną tak postępują serca poświęcone mi wyłącznie”. Poczem zażądał, aby
pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała poświęcono ku czci Najśw. Serca, jakoteż, by
dusze kochające przez modlitwy i Komunje św. wynagradzały Mu liczne, niestety,
zniewagi, jakie od ludzi odbiera.
I dlaczegóż Pan Jezus objawił światu tajemnicę Serca swego ? Dlatego, że za
pomocą tego nabożeństwa pragnął w świecie przeniewierczym i zimnym rozpalić
stygnącą już miłość, a oraz na te „ostatnie czasy” podać ostatni ratunek. Św. Małgorzata
spełniła rozkaz Pański, a chociaż piekło wytężyło swe siły, by nabożeństwu do Serca
Jezusowego tamę położyć, rozszerzyło się ono po całym świecie katolickim, głównie
staraniem zakonów Wizytek i Jezuitów122; a jest to chlubą narodu polskiego, że jego
królowie (August II i August III) i biskupi (w latach 1763 i 1764) wnosili do Stolicy św.
prośby o zaprowadzenie święta Serca Jezusowego. Dziś istnieje już święto Serca
Jezusowego, ustanowione przez Klemensa XIII dla Polski (r. 1765), a przez Piusa IX dla
całego Kościoła (r. 1856), — istnieją kościoły i ołtarze, pod wezwaniem tegoż Serca
wzniesione, — istnieją liczne bractwa, ku czci tegoż Serca założone, z których
najpiękniejszem i najrozleglejszem jest „Apostolstwo Serca Jezusowego”; ono bowiem
złotą wstęgą modlitwy łączy wszystkie dusze, kochające Pana Jezusa w jeden święty
wieniec, i najlepiej ziszcza pragnienie Serca Jezusowego, zachęcając swych członków,
by w zjednoczeniu ciągiem z tem Sercem ofiarowali Mu wszystkie swe modlitwy, prace,
cierpienia i dobre uczynki, i to na chwałę Boga, na podwyższenie Kościoła, na zbawienie
dusz, — a tak by według sił swoich rozszerzali królestwo Jezusowe i spełniali
apostolstwo ciche, jakie każdy spełniać może i powinien. Co więcej, dziś całe diecezje,
prowincje i kraje poświęcają się Najśw. Sercu Jezusowemu, a nawet błogosławionej
pamięci Ojciec św. Pius IX oddał (16 czerwca 1875) cały Kościół opiece tegoż Serca.
Poświęcenie Sercu Jezusowemu całego świata ponowił również Leon XIII w r. 1899,
jako przy schyłku wieku dziewiętnastego, a u kolebki, dwudziestego 123. Poświęcenie
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rodzin polecili papieże Pius X i Benedykt XV, a naród polski poświęcili jego biskupi na
Jasnej górze 27 lipca r. 1920 i ponownie w Krakowie r. 1921.
Idąc w ślady tylu Świętych, tylu papieży i biskupów, przejmij się gorącem
nabożeństwem do Najśw. Serca Jezusowego. Do tego niech cię pobudzi niewymowna
słodycz, która z tego nabożeństwa płynie, a której dusze święte nieraz zakosztowały.
„Ponieważeśmy raz przyszli do Najsłodszego Serca Jezusowego — mówi np. św.
Bonawentura — i dobrze nam tu być, nie dajmy się tak łatwo oderwać od Niego... O jak
dobrze, o jak słodko mieszkać w tem Sercu... W tej świątyni, w tem Świętem Świętych, w
tej Arce przymierza będę wielbił i wysławiał imię Pańskie, mówiąc z Dawidem:
„Znalazłem serce moje, abym się modlił Panu mojemu”. A ja też znalazłem Serce Króla,
Brata, Przyjaciela, łaskawego Jezusa”124.
Do tego niech cię zachęci hojna nagroda, jaką ci Serce Jezusowe obiecuje. „Masz
obietnicę moją — tak mówi Pan do św. Małgorzaty Marji — iż Serce moje rozszerzy się
