ROZDZIAŁ XXXIII
O MATCE DUCHOWEJ — MARYI
Dzięki Bogu zaopatrzyliśmy w żywność nasz dom duchowy. Poznajmy teraz
duchową rodzinę. Jak bowiem człowiek w porządku naturalnym ma rodzinę, mianowicie ojca, matkę i rodzeństwo: tak też i w nadprzyrodzonym. Ojcem naszym w
życiu duchowym jest Bóg, matką jest Bogarodzica i Kościół, rodzeństwem są aniołowie
i święci w niebie, a ludzie na ziemi.
Mówiliśmy już o Ojcu naszym, Bogu i o naszej miłości ku Niemu. Mówmy teraz
o Matce duchowej, a najprzód o Matce Maryi.
Św. Bernard, mając głosić cześć Bogarodzicy, tak się do Niej odzywa: „Choćby
zamiast jednego sto języków chwałą zabrzmiało, choćby się sto ust otworzyło, jeszcze
bym Cię godnie wychwalić nie zdołał. Bo Twoja wspaniałość wywyższona jest ponad
niebiosa i nad wszystkie ziemie chwała Twoja, tak że ani na niebie, ani na ziemi nie
znajdzie się stworzenie, które by godnie mogło wysławić Twą wielkość”1. Jeżeli tak
mówi wielki sługa Maryi, cóż ja mogę powiedzieć? Gdy jednak mówić trzeba, rzucę
przynajmniej kilka rysów i podam twojej miłości pięć względów do rozważania, a tymi
są: Najświętsza Panna Maryja jest cudem łaski; jest wzorem i Mistrzynią doskonałości;
jest Matką Bożą i naszą pośredniczką u Syna; jest naszą Matką; jest naszą Królową.
1. Najświętsza Panna Maryja jest cudem łaski
Wspaniała była świątynia Salomona, której wnętrze lśniło od złota, lecz stokroć
wspanialsza jest Najświętsza Panna Maryja, którą Bóg wybrał na świątynię i żywy
przybytek Słowa Przedwiecznego, bo w Niej i z Niej Syn Boży przyjął ludzkie ciało. Tę
świątynię przyozdobił Bóg wszystkimi skarbami nieba, albowiem nie tylko zachował Ją
od wszelkiej zmazy grzechu, bądź pierworodnego, bądź uczynkowego, ale nadto wylał
na Nią całe morze łaski – uświęcającej i uczynkowych oraz darmo danych, tak iż
Archanioł Gabriel nazywa Ją „łaski pełną”.
A najpierw, błogosławiona Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia
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szczególną łaską i przywilejem Wszechmogącego Boga, przez wzgląd na zasługi Chrystusa Jezusa, Zbawiciela rodu ludzkiego, od wszelkiej zmazy została zachowana, czyli
jest niepokalanie poczęta2. Od pierwszej też chwili posiadała łaskę uświęcającą, a z tą
łaską przeobfite światło naturalne i nadprzyrodzone i miłość Boską tak wielką, jakiej
nie miał Adam, gdy wyszedł z rąk Stwórcy, miłość ciągle wzrastającą, tak iż nią
przewyższyła wszystkich aniołów i wszystkich świętych razem wziętych. Nadto wolna
była

