Ks. Jan Berthier

Kult i naśladowanie Świętej Rodziny

1

Słowo Księdza Prowincjała dr Włodzimierza Burzawy MSF
Z wielką radością witam wydanie drukiem nowego tłumaczenia książki Ojca
Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny, w serii
wydawniczej „Berthierana”. Po Kapitule Prowincjalnej, drugiej jej części (Bąblin, 05-07
lutego 2002), podczas której jako Polska Prowincja postawiliśmy przed sobą ambitne
cele do zrealizowania, przychodzi czas praktycznego wypełniania zobowiązań tam
przyjętych. Od 4 września 2002 r. funkcjonuje w Ciechocinku, co jest efektem
wypełnienia zalecenia Kapituły, Centrum Duchowości Świętorodzinnej. Postawiło ono
sobie wiele celów m.in. tłumaczenie, studiowanie i komentowanie oraz publikowanie
dzieł Księdza Jana Berthiera. Oto już w kilka miesięcy od rozpoczęcia działalności
Centrum, ukazuje się jego staraniem najważniejsze dzieło Ojca Założyciela. Książka,
która dokładnie wyjaśnia charakter naszego charyzmatu i stopień odpowiedzialności za
jego przekazanie współczesnym ludziom.
Wyrażam nadzieję, że Współbracia i nasi przyjaciele, interesujący się
problematyką świętorodzinną z wielką uwagą przeczytają to dzieło. Ponieważ
medytacja życia wewnętrznego Jezusa, Maryi i Józefa, jak to sam Ojciec Założyciel
powiedział, przyczyni się naszego wewnętrznego pogłębienia. Ks. Berthier w książce
napisał: „Przykład Świętej Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie”. Czy mogą
być słowa bardziej zobowiązujące Misjonarzy Świętej Rodziny? Jesteśmy zobligowani
do zdefiniowania na nowo wielu obszarów naszej działalności pod kątem wypełniania
charyzmatu. Dlatego tym bardziej wyrażam zadowolenie, że dokonuje się istotna
zmiana w myśleniu i działaniu wszystkich Współbraci. Kolejnym krokiem w dobrym
kierunku będą rekolekcje o Świętej Rodzinie i dni skupienia w naszych domach,
pomyślane jako intensyfikacja naszego modlitewnego zainteresowania beatyfikacją
naszego Założyciel – ks. Jana Berthiera. Będzie to dobrą bazą dla rozwoju duchowego
Współbraci i inspirującym zaczynem, do codziennego towarzyszenia polskim rodzinom.
Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do ukazania tej pozycji.
Wiem, że Centrum szykuje się w tym roku do wydania jeszcze jednej książki Ojca
Założyciela wraz komentarzami. Życzę opieki Świętej Rodziny i jako dedykację
pozostawiam słowa Ks. Jana Berthiera z książki:
„Bądźcie mocno przekonani o tym, że wasza służba będzie tym owocniejsza, im
bardziej upodobnicie się do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Świętej Rodziny”.
Szczęść Boże!

Ks. dr Włodzimierz Burzawa MSF
Prowincjał
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Wstęp do polskiego tłumaczenia
1.

Uwaga terminologiczna

W środowisku Misjonarzy Świętej Rodziny używa się spolszczonej wersji
nazwiska Ojca Założyciela. Kierując się zasadą polonistyczną, że wyraz, który przez
dłuższy czas jest używany w języku polskim i na stałe wszedł do jego słownika,
przyjmuje formę spolszczoną, będziemy używali we wstępie do książki i w każdej
publikacji Centrum Duchowości właśnie takiej formy nazwiska Misjonarza Pięknej Pani.
2.