i hojne wyleje błogosławieństwa na każdego, kto będzie czcił to Serce i gorliwie starał się
o rozszerzenie czci Jego”. Mianowicie, to nabożeństwo będzie twoją pociechą, podporą i
siłą w życiu duchownem, iż łatwo i prędko się uświęcisz, bo cześć Serca Jezusowego,
utajonego w Przenajśw. Sakramencie, jest najobfitszem źródłem świętości. Jeżeli zaś
jesteś kapłanem, będziesz miał środek najdzielniejszy do nawracania dusz. „Zbawiciel,
— powiada św. Małgorzata Marja — oznajmił mi, że którzy służą zbawieniu dusz, jeżeli
tylko przejmą się czułą do Boskiego Serca pobożnością, nabędą przez to umiejętności
kruszenia serc najtwardszych i dziwnie się im ta praca poszczęści”.
Lecz jakże okazać to nabożeństwo?
Najprzód oddawaj Sercu Jezusowemu cześć Boską, bo to Serce nierozdzielnie
złączone jest z Bóstwem, — jest Sercem Syna Bożego. Cześć tę objawiaj na zewnątrz, a
więc mów często o Sercu Jezusowem, mianowicie gdy jesteś kapłanem, pragnąc, aby to
Serce od wszystkich było poznane i uwielbione. Wpisz się do Bractwa Serca
Jezusowego, albo do Straży honorowej tegoż Serca, a przynajmniej odmawiaj codziennie
jakąś modlitwę np.: „Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie bądź w każdym
momencie Tobie, o Serce Jezusa, w Przenajśw. Sakramencie, na wszystkich ołtarzach
całej ziemi aż do końca świata. Amen”125. „Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze
Serce Jezusa”126. Zalecają również mówić trzy razy: „Chwała Ojcu” itd. na uczczenie
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Serca Dzieciątka Jezus, — trzy razy: „Któryś cierpiał za nas rany” itd. na uczczenie Serca
Zbawiciela ukrzyżowanego, i trzy razy: „Niech będzie pochwalony Przenajśw.
Sakrament” itd. na uczczenie Serca Jezusowego, utajonego w tej Tajemnicy, to znowu
Litanję o Sercu Jezusowem, Godziny o Sercu Jezusowem, nowennę do Serca
Jezusowego, 33 „Chwała Ojcu” na cześć wszystkich spraw Jezusowych, modlitwę przed
Przen. Sakramentem w nocy z czwartku na piątek przez godzinę oznaczoną (od 11 do l2)
i przez całą noc z W. Czwartku na W. Piątek127.
Inną praktyką, zaleconą również przez św. Małgorzatę Marję, jest tak zwane
„spotkanie Boskie”, które na tem zależy, że dusze pobożne, należące do „stowarzyszenia
wieczystej adoracji Serca Jezusowego”, po dwakroć na dzień t. j. o 9 rano na pamiątkę
Drogi bolesnej Zbawiciela i o 4 po południu dla uczczenia Rany boku Jego, zamykają się
niejako w Sercu Jezusowem i wzbudzają różne akty. Tali np. jedne opłakują swe grzechy;
inne zdobywają się na hymn miłości i chwały; inne wynagradzają Sercu Jezusowemu
liczne zniewagi; inne przebywają z Matką Bolesną u stóp krzyża; inne otaczają przybytek
sakramentalny, inne modlą się o nawrócenie grzeszników, triumf Kościoła i rozszerzenie
czci Serca Jezusowego. Praktyka ta nazywa się także „Świętym sygnałem”, przeto, że ją
tu i ówdzie zapowiadają 33 uderzeniami dzwonka, na znak 33 lat Zbawiciela.
Z tych praktyk różnych wybierz sobie te, które więcej odpowiadają potrzebom twej
duszy, a trzymaj się ich wiernie i z miłością.
W książce do modlenia i w domu na ścianie miej obraz Serca Jezusowego, aby i na
tobie ziściła się obietnica dana św. Małgorzacie Marji: „Gdziekolwiek obraz ten będzie
umieszczonym