od

wszelkiego

błędu,

od

wszelkiej

złej

skłonności,

od

wszelkiej

nieuporządkowanej żądzy, tak że nigdy nie doświadczyła złych poruszeń czy to do
gniewu, czy do pychy lub zmysłowości.
O któż wypowie to nadprzyrodzone piękno Maryi? Sam Duch Święty podziwia Ją
w Piśmie Świętym: Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy (Pnp
4,7). Ojcowie zaś i pisarze kościelni nie znajdują dosyć słów na wyrażenie swoich
uczuć. Jeden z nich — św. Bazyli — nazywa Maryję rajem rozkoszy. Jak bowiem raj
był mieszkaniem pierwszego człowieka Adama, a mieścił w sobie drzewo życia i źródła
czterech rzek, tak w drugim raju mieszkał drugi Adam — Jezus Chrystus; w nim
zaszczepione zostało drzewo życia, którego owocami karmi nas Maryja w
Najświętszym Sakramencie, w nim płynęły rzeki łask wszelkich i z niego wypłynęły na
świat. A jak raj został zachowany od wód potopu, podczas gdy najwyższe szczyty były
zalane, tak jedna Najświętsza Panna zachowana była od potopu grzechu pierworodnego,
podczas gdy najwięksi święci przyszli na świat w grzechu, a Jeremiasz i Jan Chrzciciel
dopiero w łonie matki zostali uświęceni. Jak wreszcie raj położony był tak wysoko, że
go żadne wiatry i burze nie dosięgły, tak Najświętsza Panna, ponad wszystkie
stworzenia wywyższona, wolna była od wszelkich żądz i złych poruszeń. Zachowała
swoją duszę zawsze spokojną, zawsze pogodną, a na ziemi żyła, jakby była mieszkanką
nieba.
Podziwiaj to piękno Maryi i ucz się stąd cenić łaskę Bożą.
Pan Bóg najwięcej ze wszystkich stworzeń miłował Maryję i najwyżej chciał Ją
uczcić. Czym Ją zatem uczcił? Czy dał Jej bogactwa? Nie, bo Maryja była uboga. Czy
dał Jej sławę lub zaszczyty? Nie, bo Maryja była pokorna i nieznana. Czy dał Jej
szczęście ziemskie? Nie, bo Maryja wiele w życiu wycierpiała. Cóż Jej zatem dał?
Łaskę swoją, a z łaską siebie samego. A więc u Boga najwyższym i jedynie cennym
darem jest Jego łaska.
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Tak też ceni ten dar Niepokalana Dziewica Maryja. Ona nie szuka dostatków,
owszem, ubóstwo jest Jej drogie i miłe. Ona nie pragnie błyszczeć między ludźmi,
owszem, chce być ukryta i zwać się tylko służebnicą Pańską. Ona nie chce żyć bez bólu
i troski, owszem, ciągle w życiu powtarza: Niech mi się stanie według słowa twego.
Ona szczęśliwa nawet w Egipcie, gdy ucieka przed zemstą Heroda, nawet pod krzyżem,
gdy patrzy na mękę Najmilszego Syna, bo Ona ma Boga, a Bóg Jej starczy za wszystko.
Bóg Jej bogactwem! Bóg Jej zaszczytem! Bóg Jej pociechą i szczęściem jedynym! Oby
i dla ciebie wszystkim był Bóg i Jego łaska 3.
Najświętsza Panna otrzymawszy pierwszą łaskę, nie tylko jej nie utraciła, nie
tylko się jej nie sprzeniewierzyła przez najmniejszy grzech powszedni, ale owszem,
pomnażała ją ustawicznie modlitwą i dobrymi uczynkami. Aby zaś łaski nie utracić,
patrz, co Maryja czyni. Oto ucieka od świata, chociaż świat nie wywierał na Nią
żadnego wpływu. Czuwa ciągle nad sobą, chociaż wolna jest od wszelakiej złej żądzy.
Modli się nieustannie, chociaż szatan daleko od Niej uciekał. Jeżeli to czyni
Niepokalana, najczystsza, zawsze święta, zawsze łaski pełna, to czego my czynić nie
powinniśmy, aby łaski nie utracić — my tak słabi, tak skłonni do złego, targani tylu
żądzami, podlegli tylu złudzeniom i powabom świata, wystawieni na tyle pocisków
groźnego czarta. Chrzest bowiem, gładząc grzech, nie niszczy w nas skłonności do
grzechu, ani nie wykorzenia złej pożądliwości, lecz wszystko to zostaje, byśmy mieli
pole do walki, a tym samym i do zwycięstwa. Pan Bóg pomaga nam w tej walce, lecz i
my nie możemy gnuśnieć. Owszem trzeba ciągle stać na straży i ciągle czuwać, i ciągle
się modlić, i ciągle unikać okazji, i ciągle uciekać od zasadzek. Trzeba w jednej ręce
trzymać miecz, a drugą wyciągać w niebo po pomoc, lub objąć nią krzyż Chrystusa;
trzeba nam ciągle leżeć u stóp Opiekunki walczących — a wszystko w tym celu, aby
łaski Bożej nie utracić, ale owszem, pomnożyć ją modlitwą, dobrymi uczynkami i
przyjmowaniem świętych sakramentów.
Tak i ty czyń, chrześcijaninie. Módl się do Najświętszej Panny, by pod Jej strażą
zachować łaskę Bożą. Tak obok tylu świętych czynił św. Edmund. Aby zaś
rzeczywiście grzechu uniknąć, obrał sobie Najświętszą Dziewicę za patronkę, postawił
w swoim pokoju Jej posąg i kazał ulać dwa pierścienie, na których było wyryte
Zdrowaś Maryjo. Jeden z nich nosił ciągle przy sobie, drugi zaś włożył na rękę Maryi i
złożył u Jej stóp przysięgę, że się nie dopuści nigdy grzechu śmiertelnego, w
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przeciwnym razie będzie krzywoprzysięzcą. I rzeczywiście dotrzymał przysięgi. Obyś i
ty jej dotrzymał.
2. Najświętsza Panna Maryja jest wzorem i mistrzynią doskonałości
Gdy Bóg dał człowiekowi rozkaz, aby się stał doskonałym, jak On sam jest
doskonały, mógł się człowiek żalić: Panie, jakże mogę Cię naśladować w doskonałości,
gdy Cię nie widzę i życia Twojego nie znam. Pan Bóg uprzedził ten zarzut, bo Syna
swojego zesłał na ziemię, aby On przyjąwszy ciało ludzkie, żył wśród ludzi i stał się dla
nich wzorem życia. Lecz i teraz mógł się człowiek skarżyć: Ach, Boże, dzięki Ci za
wzór życia, jaki mi dałeś w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, lecz czy ja Go zdołam
naśladować, gdy On jest wszechmocą i świętością, a ja nędzą i grzechem? I tę skargę
człowieka Bóg uwzględnił, bo mu dał wzór inny, w którym cnoty Chrystusa są
najwierniej odbite, lecz bez dodatku Bóstwa Chrystusowego z jednej, a naszego
zepsucia z drugiej strony. Tym wzorem jest Najświętsza Panna Maryja. Ona jest
najdoskonalszym odbiciem Jezusa Chrystusa, Jego kopią najwierniejszą, stąd w Niej
cnoty Chrystusa jaśnieją niezrównanym blaskiem.
Mówi Pismo Święte, że na początku stworzył Bóg dwa światła i postawił je na
sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią [...] i oddzielały światłość od ciemności. A
widział Bóg, że były dobre (Rdz 1,17-18); światło większe nazwano słońcem, a drugie
księżycem. I w świecie duchowym, to jest w Kościele, widzimy dwa podobne światła:
słońcem jest Jezus Chrystus, księżycem Bogarodzica Maryja. Słońce ma światło swoje,
księżyc bierze światło od słońca. Podobnie Jezus Chrystus jest sam przez się
światłością, Maryja zaś światło swoje, to jest łaskę, świętość i chwałę bierze od
Chrystusa. Słońce nie tylko świeci, ale i pali, księżyc tylko świeci. Podobnie Chrystus i
zbawia, i sądzi, a Maryja pomaga tylko zbawiać. Piękne są promienie słońca, lecz zbyt
silnie rażą słabe oczy, gdy przeciwnie, blask księżyca, choć nie jest tak jasny, ale za to
milszy dla oka. Piękne są cnoty Chrystusa, lecz z powodu naszej słabości nie tyle
dostępne, bo są to cnoty Boga-Człowieka; nie dorównują im blaskiem cnoty Maryi, ale
za to więcej odpowiadają naszej słabości. Wreszcie, jako księżyc światłem swoim
najbardziej do słońca się zbliża i tymże światłem nad wszystkimi gwiazdami góruje, tak
Maryja swoją świętością do Chrystusa najbardziej podobna, wszystkich świętych tą
świętością przewyższa, tak że cokolwiek w którym z świętych było doskonałego,
wszystko to o wiele doskonalej posiadała Maryja.
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„W niej jaśniała cierpliwość Joba, łagodność Mojżesza, wiara Abrahama, czystość
Józefa, pokora Dawida, roztropność Salomona, gorliwość Eliasza, dziewictwo panien,
męstwo męczenników, pobożność wyznawców, mądrość doktorów, wzgarda świata
pustelników"4. Ona jest zatem najdoskonalszym dziełem Boga. I tak być powinno.
Jeżeli bowiem została wybrana na Matkę Syna Bożego, jakie pytam, jest jej piękno,
jaka cnota, jaka doskonałość, jaka łaska, jaka chwała, która by się nie należała
Bogarodzicy? Rozwiąż więzy swoim myślom, rozpuść skrzydła rozumowi i wyobraź
sobie w duszy Dziewicę najczystszą, najmędrszą, najpiękniejszą, najłagodniejszą, pełną
łask, pełną świętości, wszystkimi cnotami jaśniejącą, wszystkimi darami ubogaconą i
Bogu najmilszą. Jak możesz, tak wysławiaj — większa jest ta Dziewica, wspanialsza ta
Dziewica, wyższa ta Dziewica5. Przede wszystkim jest Ona dla niewiast ideałem, to jest
najdoskonalszym wzorem dziewicy, małżonki, matki i wdowy.
Ten wzór doskonałości, wzór wszechstronny i powszechny, staraj się naśladować,
abyś w ten sposób stał się podobny do pierwowzoru, to jest do Chrystusa. W tym celu
proś Najświętszą Pannę o łaskę doskonałego naśladowania. Jest bowiem wtajemniczona
w wiedzę Boga i w Jego dziełach dokonuje wyboru (Mdr 8,4). Wpatruj się w Jej życie,
które jest zwierciadłem dla wszystkich. Rozważaj Jej cnoty, które są drabiną wiodącą
do nieba6. Chodź do jej szkoły, bo Ona jest Mistrzynią dusz, Mistrzynią najdoskonalszą,
tak że pod Jej kierunkiem a na jej książce, zwanej różańcem, łatwo nauczysz się
doskonałości, Mistrzynią najgorliwszą, bo Ona gorąco pragnie, aby wszyscy Jej
uczniowie doskonale kochali Boga. Kiedy św. Jana Berchmansa, już umierającego,
pytano, jaki środek uważałby za najstosowniejszy do osiągnięcia doskonałości, odrzekł:
„Miłość i nabożeństwo do Królowej Niebieskiej”. Uchwyć się i ty tego środka.
3. Najświętsza Panna Maryja jest Matką Bożą i naszą Pośredniczką u Syna
Pomiędzy przywilejami, jakimi Pan Bóg tak hojnie uposażył Najświętszą Pannę,
ten był największy, że z Niej za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało ludzkie Syn Boży,
współistotny Ojcu, Bóg z Boga, Światłość z Światłości. Wszystkie inne przywileje i
łaski, jak niepokalane poczęcie, zachowanie od wszelkiej zmazy grzechu, nienaruszone
dziewictwo, pełność darów, blask cnót, wniebowzięcie — to niejako promienie
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wspaniałego słońca, którego ogniskiem jest Boskie Macierzyństwo.
O, kto wypowie godność tego macierzyństwa. Choćbyś miał rozum i miłość
wszystkich duchów niebieskich, nie sprostałbyś temu. Bo rozważ tylko, że Najświętsza
Panna Maryja stała się rzeczywiście, nie zaś w znaczeniu moralnym, Bogarodzicą, a to
dlatego, że według człowieczeństwa poczęła i porodziła Tego, który jest prawdziwym
Bogiem. Rozważ, że Bóg Ojciec, swego jedynego i współistotnego Syna odstąpił także
Dziewicy Maryi, aby przez Wcielenie stał się zarazem Jej Synem, i to tak, aby nie było
dwóch Synów, ale jeden Syn, bo w jednej Osobie Boskiej7. Rozważ, że Ten, którego
niebo i ziemia ogarnąć nie może, przebywał w dziewiczym łonie Maryi; że Ten, który
żywi wszystkie stworzenia, karmił się mlekiem Jej piersi; że Ten, którego skinieniu
wszystko podlega, był Jej poddany.
Rozważ, że Najświętsza Panna słowem swoim sprawiła, że Syn Boży jest nie
tylko naszym Stwórcą, Panem i Sędzią, ale naszym Mistrzem, Zbawcą, Bratem,
Przyjacielem i Oblubieńcem. Rozważ, że Maryja, dając Synowi Bożemu ciało ludzkie,
dała Mu nowe życie, jakiego wpierw nie miał, a przez to uczyniła Go kapłanem i ofiarą
— Kapłanem, składającym swemu Ojcu cześć nieskończoną, Ofiarą, która przez swoją
śmierć pojednała świat z Bogiem; że nadto Ciało Najświętsze, które tyle dla nas
wycierpiało i które jest pokarmem naszych dusz, to ciało Maryi, a Krew Najświętsza,
która zwilżyła krzyż i która teraz wylewa się mistycznie na ołtarzu, to krew Maryi.
Rozważ wreszcie, że po Człowieczeństwie Jezusa, które najściślej zjednoczyło się z
Bóstwem, najwięcej do Trójcy Przenajświętszej zbliżyła się Bogarodzica, że wskutek
tego utworzyła osobny porządek i wyniesiona została ponad wszystkie stworzenia, tak
że wyżej Niej tylko Bóg, niżej wszystko prócz Boga8. Zaprawdę, cud to cudów być
matką zarazem i dziewicą, a nieskończoności sięga być Matką Nieskończonego9.