Apostolski charakter pisarstwa

Ksiądz Jan Berthier uważał pisarstwo religijne za nieodzowny element pracy
duszpasterskiej. Właściwie już od pierwszego dzieła, które powstało wkrótce po
podjęciu przez Niego pracy duszpasterskiej (1866 r.), kładł duży nacisk na prowadzenie
duszpasterstwa poprzez pisanie książek. Słaby stan jego zdrowia w pierwszym okresie
pracy nie pozwalał mu na inną aktywność poza pisarską. Bardzo dobre warunki do
takiej działalności miał w domu hrabiny de Chabons Bresson, gdzie pełnił funkcje
kapelana i guwernera. Odsunięcia na jakiś czas od pełnej aktywności duszpasterskiej,
zaowocowało rozwojem talentu pisarskiego. Nie uważał tego zajęcia jako łatwego,
wierzył jednak mocno w owocność takiej aktywności1.
Spod jego pióra wyszło około kilkadziesiąt pozycji książkowych. Niektóre liczyły
po kilkaset stron np. „Klucz do nieba”, a niektóre miały ich kilkanaście, vide - „Metoda
asystowania przy umierającym”. Jedna z nich „Książka dla wszystkich” w I wydaniu
francuskim osiągnęła stutysięczny nakład i była tłumaczona na siedem języków obcych.
Jego pisma, niezależnie od formatu, miały charakter praktycznego przewodnika po
wierze i przekazywały konkretny zestaw rozważań i modlitw dla danej grupy czy stanu
w Kościele. Ojciec Założyciel Misjonarzy Świętej Rodziny był kaznodzieją, posługującym
pielgrzymom na górze La Salette, jak również głosił rekolekcje i misje w wielu parafiach
ówczesnej Francji. Słuchaczami jego kazań byli przeważnie ludzie prości dla których
sposób przepowiadania i pisarstwa musiał być odpowiednio dostosowany. Oczywiście
ks. Jan Berthier nie stronił od rekolekcji czy opracowań dla grup o wyższych
potrzebach intelektualnych. Jednak zazwyczaj pisał dla „maluczkich” w Kościele. Z
względu na konkretnego adresata jego pisarstwo, dodajmy ściśle związane z
kaznodziejstwem, nie mogło nie uwzględniać elementu inkulturacji oraz celu jaki sobie
stawiał Kościół pod rządami Leona XIII – troska o najbardziej upośledzonych przez
niekontrolowany rozwój industrialny. Stąd charakter jego twórczości stoi zawsze na
styku teologii i kaznodziejstwa; doktryny w dokumentach Magisterium Kościoła oraz
życia duchowego; duszpasterstwa i nauki społecznej Kościoła. Z tych to powodów
Misjonarz z Góry La Salette nigdy nie zamierzał pisać ogromnych, usystematyzowanych
traktatów teologicznych. Raczej pokornie wyrażał nadzieję, że być „może w przyszłości
przyniesie [jego pisarstwo – uwaga AB.] wiele dobra”2. Bez wątpienia przyniosło.
Adresatami książek Jana Berthiera były różne stany w Kościele, z którymi
Berthier pracował bezpośrednio, spotykając się z nimi na rekolekcjach3. Tematyka i
Por. E. Jost. Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Tłum. Z j.
francuskiego M. Burzawa. Pelplin-Poznań 2000 s. 67: List do Trampe z 7 lipca 1906 roku.
2
Por. E. Jost. Ksiądz Jan Berthier ... s. 67.
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Por. E. Jost. Ksiądz Jan Berthier ... s. 70.
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treść książek wypływała z zapotrzebowania ludzi, pragnących umocnić albo pogłębić
swoją wiarę. Dlatego w krótkim czasie powstały pozycje zwrócone do matek
chrześcijańskich4. Nie zapominał o mężczyznach, który pełnili rolę męża i ojca 5. Zwracał
się także do młodych osób, które usiłowały określić kierunek swojego życia6. Nie
zapomniał o dzieciach, które bardzo lubił katechizować i w których upatrywał małych
apostołów Jezusa wobec ich rodziców7. Ważna była dla niego formacja kapłanów i
zakonników pod kątem posługi słowem Bożym8. Ojciec Założyciel sprzeciwił się
utartym stereotypom dotyczącym Kościoła katolickiego, a datującym się od Soboru
Trydenckiego i czasu Kontrreformacji, które wskazywały na Kościół rzymski jako Kościół
sakramentów. Przez to był prekursorem poglądu, który na Soborze Watykańskim II
znalazł uznanie, że kapłan w pierwszym rzędzie jest głosicielem Słowa Bożego9.
Natomiast w dziele pt. „Kapłaństwo” koncentruje się bardziej na istotowym określeniu
czym jest kapłaństwo i w związku z tym jak dużą odpowiedzialność za siebie i
powierzone sobie owce niesie ten, który do tak ważnego urzędu zostaje powołany10.
Jest rzeczą interesującą, iż zwracając się do poszczególnych stanów w Kościele
usiłuje każdorazowo znaleźć rozwiązania uniwersalne, mogące odpowiedzieć na
zapotrzebowanie nie tylko jednej grupy. Przykładem bardzo charakterystycznym jest
tutaj rada jaką dał na początku swojej książeczki pt. „Metoda asystowania
umierającym”. Sugeruje on, iż opisana przez niego metoda przekazu prawd wiary może
być z powodzeniem wykorzystywana przy przygotowaniu małych dzieci oraz dla
chcących przystąpić do sakramentu pokuty11. Całościowe widzenie rzeczywistości
człowieka skłaniało go do próby udzielenia pełnej, obejmującej wszystkie dziedziny
teologiczne odpowiedzi na pytanie: Kim człowiek jest? Jakie jest jego powołanie?
Przypomnijmy tu „Kompendium teologii”, gdzie w sposób systematyczny omawia
problematykę relacji człowieka do Boga pod kątem najważniejszych dyscyplin
teologicznych: dogmatyki, moralnej, prawa kanonicznego, liturgiki oraz dodatkowo
filozofii12. Książkę tę dedykował swoim uczniom i nazwał ich: radością i koroną swoją
Misjonarz Pięknej Pani kierując się zasadą pisania dla uniwersalnego adresata,
opracował już wcześniej omówioną „Książkę dla wszystkich” oraz „Klucz do nieba”. Tę
ostatnią zaliczał do najbardziej dojrzałych w swojej twórczości i najbardziej przez siebie
cenionych. Pisząc, swoją wiedzę czerpał z wielu źródeł. Wśród nich możemy wyliczyć
„Matka według serca Bożego”. Tytuł oryginału „La Mere selon le coeur de Dieu”.
Por. „Mąż idealny”.
6
„Młody człowiek jak trzeba” Tytuł oryginału „Le jeune homme comme il faut”; „Jakie jest moje
powołanie i co muszę radzić w wyborze jakiegoś stanu? Rozmowa Teofila z misjonarzem”. Tytuł oryginału
„Quelle est ma vocation et que dois-je conseiller sur le choix d’un etat?”; „Młoda osoba i dziewica
chrześcijańska w szkole świętych”. Tytuł oryginału „La Jeune Personne et la Vierge chretienne a l’ecole
des saints”.
7
„Bukiet najpiękniejszych kwiatów”, „Un bouquet des plus belles fleurs”
8
“Kapłan w posłudze misji, rekolekcji i kaznodziejstwa. Tytuł oryginału: „Le pretre dans le ministere
des missions, des retraites et de la predicaction”. (7 wznowień)
9
PO 2. 4.
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“Kapłaństwo”. Tytuł oryginału “Le Sacerdoce”.
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J. Berthier. Metoda asystowania umierającym. Tłum. z j. franc. W. Biedrzycki. Ciechocinek 2001 s. 2.
Mps Biblioteka CDŚ w Ciechocinku. Tytuł oryginału „Methode pour assister les mourrants”. Tekst i
komentarz do tej książki jest przygotowywany do druku przez zespół redakcyjny Centrum Duchowości
Świętorodzinnej w Ciechocinku.
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“Compendium theologiae”. Taki podręcznik w obecnych czasach nie mógłby powstać ze względu na
zbyt zatomizowany wykład teologii. Obecnie każda dyscyplina teologiczna i kościelna podaje wyniki
swoich badań w sposób tak szczegółowy, że istnieje niewielka możliwość opanowania przez studiujących
całości materiału. Podręcznik Ojca Berthiera dokonywał całościowej syntezy wiedzy z wielu dziedzin.
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traktaty na temat modlitwy, pochodzące od ojców pierwotnego Kościoła, św. Tomasza,
św. Bonawentury, Spiniozy, św. Franciszka Salezego, św. Alfonsa Ligouri, św. Augustyna
i innych autorytetów w dziedzinie modlitwy. Można również dzisiaj wiele passusów tej
książki rozważać i przyjmować jako prawidła rzeczywistego spotkania z Bogiem na
modlitwie.
„Posłaniec Świętej Rodziny”, który od 1904 roku się ukazuje w języku
francuskim i niemieckim, stał się bardzo skutecznym narzędziem rozpowszechniania
kultu Świętej Rodziny, pobudzanie rodzin do modlitwy, podtrzymywanie ducha
religijnego między wiernymi, formowania rodzin chrześcijańskich, a także pozyskiwanie
nowych środków na utrzymanie dzieła.
Tekstami nie wprost napisanymi przez Założyciela były tzw. „Adnotationes”. To
wypowiedzi spisane wiernie przez pierwszych uczniów. Posiadają one ogromną
wartość, gdyż prezentują w formie reporterskiej sprawy, którymi żył i pasjonował się
ks. Berthier. Niektóre wskazówki są do tej pory aktualne. Oto kilka przykładów takich
wypowiedzi:
1. Śluby: Aby je zachować doskonale trzeba mieć ciągle przed oczyma ideał ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa. Ten ideał sprawi, że będziemy mieli wszelką wymaganą
wspaniałomyślność, by zachowywać doskonale nasze śluby i złożyć Bogu
najprzyjemniejszą z ofiar - ofiarę całopalną; bez tego ideału będziemy oziębli. Ten ideał
mamy w Jezusie Maryi i Józefie.
2. Nauka chrześcijańska jest podstawą całego życia chrześcijańskiego; można dać w
czyjeś ręce najpiękniejsze książki duchowne, najpiękniej napisane, a jeśli brakuje w nich
nauki chrześcijańskiej i wiedzy katechetycznej - zrobiło się daremny wysiłek; lecz jeśli
ktoś posiada dobre wykształcenie religijne, można na tym budować to, co się chce i to
pozostanie. Na misjach, na ambonie, w parafiach - trzeba mieć zawsze na oku naukę
Kościoła Katolickiego, wyjaśniać Katechizm w sposób możliwie najbardziej zrozumiały,
a ludzie skorzystają w ten sposób i zapamiętają je. Ale gdy ktoś rzuca im piękne zdania i
głosi bogato “okraszone” nauki - to im na nic nie posłuży.
3. Radość jest owocem Ducha Świętego i towarzyszy miłości. Zawsze należy radować
się.
4. Niedyskrecja jest zawsze szkodliwa dla zakonnika. Trzeba bardzo uważać na to, co
się mówi; należy mówić skromnie, w sposób prosty; uważać, by nie powiedzieć czegoś,
co mogłoby obrazić bliźniego.
5. Historia wzbogaca doświadczenie i ideały.
6. Wykorzystanie czasu: powinniśmy być wdzięczni za dane nam chwile i ochoczo
poświęcać je nauce teologii, pisaniu kazań, i - wreszcie - by nie tracić czasu i czytać
tylko to, co przynosi pożytek; w każdej pracy natomiast kierować się Regułą. Przez całe
zakonne życie trzeba będzie troskliwie uzupełniać to, czego nie można było zdobyć w
pierwszych latach nauki.
7. Korzystajmy z Reguły często, szczególnie bierzmy ją jako temat w swych
rozmyślaniach.
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8. Porządek jest źródłem pokoju - dla nas samych i bliźnich.
Ks. J. Ferrand MSF Adnotationes. Grave 1901-1908.
Ksiądz Jan Berthier pisał od wielu osób. Często były to listy zdawkowe, ale
również poprzez korespondencję prowadził kierownictwo duchowe. Wiele świadectw
o heroiczności jego cnót mamy właśnie z korespondencji od osób, które miały z nim
kontakt i były stale pod jego urokiem jako człowieka bardzo duchowo głębokiego
Zwieńczeniem wszystkich dzieł napisanych przez Ks. Jana był „Kult i
naśladowanie Świętej Rodziny”, opublikowana w 1907 r. Była to ostatnia książka,
wydana przez niego. Pisząc o ukoronowaniu twórczości nie miałem na myśl wielkości
literackiej dzieła. Raczej chronologię wydarzeń, gdzie właśnie ta książka okazała się
ostatnią i zarazem sumującą życie duchowe i aktywność zakonną Ks. Berthiera. Dla
niego Święta Rodzina była syntezą najbardziej prawidłowej, osobistej relacji z Bogiem
oraz wzorem życia społecznego, w tym najmniejszym wymiarze, jakim była rodzina. Od
momentu kiedy głowa Kościoła katolickiego papież Leon XIII po raz pierwszy
zaproponował wierzącym model budowania jedności z samym sobą, z ludźmi i z
Bogiem poprzez naśladowanie Świętej Rodziny, misjonarz z La Salette zmierzał w
swoim kaznodziejstwie i w swoje twórczości pisarskiej do jednego celu: przynieść
światu ratunek, tzn. z ewangelizować go, dając mu wzór Świętej Rodziny do
naśladowania. W tym kroczeniu był bardzo konsekwentny. Zakłada wspólnotę zakonną
i jako wzór do naśladowania stawia swoim uczniom i uczennicom właśnie Troje z
Nazaretu. Następnie współtworzy bractwa Świętej Rodziny. W tym samym czasie
mozolnie gromadzi teksty źródłowe, aby napisać książkę o naśladowaniu Jezusa, Maryi
i Józefa a w swoim kaznodziejstwie i pracy wychowawczej w Grave jest to temat
naczelny wielu jego wystąpień.
Był wiernym synem Kościoła, co wielokrotnie deklarował, dając temu wyraz we
wstępach do swoich książek. Wsłuchiwał się w głos papieża, który zobaczył w Świętej
Rodzinie najlepszą odpowiedź na problemy rozpadającej się rodziny, obsuwania się
struktur społecznych w utopijny socjalizm a potem komunizm, kryzys małżeństwa jako
stałego związku sakramentalnego. Propagowanie związku dwojga osób jako czasowego
kontraktu osób. Pragnienie papieża i droga rozwoju duchowego Ojca Założyciela
przecięły się i na styku ich powstała Wspólnota, realizująca myśl Kościoła i pragnienie
serca Mistrza modlitwy i głoszonego słowa – ks. Jana Berthiera.
Święta Rodzina jako synteza poszukiwań duchowych skutkuje założeniem
Zgromadzenia, które z jednej strony zachowuje charakter misyjny, to takie bardzo
saletyńskie, a z drugiej wskazuje na możliwość budowania odpowiednich relacji
międzyludzkich, wzorowanych na Świętej Rodzinie, w której, jak sam ks. Jan pisze, „[...]
wzrastał Wieczny Kapłan, Jezus Chrystus, Misjonarz Ojca”13.
Niniejsza książka jest jego testamentem duchowym w odniesieniu do
charyzmatu Zgromadzenia. Z przesłania jakie niesie dla misjonarzy Świętej Rodziny ta
pozycja, wynika niezbicie, iż przekazywać charyzmat dzisiaj oznacza proces oglądania
całości wydarzeń związanych z egzystencją człowieka poprzez pryzmat Świętej Rodziny.
Jest to zachęta do historio-zbawczego oglądania dziejów człowieka i udzielania mu
pomocy w kluczu kerygmatycznym, szerzej religijnym. Właśnie w naśladowaniu Świętej
Rodziny zobaczył najbardziej odpowiedni środek w przybliżaniu Boga innym. Można