ku

szczególnemu

uczczeniu,

tam

sprowadzi

wszelakie

błogosławieństwa”. Wreszcie przyjmuj Komunję św., nawiedzaj Przenajśw. Sakrament,
odprawiaj Mszę św., albo jej słuchaj na wynagrodzenie zniewag, temu Sercu
wyrządzanych, a cały miesiąc czerwiec i każdy pierwszy piątek miesiąca poświęć ku czci
tegoż Serca.
Powtóre, miej ku Sercu Jezusowemu miłość gorącą, bo miłości przedewszyskiem
ono pragnie. „Miłość Boża — mówi ślicznie św. Franciszek Salezy — spoczywając na
Sercu Zbawiciela, niby na swoim tronie królewskim, „poglądu przez rozpadlinę”
przebitego boku Chrystusowego na wszystkie serca synów człowieczych, żądając od nich
wzajemnej miłości” 128 . W tym to celu objawione zostało nabożeństwo do Serca
Jezusowego „Oznajmił mi Pan Jezus — tak mówi św. Małgorzata Maria — jako gorąco
127
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pragnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił objawić im Serce swoje,
jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do
pobudzenia ich do wzajemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w sercu,
w słowach i uczynkach. Stąd nie tylko nie zasmucaj Serca Jezusowego grzechami lub
oziębłością, ale często o Niem rozmyślaj, a mianowicie o wielkiej Jego ku nam miłości.
Powtarzaj często sercem i ustami: „O Serce Jezusa, proszę Cię najgoręcej, spraw, niech
Cię kocham jak najwięcej"; albo też: „Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością”129; bo
jak pieszczoty dziecięce miłe są matce, jak podobne oświadczenie miłości miłe jest Panu
Jezusowi. Módl się o nawrócenie grzeszników i rozszerzenie miłości Bożej, bo tego
również pragnie Jego Serce. Codziennie ofiaruj jakiś uczynek dobry na dowód miłości
swojej ku Sercu Jezusowemu; wszystko zaś, co czynisz i znosisz, czyń i znoś w
połączeniu z tem Sercem, czyli łącz ciągle swe zamiary, słowa, czyny i cierpienia z
zamiarami, słowami, czynami i cierpieniami P. Jezusa, a ten akt ofiarowania się Sercu
Jezusowemu codzień rano ponawiaj130.
Po trzecie naśladuj Boskie Serce Jezusowe, a stąd rozważaj nie tylko Jego słowa i
czyny, ale uczucia, dążności i pragnienia, aby się niemi przejąć i ziścić je w sobie.
Mianowicie staraj się serce swoje uczynić podobnem do Serca Jezusowego, zwłaszcza w
miłości, pokorze i cichości. Ponieważ zaś serce twoje jest nieczyste, więc, proś, aby je
Pan sam oczyścił, modląc się za św. Gertrudą: „Oto, Panie, serce moje składam przed
Tobą i błagam Cię, byś je obmył w drogocennej Krwi najsłodszego Serca Twego”.
Ponieważ serce twoje jest zimne, przeto proś znowu z tą Świętą: „Przez Twoje zranione
Serce proszę Cię, Panie najmiłościwszy, zrań serce moje strzałami Twojej miłości, by nic
ziemskiego w sobie nie żywiło”. Ponieważ serce twoje jest niedoskonałe, więc módl się z
bł. Henrykiem Suzo: „O mój najukochańszy Jezu, racz ukształcić nędzne serce moje
według Boskiego Serca Twojego”; a nawet proś z św. Ludgardą, by Pan wziął serce
Twoje, a dał ci Serce swoje, jak to uczynił tejże Świętej.
Wreszcie, miej wielką ufność w Sercu Jezusowem, wszakże to jest Serce twojego
Przyjaciela, twojego Ojca, twojego Boga. Jeżeli zatem potrzebujesz jakiej łaski, spiesz
śmiało do Serca Jezusowego, bo ono jest skarbnicą dla wszystkich otwartą. Mianowicie
powtarzaj często ten akt, uposażony w odpust: „O Serce Jezusa Eucharystyczne,
przymnóż nam wiary, nadziei i miłości”. I nie tylko proś o łaski dla siebie, ale i dla