Jako Matce Bożej należy się Najświętszej Pannie Maryi nie tylko cześć po Bogu
najwyższa, ale też wdzięczność i posłuszeństwo. Lecz cokolwiek byś Jej ofiarował,
wszystko to za mało, tak że możesz słusznie powtórzyć słowa św. Anzelma:
„Rodzicielko życia mego, Żywicielko mojej duszy, Naprawczyni mojego ciała,
Karmicielko Zbawiciela całej mojej istoty, i cóż jeszcze powiem? Oto język mój ustaje,
bo duch mój omdlewa. O Pani, Pani, całe moje wnętrze niepokoi się i martwi, jak Ci
dzięki złożyć za tak wielkie dobrodziejstwa. Cóż, mówię, dam Rodzicielce Boga i Pana
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mojego, której brzemienność wykupiła mnie z niewoli, której macierzyństwo
zachowało mnie od śmierci wiecznej, której Syn wyrwał mnie z pośród zguby i z nędznego wygnania przywrócił do ojczyzny szczęścia”.
Maryja, jako Matka Odkupiciela, wplata się w cudowną tkaninę zamiarów
Bożych. Od Jej słowa : „Niech mi się stanie”, Bóg uzależnił odkupienie świata i Ją
postawił pod krzyżem, gdy się to odkupienie dokonywało, a potem umieścił Ją w
wieczerniku, gdy Duch Święty miał zstąpić na Apostołów. Od Jej pośrednictwa zależy
również nasze zbawienie10. Mógł wprawdzie Pan Bóg inaczej pokierować sprawą
odkupienia rodzaju ludzkiego; lecz On chciał do tego użyć niewiasty, aby jak niewiasta
uczestniczyła w upadku w raju, tak też niewiasta uczestniczyła w dziele odkupienia.
Podziwiaj tutaj najmędrsze i najmiłościwsze drogi Boże. Straszna to jest rzecz bezpośrednio stykać się z Bogiem11, bo ogrom Jego majestatu przygniata naszą nicość, ogrom
Jego świętości naszą nikczemność. Dlatego Żydzi przerażeni wołali do Mojżesza: Mów
ty sam do nas, niech Bóg do nas nie mówi, bo śmiercią pomrzemy. Sam nawet prorok
Eliasz zakrywa z trwogą swoją twarz, gdy Pan mówi do niego. Nadto, człowiek
grzeszny nie mógł sam zbliżyć się do Boga, bo go przepaść od Boga dzieliła: potrzeba
było zatem pośrednika, a tym jest Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus.
Jednakże chociaż otrzymaliśmy pośrednika u Ojca, trzeba było nadto pośrednika u
Syna, bo grzechami naszymi nie tylko Ojciec bywa obrażany, ale i Syn, w którym miłosierdzie wiąże się ze sprawiedliwością. Otóż to pośrednictwo u Syna sprawuje
Bogarodzica Maryja. Posłuchaj jak to pięknie wyjaśnia św. Bernard: „Do Ojca bałeś się
przystąpić, człowiecze, a zastraszony Jego głosem, za liście się kryłeś, więc dał ci
Jezusa za pośrednika. Cóż jest, czego by taki Syn u takiego Ojca nie wyjednał! Zaiste,
będzie wysłuchany, Ojciec bowiem miłuje Syna. Czy może i do Syna przystąpić się
lękasz? Bratem twoim i ciałem twoim jest; tego Brata dała ci Maryja. Lecz może się w
Nim lękasz majestatu Bożego, bo stawszy się człowiekiem, nie przestał być Bogiem?
Pragniesz mieć może pośrednika u Syna? Uciekaj się do Maryi, bo w Maryi samo tylko
człowieczeństwo”12.
Aby zaś Maryja mogła spełniać urząd naszej Pośredniczki i Szafarki łask, uczynił
Ją Pan z jednej strony pełną łaski i potęgi, z drugiej pełną miłosierdzia. Uczą ojcowie
10
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Kościoła, że jak Pan Jezus przyszedł do nas za pośrednictwem Maryi, tak przez Maryję
wszelka łaska do nas przychodzi. Ona jest zatem „wodociągiem” łaski, bo ją sprowadza
z górnej krainy; Ona jest niejako „szyją” Kościoła, bo przez nią płynie łaska od głowy,
to jest od Chrystusa do Jego Ciała Mistycznego, czyli do Kościoła. Ona jest drugim
ogniskiem miłosierdzia; stąd jak kto do ogniska się zbliża, ciepło z niego bierze, tak kto
do Serca Maryi z ufnością przystępuje, łaski i dary odbiera. Jest to bowiem Serce naszej
Matki, która nas miłuje jako swe dzieci, przy tym Serce Matki Bożej, której Syn
niczego odmówić nie zdoła. Stąd słusznie mówią święci, że jej modlitwa jest
wszechwładna i nazywają Ją „wszechmocą błagającą”.
Szczególnie dla grzeszników Maryja wyprasza łaski, bo dla grzeszników Matką
Bożą się stała. Prawdziwa to Estera, która swoim wstawiennictwem nędznych ludzi
przed karą Króla Niebieskiego zasłania i największego nawet winowajcę, żebrzącego
Jej litości, nie odrzuca, ale go na łono swego miłosierdzia przyjmuje. Ona wszystkich,
którzy się oddają Jej opiece, strzeże i prowadzi do zbawienia. Słusznie dlatego nazwana
gwiazdą, świecącą wszystkim w ziemskiej pielgrzymce, i drabiną grzeszników do
nieba13. Pewnego razu przyszedł do św. Bernarda jeden wielki grzesznik i zawołał
prawie z rozpaczą: „Ach, grzechy moje tak wielkie, że niemożliwe, abym znalazł
przebaczenie i łaskę u Boga”, „Nie, mój synu— odrzekł na to święty mąż — nie trzeba
rozpaczać, bo choćbyś się lękał, czy znajdziesz łaskę u Boga, to jednak miej nadzieję,
że ją znajdziesz u Maryi. Wszakże Ona nie na darmo zowie się ‘łaski pełną’, jako sam
Anioł Ją nazwał”. Po czym otworzywszy Pismo Święte, przeczytał te słowa: „Nie bój
się, Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga” — I tak dalej mówił: „Maryja znalazła łaskę?
Jak to, czyż ona kiedy łaskę straciła, iż ją potrzebowała odszukać? Broń Boże! Lecz
można także znaleźć to, co inni zgubili. Otóż i ty zgubiłeś łaskę Bożą przez grzechy, a
Maryja tę łaskę twoją znalazła. Więc nie smuć się, ani nie upadaj na duchu, ale biegnij
czym prędzej do Matki Bożej, a upadłszy Jej do nóg, błagaj: „Matko łaski Bożej,
wejrzyj na mnie nędznego! Oto ja zgubiłem łaskę Bożą, a Tyś ją znalazła. Matko,
Matko, wróć mi utraconą łaskę, wyjednaj przebaczenie u Syna, a potem bądź moją
Opiekunką i podporą, bym już tak lekkomyślnie nie grzeszył i tak niegodziwie nie
lekceważył Niebieskiego Ojca”.
Kimkolwiek zatem jesteś, miły czytelniku, jeżeli chcesz się zbawić bezpiecznie,
wzywaj opieki Maryi; bo jak dziecko bez piersi matki żyć nie może, tak chrześcijanin
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bez opieki Maryi nie może być zbawiony14. Jeżeli jesteś grzesznikiem, błagaj Ucieczki
grzesznych o wyproszenie ci łaski nawrócenia. Jeżeli jesteś sprawiedliwym, módl się do
Wspomożenia wiernych o łaskę wytrwania w miłości i coraz doskonalsze naśladowanie
Jezusa Chrystusa. W smutku proś o pociechę, w ubóstwie o chleb, w chorobie o
zdrowie, w pokusie o zwycięstwo, w całym życiu o zbawienie, a z pewnością
doświadczysz, jak potężną jest Ona Pośredniczką, bo Jej wzywając, nie poddasz się
rozpaczy; za Nią idąc, nie zbłądzisz; gdy Ona trzymać cię będzie, nie upadniesz; gdy
Ona cię zasłoni, nie będziesz się bał; gdy Ona cię poprowadzi, nie zmęczysz się; gdy
Ona okaże się łaskawą, szczęśliwie dojdziesz do celu15.
Z drugiej strony wszystkie swe ofiary, modlitwy, jałmużny, pokuty i prace składaj
na ręce Maryi, aby Ona ofiarowała je Bogu, najpierw dlatego, że Bóg chce, abyśmy
przez Nią składali nasze ofiary, jak przez Nią odbieramy dary Boże. Po drugie dlatego,
że nasze splamione ręce nie są godne składać ofiar Panu, gdy przeciwnie, ręce Maryi
podobne są do najczystszych lilii, stąd Panu Bogu są najmilsze.
4. Najświętsza Panna Maryja jest Matką naszą
Bogarodzica Maryja jest nie tylko Pośredniczką, ale także naszą Matką. Kiedy tą
Matką się stała? Wtenczas gdy porodziła Syna Bożego, a w Nim całą rodzinę chrześcijańską, bo Jezus jest naszą głową, my Jego członkami. To macierzyństwo zostało
zatwierdzone na Kalwarii, gdzie nas Maryja porodziła powtórnie, uczestnicząc w
cierpieniach Odkupiciela. Wtenczas to Pan Jezus swymi słowami: „Niewiasto, oto syn
twój” nadał Rodzicielce swojej w stosunku do ludzi nie tylko imię, ale i uczucia matki,
a ogień miłości, wybuchający z Jego Serca, udzielił się także Jej Sercu.
To macierzyństwo spełnia Bogarodzica wobec wszystkich, a szczególnie wobec
tych, którzy to uznają. Spełnia zaś z taką troskliwością, że Jej nie dorównują wszystkie
matki ziemskie. Do matki ziemskiej należy karmić, odziewać, uczyć, pocieszać, strzec i
piastować swe dzieci; to samo czyni Matka duchowa Maryja.
Maryja Matka karmi swe dzieci. Ona wykarmiła mlekiem swych piersi Tego,
przez którego świat bywa karmiony, a przy tych samych piersiach i nas wykarmiła. Ona
i teraz ciągle nas karmi. Czym? Chlebem, który z nieba zstąpił i daje życie światu, to
jest Ciałem i Krwią Syna swojego. Maryja bowiem ten Chleb przygotowała, gdy dała
14
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ciało Synowi Bożemu, a teraz przygotowuje go przez kapłaństwo sakramentalne. Stąd
słusznie nazywają Ją ojcowie Stołem Chleba życia i złotą Urną zawierającą Mannę
niebieską.
Maryja Matka daje nam napój. Jaki? Wodę łaski, wytryskującą na życie wieczne.
Obrazem Jej była Rebeka, która dała pić słudze Abrahama i jego wielbłądom, bo i
Maryja poi sługi, to jest sprawiedliwych, i wielbłądy, to jest grzeszników.
Maryja Matka odziewa swe dzieci. Ona utkała najpierw szatę Synowi Bożemu, bo
Go przyodziała ciałem ludzkim. Ona i nas ubiera w suknie białe, czyste, jaśniejące.
Kiedy? Wtenczas gdy na Chrzcie św. zrzucamy starą i splamioną suknię według
Adama, a wdziewamy nową i piękną według Chrystusa. Kiedy zaś później tę suknię
przez grzech podrzemy czy poplamimy, tedy ta dobra Matka stara się ją naprawić i
oczyścić. W tym celu prowadzi nas do sadzawki świętej, to jest do spowiedzi, byśmy ją
we Krwi Baranka wybielili.
Maryja Matka nas uczy, bo do matki należy uczyć swe dzieci modlitwy. Ona jest
Stolicą mądrości, na której sam Prawodawca zasiadł; Ona księgą złotą, na której
wypisał prawdę i prawo swoje; Ona, nasza Mistrzyni otworzyła nam szkołę i sama nas
wzywa: Prostaczek, niech tutaj przyjdzie (Prz 9,4) i uczy się. I czego to, o Maryjo,
mamy się uczyć od Ciebie? Mądrości Bożej i życia Bożego.
Maryja Matka cieszy swe dzieci. Jej imię samo jest miodem w ustach, harmonią w
uszach, zachwytem w sercu ; o Niej i pomyśleć nie można, aby nie pocieszyła serc
kochających16. Ona stoi ciągle u wrót nieba i patrzy, czy gdzie łzy nie płyną, i słucha,
czy gdzie serca nie jęczą, aby natychmiast spieszyć z pomocą, bo piersi tej Matki tak są
pełne litości że skoro się dowie o jakiej nędzy, zaraz spuszczają mleko słodkiej
pociechy. Zaprawdę, bez Ciebie, Maryjo, i bez Twojego Boskiego Syna świat byłby
strasznym więzieniem, a życie nieznośną męczarnią.
Maryja Matka broni swe dzieci przed pociskami nieprzyjaciół, dlatego nazywa się
wieżą mocną i niezdobytą, na której tysiąc tarcz zawieszono (Pnp 4,4), i wojskiem
uszykowanym do boju, przed którym uciekają potęgi piekielne. Ponieważ Jej dzieci
muszą ustawicznie walczyć, dlatego daje im imię swoje jako strzałę, różaniec swój jako
miecz i szkaplerz swój jako tarczę. Tak uzbrojonych wysyła do boju i sama spieszy im
na pomoc. Jeżeli na nieszczęście rany odnoszą, to jest w grzech wpadają, Maryja
zakrywa ich przed rózgą Ojca. Gdy już w przepaść rozpaczy lecą, rzuca im kotwicę
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nadziei i na brzeg miłosierdzia ich wyciąga. Gdy zaślepieni uciekają od Niej, wtenczas
ta czuła Matka biegnie za nimi, chwyta ich i do domu swojego na powrót prowadzi. O,
któż wypowie, ile Ona nawróciła zbłąkanych!
Maryja Matka opiekuje się dziećmi swoimi od kolebki aż do grobu i wszystkich
starań dokłada, aby im niebo otworzyć, dlatego nazwana jest klucznicą nieba i bramą
niebieską, bo Ona przez furtę miłosierdzia wpuszcza tych, którzy przez bramę
sprawiedliwości wejść nie mogą, to jest, którzy w życiu grzech śmiertelny popełnili,
Ona im wyprasza łaskę żalu. Pięknie powiedział św. Jan Vianney, że Najświętsza Panna
Maryja stoi ciągle u szczytu drabiny, którą Pan Jezus na Kalwarii postawił, i woła do
nas nieustannie: Pójdźcie, pójdźcie! Ona nawet ręce do nas wyciąga. Tej więc Matce
najłaskawszej, najmiłosierniejszej, najsłodszej, oddaj się z dziecięcą ufnością, bo