13

J. Berthier. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Tłum. z j. franc. A. Bocian. Ciechocinek 2003 Wstęp.
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powiedzieć, że dla jego duchowych uczniów skrystalizowany charyzmat Założyciela stał
się już na zawsze charyzmatem Zgromadzenia.
Zauważmy, że Ojciec Założyciel pozostał do końca wierny swojej prostej formie
literackiej i konsekwentny w stosowaniu języka nieskomplikowanego, przykładów,
które były świadectwami życia ludzi wierzących oraz prezentowaniu nauki Kościoła w
omawianej tematyce. Wychodzący spod ręki ks. Jana Berthiera misjonarze Świętej
Rodziny, będący pionierami w rozwoju Zgromadzenia, otrzymali cenne narzędzie
ewangelizacyjne w pracy na rzecz całych rodzin, z podkreśleniem, że ma to być droga
misyjna. Ojciec Jan pisząc tę książkę zdaje się mówić do swoich synów duchowych:
Misje? – Tak!, ale o charakterze świętorodzinnym. Powołania? – Tak!, ale z
uwzględnieniem relacji do Boga, więzi z drugim człowiekiem, która zakłada wzajemne
oddanie się w miłości na wzór Świętej Rodziny. Rodziny? Tak!, bo tak chciał „Stary
Misjonarz Rodzin”, pisząc z troską o każdej katolickiej rodzinie14.
3.

Znaczenie książki „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny” dla rozwoju teologii
Świętej Rodziny