bliskich twoich, dla duchownych, dla sprawiedliwych, dla grzeszników, dla niewiernych,
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Za pobożne odmówienie tego aktu odpust 300 dni raz na dzień. (Pius IX, 13 maja 1875).
Znajduje się w rozdziale XXXI, III.
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dla całego narodu i Kościoła całego.
Jeżeli jakaś praca lub ofiara wyda ci się zbyt trudną, zanurz ją w ranie Serca
Jezusowego, a stanie się lekką. Młody jeden zakonnik —jak pisze Cezarjusz 131 —
wychowany pośród rozkoszy, nie mógł jeść grubego chleba klasztornego, tak iż na sam
widok jego prawie omdlewał. Jednej nocy ukazał mu się we śnie Pan Jezus, a podając mu
chleb klasztorny, rzekł: „Jedz ten chleb”. Lecz on odwrócił się ze wstrętem, mówiąc:
„Panie, nie mogę”. Tedy Pan Jezus umaczał ten chleb w ranie Serca swego i podał go
powtórnie. Zaledwie go młodzieniec skosztował, zdał mu się w ustach tak słodkim, jak
miód. Odtąd nie tylko chleb ale i inne potrawy klasztorne spożywał ze smakiem. Tak i ty
czyń.
Gdy cię krzyż przygniecie, smutek przygnębi, spiesz po ulgę i cierpliwość do Serca
Jezusowego, wszakże to Serce jest szkołą cierpliwości, a oraz źródłem pociechy. Ono
pocieszyło siostry Łazarza i niewiastę z Naim i tylu innych; ono i dziś pełne litości, a
więc nie odejdziesz bez ulgi.
Gdy uderzy na ciebie pokusa, a w duszy zerwie się burza, ty wtenczas, jako okręt
miotany falą, wpłyń do otwartego Serca Jezusowego i wołaj o ratunek: O Serce
najświętsze, rozkoszy dusz sprawiedliwych i podporo dusz słabych, nie opuszczaj mnie
w tej walce, nie daj mi zginać, lecz przybądź na pomoc. Bądź pewien, że wkrótce burza
ucichnie. A nawet, gdy w grzech upadniesz, i wtenczas, zamiast rozpaczać lub brnąć w
przepaść głębszą, spiesz do Serca Jezusowego i błagaj gorąco: O Serce mojego
Zbawiciela, któreś dla grzeszników, a więc i dla mnie, tyle wycierpiało boleści, któreś za
grzechy moje żałowało w Ogrójcu i na krzyżu, rzuć w serce moje iskrę tego żalu, abym
wzruszony, nawrócony i oczyszczony, wielbił niewyczerpane miłosierdzie Twoje. I nie
tylko za sobą proś, ale także za innymi, zwłaszcza za tymi, którzy ci są bliższymi,
ofiarując ich przez Matkę Bolesną Sercu Jej Syna.
Słowem, mieszkaj zawsze w Najświętszem Sercu Jezusowem, jako cię wzywa św.
Bonawentura: „O duszo, patrz, twój najsłodszy Oblubieniec otworzył ci bok swój, ażeby
ci darować Serce swoje... Powstań tedy, przyjaciółko Chrystusa, bądź jako gołębica,
ścieląca gniazdko na końcu rozpadlin. Tam jako wróbel znalazłszy mieszkanko, nie
przestawaj czuwać; tam jako synogarlica swe młode płody czystej miłości ukrywaj, —
tam usta przykładaj, ażebyś piła wodę ze źródeł Zbawiciela; toć bowiem jest źródło
wytryskującej w pośrodku raju, które na cztery dzieląc się ramiona i na serca się
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Rodryc. O post w dosk. Cz. III, Ks. V, R. XVIII.
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wylewając, upładnia i użyźnia ziemię całą”132. I nie tylko sam bądź czcicielem Boskiego
Serca, ale rozszerzaj tę cześć według sił swoich i poświęć temu Sercu całą swoją rodzinę,
jak to Ojciec św. Benedykt XV w r. 1918 gorąco polecił133.
Na tem zależy nabożeństwo do Serca Jezusowego.
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De stimulo div. amor. i Lignum vitae.
Por. tegoż autora List pasterski z r. 1920 o poświęceniu rodzin Najśw. Sercu Jezusowemu.
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