chociaż ona jest Matką wszystkich, szczególnie jednak o tych się stara, którzy się
gorąco polecają Jej opiece. Kiedy św. Teresa miała utracić matkę, uklękła przy jej łóżku
i modliła się głośno: „Jest wolą Ojca Niebieskiego, abym utraciła moją ukochaną matkę
ziemską. Ty więc, o Maryjo, wejrzyj na biedną i słabą sierotę i obejmij nad nią
troskliwą pieczę. O, bądź mi dobrą Matką i prowadź mnie do siebie i do Syna Twego, a
do Brata mojego Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dziecko pójdę zawsze za Twą
macierzyńską radą”. Podobnie i ty uklęknij przed obrazem Najświętsza Panny i tak do
niej przemów: Od dzisiaj biorę sobie Ciebie, Bogarodzico, za Matkę. Ty się mną
opiekuj, Ty mnie prowadź, strzeż, ucz, pocieszaj, upominaj, karć, aż mnie zaprowadzisz
do siebie, a ja przyrzekam być dzieckiem miłującym i posłusznym. Odtąd miłuj tę
Matkę najwięcej po Chrystusie, a przy Jej Sercu upłynie twe życie spokojnie, choćby
wśród burz, i słodko, choćby wśród goryczy.
Obyś miał choć iskierkę tej miłości, jaką miał św. Stanisław Kostka, który
zapytany, czy miłuje Bogarodzicę, odrzekł ze łzami: „Wszakże to moja Matka”; jaką
miał św. Bonawentura, który Ją nazywał swoją Królową, swoją Matką, swym życiem,
swą duszą; jaką miał bł. Herman, który ją nazywał swoją umiłowaną Oblubienicą; jaką
miał św. Bernard, który się skarżył, że mu Maryja serce wyrwała; jaką miał św. Alojzy,
któremu na samo wspomnienie Maryi twarz ogniem miłości płonęła; jaką miał św.
Franciszek Solanus, który często siadał z harfą przed obrazem Najświętsza Panny i
śpiewał pieśni ku Jej chwale; jaką miał św. Franciszek Ksawery, który nieraz całe noce
przepędzał na modlitwie przed obrazem Bogarodzicy i często Ją wysławiał w
kazaniach; jaką miał św. Franciszek Salezy, który z miłości ku Maryi poślubił dozgonne
dziewictwo, a ku Jej czci odmawiał codziennie różaniec i pościł w każdą sobotę; jaką
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miał św. Rajmund, którego jeszcze jako małego chłopca zwano „dziecięciem Maryi, z
powodu gorącego do Niej nabożeństwa; jaką miała św. Róża z Limy, która z świętą
poufałością udawała się w każdej sprawie do Najświętsza Matki; jaką miała św.
Brygida, której w siódmym już roku życia ukazała się Najświętsza Panna i włożyła w
widzeniu na jej skroń kosztowną koronę; jaką miał pobożny o. Trexo, jezuita, który się
nazywał niewolnikiem Maryi i często przychodził do Jej kościoła, niby czekając na
rozkazy, a wtenczas zlewał łzami posadzkę i po tysiąc razy ją całował, ciesząc się
niewymownie, że jest w domu swojej Pani; jaką miał o. Diego, który mawiał:
Pragnąłbym mieć serca wszystkich aniołów i świętych, aby nimi miłować Maryję,
pragnąłbym mieć życie wszystkich ludzi, by je poświęcić Maryi”; jaką miał o.
Franciszek Binancio, który ostrym nożem wyrył na piersiach imię Maryi; jaką mieli
świątobliwi Jan Archinto i Augustyn Espinosa, którzy rozpalonym żelazem wypalili to
imię na sercu;17 lub jaką miał św. Alfons Rodriguez, który śmiał powiedzieć: „Wiem
Maryjo, że mnie miłujesz, ale ja Cię prawie więcej miłuję”.
Jeżeli nie możesz dorównać tym świętym, staraj się przynajmniej, aby miłość
twoja rosła z każdym dniem, tak jak miłość ku Panu Jezusowi. Czymże jest bowiem
miłość ku Bogarodzicy, jeżeli nie miłością ku Boskiemu Jej Synowi, tylko pod innym, z
woli Bożej przedstawiającym się, kształtem?18 Lecz jakże tę miłość okazać?
5. Objawy miłości ku Maryi
Dobre dziecko często i chętnie myśli o matce, garnie się z upragnieniem do jej
pieszczot, a gdy musi ją pożegnać na dłuższy czas, czuje ból i tęsknotę. Tak i ty myśl z
czułością o tej dobrej Matce, pragnij się z Nią połączyć na wieki i wyrywaj się do Niej
tęsknotą serca.
Dobre dziecko słucha rozkazów swej matki, a nawet spełnia jej życzenia, bo jej
nie chce w niczym zasmucić, stąd chodzi ciągle za matką, a gdy jest małe, trzyma się jej
sukni. Tak i ty słuchaj swej Matki Maryi, a więc słuchaj także Boskiego Jej Syna, bo
Ona i do ciebie mówi: Zrób wszystko cokolwiek ci mój Syn powie (por. J 2,5). Nie
zasmucaj nigdy tej Matki grzechami, ale wpatruj się w Nią ciągle, by Jej życzenia
zgadywać, idź krok w krok za Nią przez wierne naśladowanie, a ponieważ jesteś
dzieckiem małym i słabym, trzymaj się Jej sukni, to jest Jej opieki.
Dobre dziecko idzie codziennie rano powitać swą matkę, nic nie czyni bez jej
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wiedzy, o wszystko ją prosi, wszędzie szuka jej zadowolenia. I ty również pozdrawiaj
często Matkę Maryję. Gdy się obudzisz, proś Ją o błogosławieństwo na cały dzień; gdy
wychodzisz z domu, uklęknij przed Jej obrazem, prosząc, by cię otaczała swoją opieką;
gdy wdziewasz nową suknię, lub siadasz do stołu, przedstawiaj sobie, że Maryja sama
odziewa cię i karmi; gdy rozpoczynasz jaką sprawę, polecaj ją miłościwej Jej
przyczynie. Bł. Henryk Suzo, skoro tylko powstał z łóżka, witał modlitwą Gwiazdę
poranną; a jak ptaki śpiewem witają wschód słońca, tak i on śpiewem serca i ust czcił
Matkę „Słońca sprawiedliwości”. Inny mąż pobożny, Jan Olier, uznawał na każdym
kroku swoją zależność od Matki Maryi, do Niej zwracał się ustawicznie, czy to po radę,
czy po światło lub pociechę, od Niej przyjmował wszystko, nawet suknię i pokarm. Gdy
miał rozpocząć jaką pracę lub naukę, odmawiał przedtem Zdrowaś Maryjo; jeżeli zaś
przez zapomnienie tego zaniedbał, nie mógł się niczego nauczyć.
Dobre dziecko cieszy się, gdy nadchodzą imieniny matki, w sam dzień imienin
składa jej życzenia, a czasem i podarki: tak i ty ciesz się, gdy się zbliżają imieniny, to
jest święta twojej Matki Maryi, przygotuj się do nich nowenną i postem, w sam dzień
ofiaruj podarunek, szczególnie spowiedź i Komunię św., bo taki upominek jest Maryi
najmilszy.
Dobre dziecko mówi chętnie o matce, pragnie bowiem, by ją wszyscy kochali i
szanowali. Tak i ty mów często, a zawsze ze czcią o Matce Maryi, pragnąc gorąco, aby
Ją wszyscy, szczególnie w twojej rodzinie, czcią i miłością otaczali.
Dobre dziecko cieszy się, gdy matka jest zdrowa i szczęśliwa, w razie jej choroby
płacze z żalu i nie odstępuje od jej łóżka. Podobnie i ty ciesz się z chwały i szczęścia
Matki Maryi, a ubolewaj nad Jej cierpieniami i pocieszaj Ją stojącą pod krzyżem.
Dobre dziecko kocha tych, których kocha matka. Więc i ty kochaj wszystkie
dzieci Maryi, a mianowicie te, które służą w Jej bractwach, albo które w nędzy czy w
grzechach zostają, i nie zapominaj o tych duszach cierpiących, które za życia
szczególną odznaczały się miłością ku Maryi.
Wreszcie, dobre dziecko stara się ofiarą odwdzięczyć za te ofiary, jakie matka dla
niego ponosi. Tak i ty nie stroń od ofiar dla tak miłującej Matki; staraj się z miłości ku
Niej spełnić codziennie coś dobrego.
6. Najświętsza Panna Maryja jest naszą Królową
Bogarodzica Maryja jest nie tylko naszą Mistrzynią, Pośredniczką i Matką, ale
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także Królową. Ponieważ w poniżeniu i cierpieniu Syna Bożego miała czynny udział,
więc słusznie, aby uczestniczyła również w Jego wywyższeniu i chwale. Jak więc
Chrystus Pan jest Królem wszechświata, a Jego berłu wszystko jest poddane, co na
niebie, i co na ziemi, i co pod ziemią, podobnie i Maryja jest Królową nieba i ziemi, a
tron Jej wznosi się niżej tronu Chrystusa. Zaprawdę, wielka to Królowa, pełna godności
i majestatu, wspaniałości i blasku, miłosierdzia i dobroci, potęgi i chwały.
Jako Bogarodzicy i Królowej należy się Maryi cześć po czci Bożej najwyższa. Ta
cześć jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan, albowiem sam Bóg uczcił Najświętszą
Pannę i czcić Ją rozkazał. Oto Ją przewidział i wybrał od wieków na Matkę Syna
swojego i Pośredniczkę świata, uczynił Ją wolną od grzechu, uposażył hojnie skarbami
nieba, napełnił swą łaską i uczcił poselstwem archanioła. Kiedy zaś Maryja stała się
Bogarodzicą, sam Syn Boży był Jej poddany, oddawał Jej cześć jako Matce, spełnił
pierwszy cud za Jej wstawiennictwem, powierzył z krzyża Kościół Jej pieczy, wyniósł
Ją z ciałem i duszą na tron chwały, a niebu i ziemi kazał stanąć u Jej podnóża i uznać Ją
za swoją Królową.
Tej czci sam Bóg od nas żąda. Jeżeli bowiem arkę Starego Przymierza taką czcią
otoczył, że nikt do niej nie mógł przystąpić, chociaż w tej arce były tylko tablice prawa,
manna i różdżka: o ileż większej czci wymaga dla Arki Nowego Przymierza, Maryi,
która przyniosła światu Prawodawcę, wydała prawdziwą mannę, to jest Chleb życia, i
była sama różdżka kwitnącą i rodzącą błogosławiony owoc, Jezusa Chrystusa.
Ta cześć jest droga Chrystusowi. Bo jeżeli król Salomon obok tronu swego
posadził na drugim tronie matkę swoją Betsabę, by z nim dzieliła chwałę i berło, czy
Jezus dla Matki swojej miałby być obojętny?
Wszakże po chwale Ojca cześć Matki była Chrystusowi Panu najdroższa. Gardzić
zatem Maryją znaczy tyle, co gardzić Chrystusem; a to się sprawdza dziś w sektach
protestanckich, które odrzuciwszy nabożeństwo do Bogarodzicy, tracą wiarę w Bóstwo
Chrystusa.
Ta cześć jest bardzo ważna w życiu Kościoła, bo między Maryją i Kościołem
zachodzi ścisły i tajemniczy związek, stąd łatwo pojąć z jednej strony troskliwość
Kościoła o cześć Bogarodzicy, z drugiej wysiłki czarta, aby wiernych od tej czci
oderwać. W naszych czasach, gdy niedowiarstwo i obojętność wiele dusz oddala od
Boga, jednym z najlepszych środków do nawrócenia zbłąkanych jest rozszerzenie czci
Bogarodzicy; i tego też środka Pan Bóg dzisiaj używa. Komuż nie są znane cuda łaski
Bożej w Lourdes i gdzie indziej?
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Ta cześć jest dawna, jak religia chrześcijańska, tak powszechna, jak Kościół.
Przejdź świat cały, a gdzie usłyszysz wymawiane imię Jezusa, tam również powtarzają
ze czcią imię Maryi. Wszystkie wieki niosą Jej swe hołdy, wszystkie narody ścielą się
przed Jej tronem, nazywają Ją swoją Panią, Królową i Matką, oddają Jej opiece swoją
wiarę i ojczyznę; a do nich i nasz naród należy19. Jej składają w ofierze królowie i
możni wspaniałe świątynie, kapłani swe prace, wieszcze swe natchnienia, mistrzowie
dzieła sztuki, bogaci swe złoto, ubodzy swe łzy, młodzież kwiaty, starcy pacierze, dusze
Bogu poświęcone swe dziewictwo, wszyscy modlitwę korną, pieśń wzruszającą i ofiarę
chętną. Ach, wznieś, o Maryjo, swoje oczy i patrz, oto świat cały zgromadził się u
podnóża Twego tronu, wszystkie języki chwalą Twe imię, wszystkie oczy wznoszą się
do Ciebie, wszystkie serca wyrywają się ku Tobie.
Ta cześć jest wreszcie dla nas niewymownie korzystna. Nie dosyć bowiem, że ona
przynosi pociechę najsłodszą, nie dosyć, że sprowadza łaski najobfitsze, lecz co więcej,
jest jednym ze znaków zapewniających nas o wybraniu do chwały niebieskiej. „Jest to
— mówi św. Bernard — znakiem wybrania Bożego do chwały, gdy kogo miłuje
Maryja”, „Kto ten znak nosi, — mówi św. Bonawentura20 — będzie wpisany do księgi
życia”. Inni pisarze duchowi twierdzą, że kto pokornym i czystym sercem służy Maryi,
tak pewny jest nieba, jakby już był w niebie. Słusznie dlatego ojcowie święci kładą w
usta Najświętszej Panny te słowa: Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który
co dzień czeka. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana(Prz 8,3435).
Lecz jakże tę cześć masz okazać? Oto naśladuj, wzywaj, miłuj i służ wiernie. O
pierwszych trzech sposobach już mówiliśmy. Mówmy teraz o czwartym.
7. Jak służyć Maryi
Jeśli chcesz poznać swoje obowiązki względem Najświętszej Panny, uważaj Ją za
swoją Królową, a siebie za Jej dworzanina i sługę.
Dworzanie mają we czci imię swojej królowej, a nawet to imię noszą na sukniach
19