Wiemy obecnie z perspektywy historycznej, że ani w czasach ks. Berthiera, ani
obecnie nie ma dobrej teologii Świętej Rodziny. I chociaż „Kult i naśladowanie Świętej
Rodziny” ma prawie sto lat, to jest dla nas źródłem, mówiącym o Wspólnocie Osób z
Nazaretu, trudnym do przecenienia.
Święta Rodzina jako miejsce teologiczne nie była kochana przez teologów. Nie
miała szczęścia do badaczy, którzy w sposób systematyczny, z uwzględnieniem
najnowszych osiągnięć egzegezy biblijnej, pisaliby o Świętej Rodzinie w sposób
interesujący. Do XVII wieku Rodzina z Nazaretu nie była przedmiotem komentarzy,
opracowań, które zaowocowałyby szczególna pobożnością. Obserwatorzy rozwoju tej
problematyki wspominają o nielicznych wcześniejszych tekstach na ten temat np.
nieznanego autora „Meditationes vitae Christi” oraz, dzieło cystersa Ludofphe`a pt.
„Vita Jesu Christi”, Jan Gerson podczas soboru w Konstancji, głosząc kazanie, użył
opisując Święta Rodzinę terminu trójca, tzw. trójca ziemska lub mała trójca.
Powiedział: ”Trójca godna podziwu i czci, Jezus, Józef i Maryja15.
Wymieńmy Pierra Moralesa (+1614), który pozostawił najobszerniejszy
komentarz do Ewangelii Dzieciństwa. Wspominjmy świętego Franciszka Salezego,
Alfonsa Liguoriego i innych, dla których tematyka Świętej Rodziny nie była głównym
nurtem osobistych zainteresowań, jednak znalazła ważne miejsce w poszukiwaniach
duchowych.
Jakie były i są przyczyny braku zainteresowania tą tematyką:
a. Brak zainteresowania Święta Rodziną związany był z bardzo powolnym
kształtowaniem się pojęcia „rodzina”. Rodzina w znaczeniu takim, jakie my jej
nadajemy jest odkryciem niedawnym. Nie można przekładać wszystkich pojęć
dotyczących Rodziny na historyczną rzeczywistość Rodziny z Nazaretu.
b. Tajemnicę Świętej Rodziny przeżywano wyłącznie w okresie Świąt Bożego
Narodzenia. Była ona mocno spojona z tradycyjnym obchodem tychże Świąt. Z
biegiem czasu na zachodzie chrześcijaństwa odchodzono od kategorii
J. Berthier Kult i naśladowanie ... . Zakończenie.
JS, KW. Rodzina Święta. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. B. Bassa, E. Bogurad, R. Piros.
Łomianki 1999 s. 402-404.
14
15
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dogmatycznych w mówieniu o niej. Raczej było to wydarzenie ludyczne, gdzie
bardziej był podkreślony element psychologii i socjologii Rodziny z Nazaretu niż
prawdziwe włączenie członków tej niezwykłej Wspólnoty do Bożego planu
zbawienia każdego człowieka. Zaowocowało to sprowadzeniem relacji
wewnątrz Świętej Rodziny do poziomu relacji czysto ludzkich. Symbolem
takiego przedstawiania są znikomej jakości obrazy oleodrukowe, ukazujące np.
św. Józefa z hebelkiem przy warsztacie. Na tych obrazach nawet wióry
wyskakujące z pod ręki pracowitego Józefa są naiwne. Maryja, która przędzie
ciepłe okrycie dla małego Mesjasza i odrealniony Jezus zazwyczaj przestawiany
z apokryficznym ptaszkiem, który nie wiedzieć czemu cierpliwie spoczywa w
rękach chłopca z Nazaretu. W tle krajobraz zamglony, jezioro w którym odbijają
się gwiazdy. Dziwnie niewyrośnięte anioły, „zgrabnie” dopełniające całość
kompozycji. Co za kicz oprawiony i powieszony, ale też i praktykowany również
w wielu wcześniej działających warsztatach teologicznych. Rodzi się oczywiste
pytanie: Czy taka teologia, ikonografia mogła przemówić do kogokolwiek? Czy
duszpasterze mogli i mogą obecnie sięgać po taką teologię, aby przełożyć ją na
język współczesnych rodzin, gdzie nie ma pieniędzy, pracy, gdzie czasami jest
kłótnia, cierpienie, brak solidarności? Odpowiedź jest jednoznaczna.
Oczywiście, że nie, gdyż nie sięga się po złudzenia, które nie tłumaczą jasno,
historiozbawczo codzienności, zwykłej rzeczywistości każdej rodziny.
c. Kościół urzędowy nie dawał przez wieki żadnych impulsów do tworzenia
teologii Świętej Rodziny (rozwój myśli teologicznej). Dopiero Leon XIII w swoich
encyklikach m. in. Humanum genus, Quod apostolici muneris, Arcanum divinae
Sapientiae listach apostolskich Praeclara Gratulationis, breve Quum nuper czy
Neminem fugit daje wyraźny sygnał, że nie można przemawiać do współczesnej
rodziny bez poruszenia tematyki świętorodzinnej. Przykładem, który obrazuje
jak ważny jest wpływ Nauczycielskiego Urzędu Kościoła na rozwój myśli
teologicznej i praktyki liturgicznej może być teologia Ducha Świętego w życiu
liturgicznym Kościoła. Yves Congar w swojej trylogii poświęconej Duchowi
Świętemu opisuje sytuację, kiedy po sporze o Filioque zrezygnowano w Kanonie
Rzymskim z bezpośredniej formy epiklezy eucharystycznej tzn. przyzywania
Ducha Świętego na dary eucharystyczne i wspólnotę. Skutkiem czego nie
wspominano przez wieki zbyt często Ducha Świętego w życiu liturgicznym i
teologicznym społeczności wierzących. Był On Wielkim Nieznanym. Tak było do
niedawna. Teraz jesteśmy świadkami zielonej rewolucji. Analogicznie sytuacja
wygląda z duchowością świętorodzinną.
Dlatego książka ks. Jana Berthiera o Świętej Rodzinie jest tak cenna, gdyż jest
jednym z niewielu podręczników systematycznie prezentujących jej teologię Świętej
Rodziny. Oczywiście rozwój nauk spowodował, że argumentacje teologiczne się nieco
zmieniły, jednak pozostało wiele spostrzeżeń godnych odnotowania i wykorzystania w
pracy duszpasterskiej i w formacji kandydatów do kapłaństwa, co również warte jest
odnotowania, otrzymaliśmy kilka modlitw do Świętej Rodziny i wiele intuicji
ascetycznych.
4.

Struktura tekstu
Książka „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny składa się z dwóch tomów.
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Pierwszy z nich omawia formy oddawania czci Świętej Rodzinie. Autor przekonuje
czytelników (w I i II cz. tomu I), używając argumentów teologicznych i
pozateologicznych oraz przykładów kaznodziejskich, iż kult Świętej Rodziny jest bardzo
pożyteczny dla osób, rodzin i wspólnot zakonnych. Czyni to w myśl zasady, że co
prawda oddawana przez nas chwała nie pomnaża Bożej Chwały, jednak bez wątpienia
powoduje przemianę na lepsze naszego serca.
Ks. Jan Berthier rozpoczyna omawianie teologii Świętej Rodziny od Wcielenia.
Wskazał przez to na najważniejsze wydarzenie dziejach rodziny Józefa i Maryi oraz
całego świata. Opowiedział w krótkim wykładzie Bogu, który zamieszkał między nami, o
misji jaką miał do spełnienia Ten, który pobłogosławił związek Maryi i Józefa.
Zbawienie ludzi, zdaniem Ojca Założyciela rozpoczęło się we Wspólnocie
nazaretańskiej.
Następnie omówił rolę Maryi i Józefa, jaką odegrali w procesie budowania
Rodziny, nazwanej nie bez powodu Świętą. Uczynił to według ówczesnych kanonów
mariologicznych i józefologicznych. Maryja ukazana została jako Niepokalana, Pełna
Łaski, Matka Boga. Natomiast św. Józef zajmujący miejsce w hierarchii odbierania czci i
swojego wstawiennictwa u Boga miejsce po Maryi, ukazany został od strony swojej
osobistej świętości oraz godności jaką otrzymał, zostając prawnym ojcem małego
Jezusa.
Do tego momentu książka omawiała poszczególne osoby stanowiące Świętą
Rodzinę oddzielnie. Następnie scharakteryzowana została Rodzina Józef jako
wspólnota osób, gdzie w centrum zawsze pozostaje Jezus Chrystus i gdzie miłość jest
zasadą prawdziwej więzi.
Od rozdziału ósmego autor wskazuje na środowiska, w których może się
rozwijać kult Świętej Rodziny, zatwierdzony przez papieża Leona XIII. Omawia także
formy modlitewne poprzez które taki kult może się wyrażać.
Następnie, jako pewnego rodzaju dopowiedzenie, po zaprezentowaniu teologii
Świętej Rodziny, popartej nauką Kościoła, ks. Jan Berthier przestawił historię Domku
Nazaretańskiego, który w Loretto jest licznie nawiedzany przez pielgrzymów.
Drugi tom mówi o naśladowaniu Świętej Rodziny poprzez praktykowanie cnót
wobec Boga, bliźnich i samego siebie. Oczywiście Jezus, Maryja i Józef są
depozytariuszami tych cnót i najlepszymi ich nauczycielami. Natomiast w trzech
następnych paragrafach autor opisuje życie w Nazarecie, zbudowane wokół
przestrzegania tychże cnót. Mówi także o życiu ukrytym Świętej Rodziny, jej szczęściu i
przechodzi do omówienia szczęścia życia rodzinnego, prowadzonego na wzór Rodziny z
Nazaretu. Kończy książkę Testament Starego Misjonarza rodzin chrześcijańskich. Jest
zebraniem wszystkiego, co do tej pory było na temat życia rodzinnego powiedziane. W
formie praktycznych porad zwraca się do małżonków, rodziców, dzieci oraz
pracodawców i zachęca ich do życia według zasad jakie przyniosła dla wszystkich rodzin
chrześcijańskich Święta Rodzina. Natomiast do swoich duchowych synów, misjonarzy
Świętej Rodziny pisze kilka stron wcześniej, w zakończeniu, słowa, które można
potraktować jako duchowy testament odnoszący się do zachowania i wcielania w życie
zasad charyzmatu:
„Przychodźcie [aby kontemplować niedościgły wzór Józefa, Maryi i Józefa –
dopisek A.B.], przede wszystkim moi synowie włączeni do Instytutu Misjonarzy Świętej
Rodziny, zarówno zakonnicy, jak i kandydaci misyjni. Znaleźliście miejsce pod opieką tej
Świętej Rodziny, w której wzrastał Boski Misjonarz posłany przez Ojca na świat, aby go
zbawić. Wzrastajcie wszyscy jak Jezus, w mądrości w latach i w łasce u Boga i ludzi,
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naśladując niebiański wzór, który został wam dany, bo nawet samo wasze imię wzywa
was do naśladowania Go. Gdyby cnoty Świętej Rodziny zostały usunięte nawet z całego
świata, muszą znaleźć schronienie wśród was. Nikomu bardziej niż wam nie powinno
leżeć na sercu ich praktykowanie i dawanie przykładu wszystkim, byście mogli
ukazywać światu Jezusa Chrystusa.
Bądzcie mocno przekonani o tym, że wasza służba będzie tym owocniejsza, im
bardziej upodobnicie się do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Świętej Rodziny
[podkreślenia moje – A.B.]. Tę książkę napisałem przede wszystkim dla was. Jest to
napomnienie i sposób postępowania, które wam przekazuję. Niewątpliwie wkrótce
śmierć przyjdzie po mnie i już nie będę mógł wam mówić o przykładach Świętej
Rodziny. Pozostanie ta książka i przypomni wam wszystko, czego od was oczekujemy.
Przykład Świętej Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie, skarb ukryty w
sercach Jezusa, Maryi i Józefa. Trzeba przez medytację zgłębiać życie wewnętrzne
Jezusa, Maryi, Józefa, aby odkryć wszystkie bogactwa jakie ono zawiera. Rozważajcie
więc to, a znajdziecie w Ich doskonałości nie tylko te cnoty, o których mówiłem
ogólnie, ale również wszystkie cnoty, które uczynią z was prawdziwych zakonników,
świętych kapłanów, zdolnych formować innych, a jeżeli Bóg zechce, misjonarzy pełnych
ducha apostolskiego”16.
5.

Wartość literacka pism i uwagi o tłumaczeniu

Rozumiejąc dobrze, że ks. Berthier napisał swoją książkę ponad sto lat temu, nie
będziemy wymagali od nich, aby to co w warstwie literackiej jest zmienne – figury
stylistyczne, kwiecisty język - pełen okrzyków, zachwytów, były do tej pory aktualne. Z
tamtego okresu niezmienne dla nas i ciągle obowiązujące pozostaje nauczanie Kościoła
w odniesieniu do Świętej Rodziny (zob. encykliki i breva Leona XIII oraz dokumenty
Stolicy Apostolskiej w tym względzie), które Ojciec Założyciel przełożył na język prostej
i pouczającej katechezy.
Omawiana książka i inne dzieła ks. Jana Berthiera nie były przełomowymi w
historii pisarstwa religijnego. Reprezentują raczej literaturę, nazwijmy ją, użytkową,
która świadomie inkulturuje się w określone czasy i miejsce i zgadza się na „zużycie”,
po to aby służyć w określonym kairos przekazowi Dobrej Nowiny o Zbawieniu, aby
potem odejść w mrok historii i pozostać jedynie inspiracją tych, którzy są dziedzicami
charyzmatu.
W czasach obecnych, kiedy na wszelkie sposoby usiłuje się pomóc upadającej
instytucji rodziny, centralna idea książki Apostoła spóźnionych powołań, aby ukazać
Świętą Rodzinę jako wzór dla borykających się z wieloma problemami rodzin, wydaje
się być prorocza i wielce zobowiązująca dla duchowych spadkobierców Założyciela.
Pan Alfred Bocian tłumacząc książkę „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”,
musiał zmagać się z językiem francuskim obecnie już właściwie nieistniejącym.
Trudność w tłumaczeniu polegała na przekładaniu na język polski pojęć teologicznych z
przed stu laty oraz na przebiciu się przez zawiłości języka kaznodziejskiego końca XIX
wieku i ukazaniu w formie bardzo przejrzystej rzeczywistej myśli księdza Jana
Berthiera. Dziękujemy Tłumaczowi za trud podjęcia się przekładu tak trudnej pozycji.

J. Berthier. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Tłum. z j. franc. A. Bocian. Ciechocinek 2003.
Zakończenie.
16
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6.