Król Jan Kazimierz w r. 1656 ogłosił Najświętszą Pannę Królową Korony Polskiej, a papież Benedykt
XV pozwolił w r. 1919 dodać do Litanii to wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. W
1923 r. biskupi polscy uchwalili wnieść prośbę do Stolicy Św., aby dla święta Najświętszej Pannie Maryi
Królowej Korony Polskiej wyznaczyła dzień 3 maja, będący w Polsce świętem narodowym, na co też
Ojciec św. Pius, XI w r. 1924 pozwolił. Pierwej w diecezji lwowskiej i przemyskiej przypadało święto
Najświętszej Pannie Maryi Królowej Korony Polskiej 2 maja na mocy przywileju danego przez papieża
Piusa X.
20
Św. Bonawentura, In psalt.

102

wyszyte. Podobnie i ty wymawiaj ze czcią imię swojej Królowej Maryi i wyryj je na
sercu. Bo zaiste, po imieniu Jezusa nie ma innego imienia tak słodkiego, tak potężnego i
błogosławionego jak imię Maryja. A więc to imię miej we czci i miłości, niech ono
nieustannie tkwi w twojej duszy, niech będzie ostatnim poruszeniem kostniejącego
języka w chwili śmierci, abyś to imię jako gałązkę oliwną w ustach niosąc, odleciał z tej
ziemi, i jak niegdyś gołębica Noego, spoczął w arce zbawienia u stóp Maryi 21. Jeśli
jesteś kapłanem, wysławiaj często to imię i mów ze czcią i miłością o Bogarodzicy, by
innych do czci i miłości zachęcić. Tak czynią zawsze wierni słudzy Maryi. Św. Alfons
Liguori w każdym swoim kazaniu, w każdej nauce, w każdym piśmie wspominał o
Najświętsza Pannie Maryi. Tak samo św. Kamil de Lellis najczęściej przemawiał do
chorych o nieograniczonej miłości Boga do ludzi i o macierzyńskiej opiece Najświętsza
Rodzicielki, albowiem jego zdaniem, kazanie, w którym o tych dwóch rzeczach nie ma
wzmianki, podobne jest do pięknego pierścienia, któremu brakuje klejnotu.
Dworzanie idą często na dwór królowej, by ją pozdrowić; więc i ty stawaj często
przed tronem Królowej Maryi i pozdrawiaj Ją słodkim pozdrowieniem: Zdrowaś
Maryjo. Słuchaj, co mówi o tym św. Bernard: „Jeżeli człowiek pobożnie pozdrawia
Maryję, i ona go wzajemnie pozdrawia. Jest bowiem najmiłościwszą i najgrzeczniejszą
Królową, która tysiąc razy na dzień pozdrowiona, tysiąc razy nawzajem pozdrawia”. Po
drugie, nie ma nic piękniejszego nad to pozdrowienie. „O przedziwne Zdrowaś Maryjo
— woła św. Anzelm — które niebieską słodyczą serce pobożne napełniasz, tak że
każdy powiedzieć może: rozpłynęła się moja dusza, omdlało serce moje, gdy przemawiam do Ciebie, Pani moja. O błogosławione Zdrowaś Maryjo, mocą którego czarci
uciekają, grzesznicy we łzach toną, sprawiedliwi dziwną słodycz czują, anioł się cieszy,
Słowo staje się ciałem, Dziewica Matką. O potężne Zdrowaś Maryjo, które serce
odrywasz od ziemi i najsilniej łączysz z nędznika Najlitościwszą, niewolnika z Panią,
syna z Matką. Niech się więc zbliża do Ciebie i pozdrawia Cię każdy, kto chce być
skrępowany łańcuchem miłości, a im więcej kto pozdrawia, tym więcej rośnie w Miłości”. Cóż dziwnego, że święci tak gorąco miłowali to pozdrowienie. Św. Alfons
Rodriguez odmawiał Zdrowaś Maryjo, ile razy słyszał uderzenie zegara; św.
Małgorzata, ile razy spojrzała na obraz Bogarodzicy; św. Alfons Liguori co kwadrans, i
więcej cenił jedno Zdrowaś Maryjo, niżeli wszystkie bogactwa świata; pobożny i
uczony Suarez więcej niż całą swoją naukę; św. Katarzyna Sieneńska idąc do domu,
21

Kto pobożnie wymawia imię Jezusa i Maryi, otrzymuje 50 dni odpustu, a kto je słysząc, głowę schyla,
20 dni odpustu.
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klękała na każdym schodzie i mówiła Zdrowaś Maryjo. Św. Tomasz z Akwinu, będąc
jeszcze małym chłopcem, napisał na kartce Pozdrowienie Anielskie i nosił je na
piersiach, a gdy matka kazała tę kartkę sobie pokazać, pobożny chłopczyna połknął ją,
lękając się, aby mu nie odebrano drogiego skarbu. Obyś i ty niejako połknął „Zdrowaś
Maryjo”, aby nieustannie tkwiło ci w sercu i w ustach.
Szczególnie pozdrawiaj Najświętszą Królową rano, w południe i wieczór, gdy
głos dzwonka odzywa się na Anioł Pański. Jest to bowiem jakby pobudka Maryi,
wzywająca nas, abyśmy rano wszystkie sprawy ofiarowali Bogu, w południe ożywiali
zmęczonego ducha modlitwą, a wieczorem pamiętali o śmierci i duszach w czyśćcu
cierpiących. Głos ranny przypomina również narodzenie Chrystusa Pana, południowy
mękę i śmierć, wieczorny zmartwychwstanie. Gdy zatem słyszysz głos dzwonu, nie
zaniedbuj ożywić swej wiary i uczcić Bogarodzicy. Mianowicie, przy pierwszym
pozdrowieniu dziękuj Bogu za to poselstwo z nieba na ziemię, które się stało
początkiem naszego zbawienia. Przy drugim wesel się z Maryją z Jej niewymownej
godności, do której Ją Bóg wyniósł. Przy trzecim wraz z Archaniołem i Maryją uczcij to
Słowo, które stało się ciałem22.
Dworzanie noszą na sukniach wyszyte herby i godła swej królowej, a nawet
suknie jej barwy. Podobnie dworzanie Maryi noszą szkaplerz, jakby herb Maryi, na
znak, że całe życie poświęcają Jej służbie, że Jej honoru pragną wszędzie bronić i w Jej
ślady zawsze wstępować. Ten rodzaj czci, jeżeli z nim łączy się życie pobożne, jest
bardzo miły Maryi, a nam bardzo korzystny. Szkaplerz bowiem jest z jednej strony
godłem, po którym Najświętsza Panna poznaje swoje sługi, z drugiej jest jakby suknią,
którą Ona ochrania swe dzieci od mrozu świata, i jakby tarczą, w którą je uzbraja do
walki. Kiedy Izraelici walczyli z Filistynami, wychodził z obozu filistyńskiego mąż
olbrzymiego wzrostu i olbrzymiej siły, aby wyzywać Izraelitów do walki. Wśród
ogólnego popłochu występuje młody pastuszek Dawid do boju, a za całą broń bierze kij
do ręki, pięć kamieni z potoku, które wkłada do torby, i procę do wyrzucania kamieni.
Tak uzbrojony idzie naprzeciw olbrzyma, wyrzuca na niego kamień z procy, trafia go w
czoło, powala na ziemię i zabija. Takim Dawidem jest każdy chrześcijanin, bo on musi
walczyć z Goliatem, to jest z czartem. A gdzie jego broń? Oto kij, to jest krzyż
Chrystusa, w którym jest nasze zwycięstwo; pięć kamieni, to jest pięć ran Jezusowych,
22