Centrum Duchowości a twórczość ks. Jana Berthiera

Powołanie do życia Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku było
realizacją postulatu II części Kapituły tzw. Programowej, odbytej w dniach 05-07 lutego
2002 r. Zatroskanie o wierność charyzmatowi jaki dla naszej wspólnoty pozostawił
Ojciec Założyciel skłoniła władze naszej Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny
do wyznaczenia domu zakonnego, odpowiedniego, aby można było w nim pracować
na tekstami ks. Jana Berthiera, dokonywanie przekładów dzieł wszystkich naszego
Założyciela, pisanie komentarzy do tych dzieł, co w efekcie przełoży się na lepszą
znajomość Misjonarza Pięknej Pani i wzmożoną modlitwę o Jego beatyfikację. W
Centrum będzie się także studiowało prace egzegetów, teologów, kaznodziejów,
muzyków i malarzy, którzy w swoich pracach mówią o Wcieleniu Syna Bożego w
rodzinie Józefa i Maryi. Wybrany materiał będzie służył jako inspiracja do układania
rekolekcji dla osób zainteresowanych problematyką świętorodzinną. Formy
rekolekcyjne będą różne. Od rekolekcji ludowych do rekolekcji odbywanych
indywidualnie w Ciechocinku. Centrum chce służyć całemu Zgromadzeniu, dlatego
przewidziane są w domu ciechocińskim sesje naukowe, formacyjne, rekolekcje
świętorodzinne dla współbraci nie tylko z Polskiej Prowincji MSF. Z pewnością słowa
Ojca Założyciela z zakończenia do książki „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”,
mówiące: „Przykład Świętej Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie, skarb
ukryty w sercach Jezusa, Maryi i Józefa. Trzeba przez medytację zgłębiać życie
wewnętrzne Jezusa, Maryi, Józefa, aby odkryć wszystkie bogactwa jakie ono zawiera.
Rozważajcie więc to, a znajdziecie w Ich doskonałości nie tylko te cnoty, o których
mówiłem ogólnie, ale również wszystkie cnoty, które uczynią z was prawdziwych
zakonników, świętych kapłanów, zdolnych formować innych, a jeżeli Bóg zechce,
misjonarzy pełnych ducha apostolskiego”17, zainspirowały do zapoczątkowania serii
wydawniczej, która będzie się nazywała „Berthierana”. W niej będą się ukazywały
tłumaczone na język polski książki Ojca Założyciela oraz krytyczne komentarze do
poszczególnych dzieł. „Kult i naśladowanie” będzie pierwszą pozycją wydaną właśnie w
tej serii. Wyżej wymienione działania zostały podjęte, gdyż zdajemy sobie sprawę, że
bez pogłębionych studiów na życiem i twórczością ks. Jana Berthiera, bez pochylenia
się nad najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie egzegezy Ewangelii dzieciństwa oraz
bez pogłębionego studium problematyki dotyczącej Wcielenie Syna Bożego, nie będzie
możliwe wypracowanie w przyszłości dobrej teologii Świętej Rodziny. W konsekwencji
praktyczne zastosowanie tej teologii będzie zawsze wewnętrznie niekompletne i przez
to mniej skuteczne.

Ps.
Życzymy naszym Współbraciom i tym, którzy z coraz większym
zainteresowaniem wchodzą w problematykę świętorodzinna w wydaniu Misjonarza
Pięknej Pani, aby lektura ponad stuletniej książki o Świętej Rodzinie z Nazaretu była
inspiracją do kultu i naśladowania trójcy Osób, które szukały w swoim życiu jedynie
woli Ojca.
ks. Adam Bajorski msf

17

J. Berthier. Kult i naśladowanie ... Zakończenie.
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Dedykacja Najświętszej Rodzinie
Jezu, Maryjo, Józefie - Święta Rodzino, w której Bóg złożył całe swoje
upodobanie i którą ukazał światu jako niezrównany wzór cnót i doskonałości dla
wszystkich ludzi, klęcząc w wielkim uniżeniu przed Tobą, w głębokim hołdzie mojego
serca, ofiaruję Ci tę książkę, którą piszę, aby przyczynić się do lepszego poznania Ciebie
i skłonić ludzi do naśladowania Twoich cnót.
Oświeć mój umysł swoim światłem, rozpal serce swoją miłością, kieruj piórem,
dla odtworzenia Twoich rysów w sposób tak żywy, by nasi czytelnicy wpatrując się w
nie z zachwytem, zapragnęli odtworzyć je w swych duszach do tego stopnia, aby
wszystkie rodziny, wszystkie wspólnoty zakonne i wszyscy wierni stali się żywym
odbiciem Jezusa, Maryi i Józefa, a przez to zasłużyli na udział w chwale niebieskiej.
Oświadczenie Autora
Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczam, że jeśli w trakcie pisania
niniejszej książki użyłem czasem tytułu "błogosławiony" w stosunku do osób
zasługujących na szacunek ze względu na ich cnoty, uczyniłem to jedynie ze względu na
cześć dla nich, natomiast nigdy nie zamierzałem uprzedzać orzeczenia Stolicy świętej.
Jednocześnie oświadczam, że wzmianki o łaskach, objawieniach i niezwykłych czynach
ludzkich, przytoczone w mojej książce, oparte są jedynie na autorytecie czysto ludzkim,
za wyjątkiem zatwierdzonych już przez Stolicę Apostolską, której nieomylnemu sądowi
jestem uległy bez żadnych zastrzeżeń i na zawsze, w myślach, słowach i dziełach.
Wstęp
Najpiękniejszym obrazem ukazanym światu jest obraz Najświętszej Rodziny z
Nazaretu. Znajdujemy na nim Jezusa - odblask chwały Ojca i odbicie Jego istoty;
Maryję, Niepokalaną Dziewicę wybraną przed wiekami na karmicielkę Tego, który daje
pokarm wszystkim stworzeniom; Józefa, współuczestnika czystości Maryi i narzędzie
wybrane przez Opatrzność by bronić Zbawiciela świata i osłaniać dziewictwo Maryi.
Święta Rodzina jest w naszych czasach wszędzie czczona. Dlatego trzeba ukazać
słuszność i zbawienne owoce tego kultu, aby wszyscy ludzie zostali pobudzeni do jego
przyjęcia i wzrastali coraz bardziej w nabożeństwie do Świętej Rodziny. To będzie
tematem pierwszego tomu tej książki.
Najważniejszym owocem każdego nabożeństwa i jednoznacznym dowodem
jego prawdziwości jest - jak stwierdził św. Augustyn - naśladowanie tego co się czci.
Dlatego w drugim tomie będzie mowa o naśladowaniu Świętej Rodziny. Sądzę, że to
dzieło będzie miłe Bogu i bardzo pożyteczne dla tych, którzy będą je czytać, jeżeli zdoła
przekonać wszystkich, w zależności od sytuacji życiowej, do odtworzenia w swoim
postępowaniu godnych podziwu cnót jaśniejących w Najświętszej Rodzinie.
Pragnę gorąco, aby ta książka dotarła do wszystkich rodzin chrześcijańskich i
mogła stać się podręcznikiem bractw Świętej Rodziny oraz wspólnot zakonnych, które
się Jej poświęciły. Niech służy również kapłanom opiekującym się tym bractwami.
Najgorętszym moim pragnieniem jest jednak, aby duch Świętej Rodziny ogarnął przede
wszystkim ludzi młodych, zgromadzonych pod Jej wezwaniem, przygotowujących się
do podjęcia posłannictwa kapłańskiego i misyjnego. W Świętej Rodzinie wzrastał
Wieczny Kapłan, Jezus Chrystus, Misjonarz Ojca, i w Niej przygotowywał się do
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rozszerzania światła Ewangelii wśród tych, "którzy przebywają w ciemnościach i w
cieniu śmierci". Jest zatem uzasadnione ukazywanie im w okresie formacji
misjonarskiej przykładu Świętej Rodziny, która jest niewyczerpanym źródłem
wszelkiego chrześcijańskiego apostolstwa.
Jeżeli w przyszłości pobożność katolicka - czego się spodziewam i gorąco pragnę
- poświęci cały miesiąc czci Świętej Rodziny (jest to już praktykowane w wielu
miejscach, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii), wówczas ta książka będzie mogła
dostarczyć materiałów do czytań ilustrowanych przykładami. Plan tych czytań
zamieszczam w dodatku. Przy opracowywaniu tej książki korzystałem przede wszystkim
z dokumentów Stolicy Świętej na temat kultu Świętej Rodziny, a także z dzieł wcześniej
publikowanych, traktujących o tym temacie, opracowanych przez Ojców
Redemptorystów, którzy już od pół wieku są apostołami Świętej Rodziny poprzez
kazania i pisma. Nie chcę przytaczać źródeł wykorzystywanych przeze mnie tekstów,
gdyż książka ta nie jest pracą naukową, ale książką do nabożeństwa, i dlatego tego
rodzaju bibliografia byłaby zbyteczna. Czuję jednak potrzebę wyznania, że wszelkie
dobro jakie można znaleźć w tej książce nie pochodzi ode mnie, ale ze źródeł, z których
korzystałem.