Por. Scupoli, Walka duchowa, rozdz. XXIII. Kto odmawia Anioł Pański, zyskuje za każdy raz 100 dni
odpustu, a odpust zupełny raz w miesiąc, jeżeli odmawia przez cały miesiąc, a przy tym spowiada się i
Komunię św. przyjmuje Dla dostąpienia odpustu, nadanego przez Piusa IX, trzeba na końcu odmówić
trzy razy: Wieczne odpoczywanie itd. Klęcząc.
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z których płynie nasza moc; dalej proca, to jest różaniec, i torba pasterska, to jest
szkaplerz. Dlatego też święci, stając do walki, uzbrajali się szkaplerzem Noś i ty
szkaplerz czy karmelicki, czy Niepokalanego Poczęcia, czy co lepsze, jeden i drugi

23

,

albo na mocy przywileju Piusa X zamiast szkaplerzy medalik poświęcony przez
upoważnionego kapłana. Pod szkaplerzem czy pod medalikiem miej serce czyste i
prawdziwie pobożne.
Dworzanie noszą przy boku miecz do obrony swej królowej. Podobnie dworzanie
Maryi winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej, a tym mieczem jest
różaniec. Wielkie jest znaczenie i błogosławione skutki tego nabożeństwa. Różaniec
bowiem jest modlitwą bardzo doskonałą, bo modlitwę ustną łączy z rozmyślaniem, i
bardzo skuteczną, ponieważ składa się z modlitw Bogu najmilszych, jakimi są
„Modlitwa Pańska” i „Pozdrowienie Anielskie”; podobny stąd do napiętego łuku,
którego strzały trafiają wprost do Serca Bożego. Różaniec jest księgą Maryi, zawierającą w streszczeniu wszystko, co mądrość Boża wymyśliła najdoskonalszego, a
miłość Boża wykonała najlepszego. Do tej księgi prowadzi Maryja wszystkie swoje
dzieci, tak wielkiego mędrca, jak i pokornego prostaczka, otwiera jej karty, to jest
tajemnice Chrystusowe i uczy na nich mądrości Bożej. Różaniec jest arką duchową o
piętnastu stronach, z których jedne odzywają się radością, inne cierpieniem, inne
triumfem, a których dźwięk rozwesela znękane serce. Różaniec jest wędką, którą
Maryja łowi grzeszników, i z morza nieprawości ciągnie na brzeg miłosierdzia.
Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich fala
nie uniosła. Różaniec jest łańcuchem o piętnastu ogniwach, do którego przyczepiamy
nasze dusze. Kiedyś ręka Maryi pociągnie ten łańcuch i podźwignie nim na wzgórze
niebieskie wszystkich, którzy się go silnie trzymają. Różaniec jest murem obronnym,
którym Maryja opasuje Kościół święty, i mieczem pogromu, którym zwalcza jego
wrogów. On też starł sektę albigensów i złamał potęgę turecką pod Lepanto.
A więc różaniec ważne zajmuje miejsce w życiu Kościoła i w życiu duchowym.
Dzierży on pierwszeństwo wśród innych nabożeństw, bo jest nabożeństwem bardzo
łatwym i prostym, a przy tym wzniosłem i na wskroś katolickim. Cel jego jest wzniosły,
bo jest nim uwielbienie Trójcy Świętej, rozszerzenie miłości Pana Jezusa i
zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzane Mu od niewiernych i bezbożnych, uczczenie

23

W takim razie zyskuje się nader hojne odpusty byle tylko odmówić 6 „Ojcze nasz", 6 „Zdrowaś
Maryo" i 6 „Chwała Ojcu" na cześć Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanie poczętej Dziewicy (S. C. R.
31 mar 1856). O odpustach czytaj dzieło X. Aug. Arndta T. J. Odpusty. Kraków 1890.
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Bogarodzicy, uświetnienie Kościoła, nawrócenie grzeszników i zaznajomienie
chrześcijan z tajemnicami ich religji. Stąd różaniec był i jest u dusz świętych w wielkiej
czci, tak że „nie można nawet pomyśleć, aby ktoś prowadził życie duchowe, a nie
odmawiał różańca”

24

. Św. Franciszek Salezy, biskup genewski, chociaż zmęczony

całodzienną pracą i obarczony licznymi sprawami, odmawiał zwykle w nocy część
różańca. Gdy go raz jeden ze znajomych zachęcał, by po tak długiej pracy szedł na
spoczynek, różaniec zaś odłożył na drugi dzień, odrzekł: „Mój przyjacielu, co dziś
zrobić można, nie odkładajmy na jutro”25. I nie tylko biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice i pobożni prości ludzie odmawiają różaniec, ale także królowie, jak Ludwik IX,
Edward III, Zygmunt III, Jan III Sobieski i inni, także wodzowie i mężowie stanu, jak
Tilly, książę Eugeniusz, nasi hetmani, Irlandczyk O'Connel i inni; mistrzowie, jak
Haydn, Gluck i inni uczeni, jak niegdyś profesorowie akademii krakowskiej, Kopernik,
Chevreuil i inni. Jak zaś Najświętszej Pannie miły jest różaniec, poznać stąd można, że
w Lourdes objawiła się z różańcem na ręku (1858 r.).
Jeżeli i ty chcesz być pobożnym sługą Maryi, wpisz się do bractwa różańcowego i
odmawiaj codziennie cząstkę różańca, albo przynajmniej jeden dziesiątek, dołączając
do tego krótkie rozmyślanie26, a otrzymasz obfite owoce. Ponieważ zaś Ojciec św. Leon
XIII nakazał, aby dla uproszenia miłosierdzia Bożego za przyczyną Bogarodzicy, co rok
przez cały październik odmawiano codziennie po kościołach cząstkę różańca św. (1885
r.), dlatego nie usuwaj się od uczestnictwa w tym publicznym nabożeństwie.
8. Czym czcić Maryję?
Dworzanie w pewnych dniach składają hołdy swojej królowej i odnawiają
przysięgę. Podobnie dworzanie Królowej Maryi winni często składać Jej hołdy i cześć
swoją okazywać. W jaki sposób? Oto pozdrowieniem częstym i służbą w jednym z Jej
bractw, czy w Sodalicji Mariańskiej, byle tylko być godnym członkiem i spełniać
wiernie obowiązki, chociaż one nie są nałożone pod grzechem. Bractwa te są
następujące:27 Bractwo Różańca św., Szkaplerza św., Siedmiu boleści Najświętszej
24

Faber, Postęp w życia duch, rozdz. 15.
Św. Franciszek Sal. zobowiązał się do tego ślubem w młodości, innym jednak duszom radził
poprzestać na postanowieniu, a nie robić ślubu.
26
Najlepiej przedstawić sobie tajemnicę każdego dziesiątka tak żywo, jakbyśmy na nią patrzyli i
zastanawiać się, jakiej szczególnie cnoty uczy nas w niej Pan Jezus i N Panna. Czyt. J.S. Pelczar, Krótkie
wskazówki jak w odmawianiu różańca modlitwę ustną łączyć z rozmyślaniem. Wyd. 2, Kraków 1918.
27
Por. Czytania duchowne o N. P. Maryi, wyd. 2, rozdz. XL.
25
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Panny Maryi, Matki Bolesnej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Najświętszego i
Niepokalanego Serca Maryi, Matki Boskiej Serca Jezusowego, Najświętszej Panny
Maryi

Anielskiej,

Najświętszej

Panny

Maryi

Królowej

Korony

Polskiej28,

Stowarzyszenie Żywego Różańca, Stowarzyszenie ku czci Niepokalanej Bogarodzicy i
św. Agnieszki albo św. Alojzego.
Czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Oto odprawianiem nowenny, to jest
dziewięciodniowego przygotowania się do świąt Bogarodzicy, bo ta pamięć jest Jej
bardzo miła. Św. Gertruda widziała raz w wizji Najświętszą Pannę, tulącą pod swoim
płaszczem wiele osób, i poznała z natchnienia Bożego, że to są słudzy Maryi, którzy Ją
czcili nowenną. Lecz jakże odprawiać tę nowennę? Oto przez dziewięć dni należy
mówić codziennie po dziewięć: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu itp, przy
tym rozmyślać o przywilejach i cnotach Maryi, odwiedzać codziennie — jeżeli można
— Najświętszy Sakrament i obraz Maryi, codziennie przeczytać coś pobożnego, zrobić
dla Najświętsza Panny jakąś ofiarę, w sam dzień przystąpić do Komunii św.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Godzinkami na cześć Niepokalanego
Poczęcia, bo i to nabożeństwo bardzo się podoba Maryi 29. Św. Alfons Rodriguez odmawiał codziennie Godzinki przez lat 40, a wedle wiarygodnych świadectw ukazała się mu
Najświętsza Panna Maryja i poleciła to nabożeństwo. Dawniej śpiewał Godzinki cały
naród polski: śpiewał je król z rycerstwem idąc na wyprawę wojenną, śpiewał możny w
pałacu, śpiewał rolnik przy pługu i rzemieślnik przy warsztacie. Postęp nowoczesny
sprawił, że zostały tylko w domach rzemieślniczych i wiejskich, albo nawet w samych
Kościołach, a tym samym wydarł narodowi potężną pomoc i słodką pociechę. U osób
pobożnych, a zwłaszcza u zakonników, zakonnic i tercjarzy według reguły św.
Franciszka jest też we czci Oficjum o Najświętszej Pannie Maryi30.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Litanią ku Jej czci ułożoną, bo ona jest
zbiorem najpiękniejszych imion i przywilejów Maryi, jakby pasmem jęków wyrywa-