Tom Pierwszy
Kult Świętej Rodziny
Część Pierwsza

Niewątpliwa słuszność Kultu Świętej Rodziny
Aby wykazać słuszność tego twierdzenia, wystarczy przedstawić najpierw
oddzielnie Jezusa, Maryję i Józefa, następnie rozważać o Nich we wspólnocie Świętej
Rodziny Nazaretańskiej, a na koniec ukazać wkład papieży i duchowości katolickiej do
kultu Świętej Rodziny. To będzie właśnie przedmiotem rozważań pierwszej części.

Rozdział I - Wcielenie Jezusa
Jezus jest Synem Bożym, Przedwiecznym Słowem Ojca, mającym tę samą co On
istotę. Wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest On jedynym i prawdziwym Bogiem, może
Ich bowiem łączyć jedynie natura boska. Przed wiekami, zanim wzięło początek
wszelkie stworzenie, "Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo... Wszystko przez Nie się
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało". "W Nim żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy".
Mieszkało Ono jednak w niebie, w światłości niedostępnej dla śmiertelnego
oka. Jedynie aniołowie, wpatrując się w Niego twarzą w twarz, mogli znać Jego
wielkość, świętość, dobroć, wszechmoc, wszechwiedzę, mądrość, sprawiedliwość,
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szczęśliwość, piękno i wszystkie Jego nieskończone doskonałości, których widok daje
wybranym w niebie niewymowne szczęście.
Żeby dać ludziom możliwość kontaktu ze Sobą, żeby dać się im bliżej poznać,
żeby ich oświecić swoją nauką i ukazać swoim przykładem wzór świętego życia, jakie
winni prowadzić, by odzyskać swoje prawo do nieba, żeby samemu ponieść karę, na
którą ludzie zasłużyli przez swoje grzechy, "Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród
nas". Co to znaczy? Syn Boży jest Bogiem i Panem niezmiennym. "Niebo i ziemia
przeminą, zbutwieją jak odzienie, ale Ty, Panie, zawsze jesteś ten sam i Twoje lata
nigdy nie przeminą". Właściwością każdej istoty stworzonej, z natury niedoskonałej,
jest dążyć do tego, czego jej brakuje. Dlatego znajduje się ona w ciągłym ruchu i dla
osiągnięcia swego celu przechodzi z jednego stanu w drugi i w związku z tym
ustawicznie się zmienia. Bóg natomiast mając pełnię bytu, nie odczuwa żadnych
braków i dlatego trwa w niezmąconym spoczynku, w swojej doskonałej szczęśliwości.
Bóstwo Syna Bożego nie ulega więc żadnej zmianie ani żadnemu zachwianiu. Jednak
Syn Boży w swojej bezgranicznej miłości i w swoim miłosierdziu przyjął ludzką naturę i
zjednoczył się z nią w taki sposób, że z tych dwóch natur powstała jedna osoba Syna
Bożego, Boga Przedwiecznego, który w czasie stał się człowiekiem.
Boga, który stał się człowiekiem, nazywamy Jezusem, to znaczy Zbawicielem,
ponieważ On "zbawił swój lud od grzechu". Jest On doskonałym Bogiem, a zarazem
doskonałym człowiekiem, posiadającym rozumną duszę i ludzkie ciało. Podobnie jak
ciało i dusza tworzą człowieka, tak też Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa
tworzą jedną osobę boską.
Trzeba jednak podkreślić, że dusza i ciało, rozważane oddzielnie, nie tworzą
pełnej natury ludzkiej. Aby stworzyć człowieka konieczne jest złączenie duszy z ciałem.
W Jezusie Chrystusie natomiast istnieją równocześnie integralna natura boska i
nieskazitelna natura ludzka, tak ściśle ze sobą zjednoczone, że tworzą jedną osobę
Syna Bożego, do której należą wszystkie akty natury ludzkiej u Jezusa Chrystusa, gdyż
natura ludzka nie ma w Nim własnej osobowości, podobnie jak w nas nie ma własnej
osobowości nasze ciało. Nie mówimy więc: „moje nogi chodzą”, „moje usta mówią”,
ale „ja mówię”, „ja chodzę”. Nasze ciało bowiem nie posiada własnych niezależnych
aktów. Również, gdy Jezus działa dzięki swej ludzkiej naturze, czynności Jego
człowieczeństwa przynależą Synowi Bożemu, który jest ich panem. Zatem, wszystkie
akty Jezusowego człowieczeństwa należą do Jego Bóstwa. Kiedy mówi Jezus, mówi
Bóg. Kiedy się modli, to Bóg się modli; kiedy czyni cuda, Bóg je czyni; kiedy cierpi, Jego
cierpienia są cierpieniami Boga. Stąd wszystkie działania Chrystusa Pana posiadają
niezrównaną i nieskończoną wartość dzięki Boskiej Osobie, która je spełnia i wszystkie
jej akty do niej się odnoszą.
Teologia katolicka uczy, że Pan Jezus jednym tchnieniem swych płuc i jedną łzą
swoich oczu, mógł odkupić tysiące światów. To zaś, że chciał się trudzić i cierpieć przez
trzydzieści trzy lata, a potem umrzeć na krzyżu, nie było absolutnie konieczne dla
naszego zbawienia. To co wystarczało dla naszego odkupienia, nie wystarczało Jego
miłości. Przez ten ogrom cierpień Syn Boży chciał nas pouczyć i dać nam do
zrozumienia, na jakie cierpienia zasłużyliśmy przez nasze grzechy i jaką cenę mają
dusze, dla których On tak wiele wycierpiał. Czy zatem możemy ograniczać naszą miłość
względem Boga, który tak bardzo nas umiłował?
Jezus Chrystus to arcydzieło Boga, to przedmiot upodobania Ojca Niebieskiego,
to znak łączności stworzeń ze Stwórcą. Człowiek jest małym światem. Jego dusza jest
duchowa i przypomina aniołów. Jego ciało jest stałe jak materia. Człowiek żyje jak
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roślina, czuje jak zwierzęta, a więc łączy w sobie wszystkie byty, zarówno te, które go
przewyższają, jak i te, które on przewyższa. Przyjmując więc naszą naturę, Syn Boży
łączy w sobie wszystkie stworzenia i prowadzi je do Ojca, który jest ich początkiem, aby
wspólnie z nimi oddawać chwałę Ojcu Niebieskiemu. Oto cud Bożej mądrości, który
wzbudzał zachwyt wszystkich wielkich doktorów Kościoła!
Grzeszny człowiek był niezdolny do spłacenia długu zaciągniętego wobec Bożej
sprawiedliwości. Zniewaga wzrasta wraz z godnością osoby obrażonej. Zniewaga
wyrządzona zwykłemu człowiekowi jest grzechem, jeżeli jednak wyrządzono ją osobie
wysoko postawionej, posiada jeszcze większą wagę, wyrządzona zaś monarsze nazywa
się obrazą majestatu. Czymże jest zatem obraza Boga, którego wielkość jest
nieskończona? Ma ona wówczas w sobie złość nieskończoną i pokuty wszystkich
stworzeń, wszystkich aniołów i wszystkich ludzi razem wziętych, nie zdołają jej
naprawić. Wszystkie bowiem stworzenia są wobec Boga jedynie ziarnkiem piasku. Syn
Boży, nie będąc człowiekiem, nie mógł cierpieć by odpokutować za ludzkie grzechy,
dlatego przyjął ludzką naturę i mając ją mógł za nas cierpieć i umrzeć. Dzięki Jego
nieskończonym zasługom stało się zadość sprawiedliwości Bożej, a miłosierdzie Boże
objawiło się w sposób tak godny podziwu, że Kościół będzie śpiewał do końca wieków:
"O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel". A święty Paweł będzie mógł
powiedzieć: "Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska".
Jezus, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, jest prawdziwym Bogiem. Razem z
Boską szczęśliwością, która zadziwia aniołów, przyjął ze względu na nas śmiertelników
uroki człowieczeństwa, aby ci, których Jego miłość nie może pociągnąć boskimi
przymiotami, mogli zostać porwani przynajmniej urokami Jego człowieczeństwa.
Jest czymś naturalnym, że każda istota kocha istotę podobną do siebie. Bóg stał
się więc do nas podobny, aby skuteczniej pociągnąć nas do Siebie, do miłowania Go.
Którego ze śmiertelników można porównać z Jezusem. Czy wy, których pasjonuje
miłość stworzeń, zdołalibyście znaleźć wśród nich lub ubiegać się o coś, co dałoby się
porównać z człowieczeństwem Zbawiciela, nie mówiąc już o Jego bóstwie? Ludzie
małej wiary, którzy twierdzicie, że było niegodnym Boga łączyć się z tak słabym
stworzeniem, jakim jest człowiek... nie doceniacie zapewne darów, które Bóg złożył w
człowieczeństwie Chrystusa!
Wszystkie dzieła Boże są godne Jego wszechmocy. Nie ma wśród rzeczy
największych rzeczy większej, ani wśród rzeczy najmniejszych mniejszej. Mądrość Boża
objawia się tak samo zadziwiająco w mchu czy muszce, jak i w organizmie słonia. Kiedy
Bóg jednym słowem wywołał świat z nicości i zobaczył jako znawca swoje dzieło,
stwierdził, że było ono bardzo dobre.
Arcydziełem Boga wśród widzialnych stworzeń jest człowiek, ukształtowany na
Jego obraz i podobieństwo. Nie mogą temu zaprzeczyć nawet wyniośli bezbożnicy,
którzy pojmują człowieka jako cząstkę Boga lub nawet jako boga świata. Zaślepia ich
pycha, nam zaś mówi rozum, że człowiek jest królem stworzenia i to wyznajemy jako
prawdę,
Jest oczywiste, że przez własny upadek człowiek utracił część swego
dostojeństwa, a przez swoje nieposłuszeństwo zniekształcił w sobie obraz Stwórcy. Syn
Boży nie złączył się jednak z grzesznym człowieczeństwem. Wybrał sobie świętą i czystą
naturę ludzką, czystszą niż natura Adama. Taką naturę, która została przyozdobiona
wszelkimi darami natury i łaski ukształtował Duch Święty w dziewiczym łonie Maryi
Niepokalanej.
Tak więc Jezus, aby zjednać sobie nasze serca, ofiaruje swoje nieskończone
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doskonałości, ubogacając nimi naturalne przymioty ludzkiej natury.
Jezu, zły smak i niegodziwe serce mają; ci, którzy Ciebie nie kochają! Ja pragnę
żyć i umrzeć w Twojej miłości.
Przykład - Św. Henryk Suzo
Ten święty, rozumiejąc już od swojej młodości dzięki czytaniu Pisma świętego,
że najwyższą Mądrością jest Jezus Chrystus, mówi sobie:
"Ponieważ mam wrażliwe serce, nie mogę żyć bez miłości. Stworzenia nie mogą mnie
zadowolić i zapewnić mi pokoju. Pójdę więc szukać szczęścia i starać się o zdobycie
względów tej boskiej i świętej przyjaciółki, Mądrości [...]"
Z upojeniem delektował się słowami Księgi Mądrości:
"Mądrość piękniejsza jest niż słońce i wszelki gwiazdozbiór Porównana ze światłem uzyska pierwszeństwo. Ją to pokochałem, jej od młodości szukałem, pragnąłem ją
sobie wziąć za oblubienicę i stałem się miłośnikiem jej piękna. Przy niej odpocznę, bo
obcowanie z nią nie przynosi udręki, ale wesele i radość".
Mądrość objawiała się Henrykowi w postaci wytwornego młodzieńca lub
majestatycznej i czystej dziewicy, która mu się ofiarowała jako niebiańska przyjaciółka
we wszelkich sprawach i mówiła do niego z uśmiechem:
- Synu, daj mi swoje serce!
Henryk przeniknięty miłością wziął do ręki kamień i wyrył nim na swej piersi
imię Jezusa, mówiąc:
- Wyryłem Cię na moim ciele, ale chciałbym dokonać tego na moim sercu. Dopełnij
czego mi brakuje i wypisz w moim sercu niezmazalnymi literami swoje imię, aby nic nie
mogło go usunąć.
Młodzi, którzy marzycie o szczęściu, jakiego nie mogą dać stworzenia, oddajcie
swoje serca Bożej Mądrości. Ona wypełni je po brzegi.