28

Dla pielęgnowania i krzewienia czci N. P. Maryi w społeczeństwie polskim zawiązało się w ostatnich
czasach we Lwowie i w Krakowie (r. 1891) Bractwo N. P. Maryi, Królowej Korony Polskiej, które w
myśl ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych 1. kwietnia 1656 r., ma również pracować nad
utrzymaniem życia religijnego i moralnem podnoszeniem warstw najniższych. Według dekretu Ojca św.
Leona XIII z 10. kwietnia 1890, święto N P. Maryi Królowej Korony Polskiej przypadało w pierwszą
niedzielę maja. Od r. 1906 tworzą się Związki katolicko-społeczne pod opieką N. P. Maryi Królowej
Korony Polskiej. Poleca się także Sodalicje Marjańskie dla mężczyzn, niewiast, młodzieńców i dziewcząt
różnego stanu.
29
Uważać też potrzeba, aby nie za wiele brać na siebie brackich pacierzy. Lepiej mniej a dobrze, oto
przestroga mistrzów duchowych.
30
Przywiązane do nich odpusty można uzyskać, chociaż się je odmawia w innym języku, a nie łacińskim
(Pius X 28 sierpnia 1903).
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jących się z piersi przygniecionych nędzą, lub pękiem strzał puszczonych aż do Serca
Maryi. Świątobliwy misjonarz Sylweira, jadąc morzem do Afryki, w celu nawracania
pogańskich Murzynów, zbierał każdego wieczora żeglarzy i śpiewał z nimi litanię, a
fale morskie zanosiły daleko imię Maryi. Toteż Maryja wyjednała mu tę łaskę, że
nawrócił króla i trzystu Jego książąt, a sam wreszcie otrzymał palmę męczeńską
Podobnie i ty gromadź — jeżeli możesz — swoją rodzinę i służbę, by wraz z nią czcić
Bogarodzicę, albo przynajmniej sam odmawiaj litanię, a błogosławieństwo Boże
wejdzie do twego domu i serca31.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Antyfoną Pod Twoją obronę i modlitwą
„Pamiętaj o Najdobrotliwsza Panno”, bo jedna i druga przedziwnie wyraża naszą ufność
w Maryi, jedna i druga wielu smutnych pocieszyła, wielu grzeszników nawróciła, wielu
kuszonym dopomogła do zwycięstwa. Za czasów świątobliwego kapłana Bernarda, z
przydomkiem „Mały”, dostał się do więzienia pewien złoczyńca i miał być wkrótce
stracony. Bernard pospieszył zaraz do więzienia, by tę duszę, skamieniałą w zbrodni,
pojednać z Bogiem, lecz wszystkie jego wysiłki były daremne. Nie widząc innego
środka prosił owego zbrodniarza, by z nim przynajmniej odmówił tę modlitwę:
„Pamiętaj o Najdobrotliwsza Panno”, ale i tego nie otrzymał. Wtedy świątobliwy
kapłan, uniesiony gorliwością o zbawienie tej duszy, pochwycił karteczkę, na której
owa modlitwa była napisana, i chciał ją wcisnąć przemocą do ust zbrodniarza, mówiąc:
„Kiedy jej nie chcesz odmówić, musisz ją zjeść". Zbrodniarz nie mógł się bronić, bo był
skuty kajdanami, aby się zatem uwolnić od natarczywości kapłana, uklęknął wraz z nim
na ziemi i zaczął się modlić. Zaledwie pierwsze słowa wymówił, uczuł się dziwnie
wzruszony, lody serca popękały, a z ócz wytrysnęły strumienie łez.
I czym jeszcze uczcić Królowa Maryję ? Jej pieśnią Magnificat — „Wielbi dusza
moja Pana”, bo to pieśń najgłębszej pokory i najwyższego uwielbienia Boga. Św.
Julianna odmawiała ją codziennie dziewięć razy; św. Maria Ognijska śpiewała ją często,
toteż przy śmierci odwiedziła ją Najświętsza Panna z Dzieciątkiem Jezus i z wielu świętymi; św. Franciszek umierając kazał otaczającym śpiewać Magnificat, i podczas tej
wspaniałej pieśni poszedł tam, gdzie ją śpiewają aniołowie.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Pieśnią Salve Regina — „Witaj
Królowo”, bo to pieśń wygnańców, wzdychających do ojczyzny, to pieśń sierót
tęskniących za matką, to pieśń opuszczonych i grzeszników, błagających nadziei i
31

Za każdorazowe odmówienie Litanii można zyskać 300 dni odpustu. Benedykt XV pozwolił dodać do
Litanii odmawianej w Polsce tę inwokację: Królowo Korony Polskiej módl się za nami.
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miłosierdzia, to pieśń poruszająca do litości serce Matki najlitościwszej. Kiedy św.
Wincenty a Paulo był w niewoli saraceńskiej, zmęczony pracą i niedolą, spoglądał
nieraz łzawym okiem w te strony, gdzie leżała jego miła ojczyzna, a potem zwracał
wzrok w niebo, wołając z tęsknotą Salve Regina — „Witaj Królowo, Matko litościwa,
życie słodyczy i nadziejo moja, witaj!” Ta nadzieja nie zawiodła go, bo niezadługo
wrócił do ojczyzny, wraz z odstępcą od wiary, którego nawrócił. Podobnie gdy i ciebie,
tułaczu ziemski, ciężar wygnania przygniata, spoglądaj na górny Syon, gdzie jest twoja
Królowa, Maryja, i wołaj do Niej z tęsknotą: Witaj, Królowo, Matko litości, życie,
słodyczy i nadziejo moja witaj. Maryja i tobie wyprosi powrót do ojczyzny.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Nabożeństwem do Jej siedmiu boleści i
siedmiu radości, bo to nabożeństwo jest również bardzo miłe Maryi. Co do siedmiu
radości, sama Najświętsza Panna objawiła św. Tomaszowi Kantuaryjski: „Ktokolwiek
wielbi te podwójne moje radości (to jest ziemskie i niebieskie), tego ja pocieszę,
uweselę i przedstawię mojemu najmilszemu Synowi w godzinę śmierci” 32. Co do
siedmiu boleści, Maryja najchętniej pociesza tych, którzy dla Jej boleści mają współczucie i czczą Ją jako Królową Męczenników.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Nabożeństwem do Jej przeczystego
Serca, przez które czcimy i podziwiamy święte uczucia i przedziwne cnoty
Bogarodzicy, szczególnie zaś niezrównaną Jej miłość ku Bogu i ku nam, oraz prosimy
za pośrednictwem tego Serca o łaski dla siebie i drugich. Miej i ty do Niepokalanego
Serca Maryi serdeczne nabożeństwo: jest to bowiem Serce Matki najczulszej,
Pocieszycielki najsłodszej, Opiekunki najtroskliwszej, Królowej najpotężniejszej i
najmiłościwszej. Jest to Serce prawdziwie błogosławione, które jest przepaścią łask,
źródłem pociech, ogniskiem pokoju, składem lekarstw na wszystkie rany i bóle serc
ludzkich. Szczególnie módl się często do tego Serca o nawrócenie grzeszników,
odmawiając tę modlitewkę: „O Serce Niepokalane Najświętsza Panny, wstaw się za
grzesznikami”. Miej też wielkie nabożeństwo do Najświętsza Panny Maryi jako do
Matki Serca Jezusowego, bo stąd niemałe odniesiesz korzyści33.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Godnym obchodzeniem Jej świąt. Gdy
zatem jakie święto Bogarodzicy się zbliża, przygotuj się do niego nowenną, w wigilię
zadaj, sobie jakieś umartwienie, a w sam dzień poświęć więcej czasu na modlitwę i
przystępuj do sakramentów świętych. Radzi także św. Alfons wybrać sobie jakieś
32
33

Faber, Wszystko dla Pana Jezusa, rozdz. V, VI.
Czyt. J.S. Pelczar, Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego, rozdz XVII, 17, VII.
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święto np. Niepokalanego Poczęcia lub Wniebowzięcia, i ofiarować się wtenczas po
Komunii św. Najświętszej Pannie, przyrzekając Jej, jako swojej Królowej i Matce,
posłuszeństwo i miłość. Cały naród polski powinien to czynić w święto Najświętszej
Panny Maryi, Królowej Korony Polskiej, przypadające w pierwszą niedzielę maja34.
I czymże jeszcze uczcić Królową Maryję? Godnym obchodzeniem miesiąca
Maryi, który pobożność katolicka tak trafnie ku czci Bogarodzicy wybrała. Piękny jest
maj w życiu natury, kiedy to ziemia, uwolniona z kajdan zimowych, stroi się w nową
szatę. Lecz piękniejszy jest maj w życiu Kościoła, bo w nim pękają lody obojętności,
serca, otwierają się jak kielichy kwiatów i ślą w niebo woń modlitwy, z piersi wyrywa
się pieśń wdzięczna i miła, jak śpiew polnych ptasząt, a niwa Kościoła pokrywa się
kwieciem świętych myśli i zbożem świętych czynów. I któż tę zmianę sprawia?
Królowa serc ludzkich, Maryja. Jej to miłość, podobna do wiosennego słońca, śle wszędzie swe promienie, wszędzie budzi życie. Jej dobroć macierzyńska pociąga wszystkie
serca. Jej czuła opieka otula wszystkich płaszczem miłosierdzia, Jej cześć błogosławiona gromadzi przed Jej tronem każdy stan i wiek. Doprawdy, w tym
nabożeństwie majowym jest tak coś dziwnie pociągającego, że nawet ludzie obojętni w
wierze i stroniący od Boga nie potrafią się oprzeć jego świętym powabom. Spiesz zatem
na to nabożeństwo i módl się, rozmyślaj, śpiewaj i słuchaj, a gdy nie możesz być w kościele, przynajmniej w domu odmawiaj Litanię.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Oto należy ku Jej czci poświęcić sobotę,
co już od dawna i słusznie Kościół zaleca. Jak bowiem sobota jest w środku między
piątkiem, dniem smutku, i niedzielą, dniem radości: tak Najświętsza Panna pośredniczy
między biednym światem i Bogiem najmiłosierniejszym. A jak tę cześć okazać? Jeżeli
możesz, przyjmuj w ten dzień Komunię św. wysłuchaj Mszy św., odwiedź Najświętszy
Sakrament lub obraz Bogarodzicy, bo tak czyniło wielu świętych. Podobnie, jeżeli
możesz, ofiaruj w ten dzień post lub jałmużnę. Tak św. Karol Boromeusz pościł w
każdą sobotę o chlebie i wodzie, a św. Ludwik, król francuski, umywał w tym dniu nogi
dwunastu ubogim i sam usługiwał im do stołu. Niektórzy święci, jak Franciszek
Garacciolo i Alfons Liguori, wstrzymywali się w ten dzień zupełnie od pokarmu. Jeżeli
nie możesz tych świętych naśladować, odmawiaj przynajmniej jakąś modlitewkę ku
czci Najświętsza Panny i dawaj choć małą jałmużnę.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Ofiarowaniem Mszy świętej odprawiając
34

W diecezji lwowskiej i przemyskiej 2 maja; ale Biskupi polscy na zjeździe w Częstochowie r. 1923
wyjednali u Stolicy św. przeniesienie tego święta kościelnego na dzień 3 maja, i to dla całej Polski.
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ją lub ofiarując na podziękowanie Panu Bogu za łaski i przywileje użyczone
Bogarodzicy, albo też w tej intencji, aby Najświętsza Panna używała owoców świętej
Ofiary według swojej woli. Tak św. Ludwik kazał co sobotę odprawiać siedem Mszy
świętych na uwielbienie Boga i rozszerzenie czci Najświętsza Panny. Tak pobożny
kapłan Jan Olier kazał odprawiać codziennie trzy Msze święte: pierwszą, aby uczcić
Bogarodzicę jako Królową i ozdobę Kościoła triumfującego, drugą, aby Ją uczcić jako
Królową i Pośredniczkę Kościoła pielgrzymującego, trzecią, aby Ją uczcić jako
Królową i Pocieszycielkę Kościoła cierpiącego. W tym celu łączą się i dzisiaj kapłani w
tak zwane „korony złote”, aby przez wszystkie dni roku odprawiać Msze św. na
uwielbienie Pana Boga przez Najświętsza Pannę.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję ? Czcią Jej obrazów i ustawiczną
pamięcią. Święci i tutaj są wzorem. Św. Bernard, ile razy przechodził obok obrazu
Najświętszej Panny, zawsze Ją pozdrawiał. Gdy pewnego razu, idąc koło Jej posągu,
rzekł: „Pozdrawiam Cię, Królowo moja Maryjo", Najświętsza Panna raczyła
odpowiedzieć: „Pozdrawiam cię, synu mój Bernardzie". Św. Jan Kanty całe nieraz
godziny klęczał przed obrazem Bogarodzicy, umieszczonym na gmachu akademickim.
Św. Bernardyn Sieneński chodził codziennie rano do odległej bramy miasta, gdzie był
umieszczony obraz Najświętsza Panny, aby — jak mówił — odwiedzić swoją najmilszą
Przyjaciółkę. Oby i dla ciebie była Królowa Maryja najmilszą Przyjaciółką. Stąd
pamiętaj o Niej często, miej w domu Jej obraz, który ozdabiaj kwiatami, lub według
starego zwyczaju lampą płonącą. Bł. Kryspin, skoro tylko jaki grosz otrzymał, lub
zarobił, kupował zaraz kwiaty, by nimi wieńczyć obraz Bogarodzicy. To samo czynił
św. Józef z Kupertynu, przy czym mawiał z prostotą: „Dziwna ta moja Królowa, ja Jej
daję kwiaty, a Ona mówi, że nie chce kwiatów, ale żąda mego serca". Świątobliwy
proboszcz z Ars, św. Jan Vianney, będąc jeszcze małym pastuszkiem, wynosił z sobą na
pole statuetkę Najświętszej Panny i przed nią pobożnie się modlił.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Noszeniem medalików z Jej
wizerunkiem, na znak ciągłej wierności i pamięci, którą Maryja nieraz hojnie nagradza.
Któż nie słyszał o nawróceniu Alfonsa Ratisbonne, który z niewiernego Żyda stał się
wierzącym chrześcijaninem i gorliwym misjonarzem (+ 1884). Otóż to nawrócenie,
dokonane w kościele rzymskim św. Andrzeja delle Fratte35, zaczęło się od tego, że
Rabisbonne przyjął od jednego z przyjaciół medalik z wizerunkiem Najświętsza Panny i
35

20 stycznia 1842. Czyt. J.S. Pelczar, Ziemia święta i Islam, Lwów 1875, i Czytania duchowne o
Najświętszej Panie Maryi, wyd. 2.
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nosił go przy sobie, a przy tym odczytał modlitwę „Pamiętaj, o Najdobrotliwsza
Panno”.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Pielgrzymowaniem do miejsc słynących
Jej łaskami, zwłaszcza przed obrazy czcią wielką otoczone i jako cudami słynące za
pozwoleniem Stolicy św. uroczyście ukoronowane. Takich obrazów jest obecnie na
ziemi polskiej 41, w naszej diecezji przemyskiej 11. Poleca się tylko, aby te pielgrzymki
podejmować w duchu pokuty i bez uszczerbku dla swoich obowiązków, a zachować w
nich skupienie i nabożeństwo. Tak też pielgrzymują święci, chociaż nie zalecają zbyt
częstych pielgrzymek, aby ducha nie rozpraszać, bo słusznie powiedział autor księgi O
naśladowaniu Chrystusa: „Ci którzy wiele pielgrzymują, rzadko się uświęcają”.
I czym jeszcze uczcić Królową Maryję? Budowaniem lub upiększaniem świątyń
ku Jej czci wzniesionych. Czytamy o wielu świętych, że na ten cel łożyli wielkie sumy.
Obyś i ty nie żałował grosza, gdy idzie o rozszerzenie czci Bogarodzicy, wzorem zaś
niech ci będzie pobożny Rzymianin Jan, który za czasów papieża Liberiusza (365 r.)
ofiarował Najświętszej Pannie cały swój majątek, a za to doznał od Niej cudu, bo wśród
skwarnego lata śnieg pokrył to wzgórze, gdzie miała stanąć Jej świątynia.
I czym wreszcie uczcić Królową Maryję? Spełnianiem dobrych uczynków ku Jej
czci, częstym ofiarowaniem się na Jej służbę i pilnym wzywaniem Jej opieki. Tak też
czynią święci. Św. Wacław np. z miłości ku Niepokalanej Dziewicy całe życie czystość
zachował. Św. Alfons ofiarował Jej codziennie swe usługi i prosił o łaski. Św. Kajetan o
cokolwiek się modlił, zawsze się uciekał do pośrednictwa Maryi. Podobnie czynił św.
Jacek, toteż gdy raz modlił się przed Jej ołtarzem, objawiła się mu Maryja i rzekła:
„Jacku, o co tylko przez moje imię prosić będziesz Zbawiciela, wszystko otrzymasz".
Podobnie i ty stawaj często przed Jej obrazem, jakby przed tronem Królowej, aby Jej
ofiarować swe usługi i polecać się Jej opiece, a wraz z sobą i rodzinę swoją, i naród
swój, i Kościół cały, i świat cały.
Z tych różnych nabożeństw wybieraj te szczególnie, do których Duch Św. daje ci
pociąg36. Nie bierz za wiele, abyś się nie znużył i nie zniechęcił; co zaś wybierzesz,
spełniaj wiernie, bo właśnie ta wierność jest dowodem miłości. Pobożny Tomasz a
Kempis był od dzieciństwa gorliwym sługą Maryi, lecz w wieku młodzieńczym począł
leniwieć i stygnąć. Gdy taki stan jego duszy ciągle się pogarszał, otrzymał raz we śnie
upomnienie od Najświętszej Panny. Zdawało mu się, że siedzi w szkole razem z innymi
36

V Obszerniej o tym w dziełku pt. Czytania duchowne o Najświętszej Pannie Maryi: 2 wyd.
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uczniami; wtem na obłokach spuszcza się na ziemię Najświętsza Panna, mając szaty
jasne i oblicze promieniste. Staje w szkole, chodzi naokoło, rozmawia słodko z uczniami, a potem każdego pieści i całuje. Tomasz czeka z gorączkowym upragnieniem, kiedy
na niego przyjdzie kolej. Wreszcie staje przed nim Matka Boża, lecz zamiast obdarzyć
go pieszczotami, zwraca na niego surowy wzrok i czyni mu wyrzuty, że stał się leniwy
w Jej służbie; jednakże dodaje, że jeżeli się poprawi, będzie mu nadal dobrą Matką.
Tomasz obudził się i niebawem lenistwo usunął. Patrz, aby i ciebie coś podobnego nie
spotkało, a więc bądź wierny w jej służbie.
Przede wszystkim staraj się, aby twoja służba była wewnętrzna, a więc nie
ograniczająca się na samych formach, szczera, a więc połączona z czystym życiem,
gorąca i wytrwała, a więc trwająca przez całe życie, bo tylko taka służba będzie miła
Maryi, a tobie korzystna. Przeciwnie, życie grzeszne u takiego, który chce uchodzić
wobec ludzi za sługę Najświętsza P. Maryi, jest haniebną obłudą i ściąga nieraz już na
ziemi karę Bożą. Za czasów świętego Franciszka a Hieronimo należał do Kongregacji
Najświętszej Panny Maryi w Neapolu pewien kupiec, który początkowo spełniał
gorliwie wszystkie obowiązki, ale później, kiedy się dorobił większego majątku, zaczął
się ich wstydzić i wieść niczym nie skrępowanym życie. Święty Franciszek upominał
go kilka razy i zagroził mu nawet wykreśleniem z bractwa. Gdy i to nie pomogło,
wyrzekł duchem proroczym: „Pamiętaj, że przyjdzie dzień, kiedy będziesz musiał
wyciągać rękę po jałmużnę”. Następnej niedzieli odprawił tenże święty Mszę św. dla
członków Kongregacji, po czym zbliżył się do statuy Matki Bolesnej, wyjął jeden z
mieczów, tkwiących w Jej piersiach, i rzekł: „Najświętsza Panno, brat ten (tu nazwał
owego kupca po imieniu) był dotąd ostrym mieczem dla Ciebie i ranił Twe serce, lecz
teraz wyciągam go i odrzucam". Wkrótce potem nieszczęsny kupiec stracił cały majątek
i przyszedł do takiej nędzy, że gdyby nie jałmużny św. Franciszka, byłby umarł z głodu.
Lecz i to nie zdołało przywieść go do opamiętania, a śmierć jego była straszna, bo bez
pokuty. Niech zatem każdy o to się stara, aby z czcią zewnętrzną łączył życie pobożne.
Pożegnajmy teraz pierwszą Matkę duchową, a poznajmy drugą.
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