Rozdział II - Człowieczeństwo Jezusa
W tym rozdziale pragnę omówić to, co mówi teologia katolicka o doskonałości
ludzkiej natury, z którą zjednoczył się z miłości do nas Syn Boży. Dusza Jezusa miała w
chwili Jego przyjścia na świat udział w wiedzy błogosławionych. Jego umysł
kontemplował boską istotę twarzą w twarz w sposób jeszcze doskonalszy niż zbawieni
w niebie.
Jezus posiadał jednocześnie wiedzę wlaną przez Boga, taką, jaką mają
aniołowie. Dzięki tej wiedzy, jeszcze przed zdobyciem wiedzy doświadczalnej przy
pomocy zmysłów po Wcieleniu nieomylnie wiedział wszystko, co wchodzi w zakres
ludzkiego rozumu i znał jeszcze doskonalej niż wszyscy ludzie wszystkie prawdy
objawione. Znał istotę aniołów i wszystkich poszczególnych bytów przeszłych,
obecnych i przyszłych.
Mógł więc - powiedzieć Apostoł Narodów - że w Jezusie "są wszystkie skarby
mądrości i wiedzy" (Kol 2,3), chociaż ukryte przed oczami śmiertelnych.
Niemniej zdumiewające były dary łaski. Jezus otrzymał jedyny przywilej, jakiego
Bóg nigdy nie udzielił żadnemu stworzeniu, nawet Niepokalanej Dziewicy w Jej chwale
niebieskiej, przywilej zjednoczonego istnienia w Bóstwie, w jednomyślności osobowej.
Jest jeszcze inna łaska, której pełnię posiadał Jezus. Jest to łaska uświęcająca.
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Sprawia ona, że dusza staje się sprawiedliwą świętą, miłą Bogu, godną wiecznej chwały
i zostaje wezwana do uczestnictwa w wiecznej szczęśliwości samego Boga. Łaska ta
stanowi uczestnictwo w boskiej naturze. Jest życiem nadprzyrodzonym dodanym do
ludzkiego życia naturalnego, które czyni człowieka zdolnym do osiągnięcia celu
nadprzyrodzonego, o co mógłby się starać przy pomocy swoich własnych sił.
Jakich wielkich cudów dokonuje życie naturalne w człowieku oraz we wszystkich
innych stworzeniach!
Życie naturalne okrywa rośliny kwiatami i tak bogatą zielenią, że jak nas poucza
Ewangelia, "Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany" (Mt 6, 29) jak lilia polna.
Życie naturalne dało Esterze takie piękno, że zachwyciło serce Aswerusa.
Gdybyście je odebrali Esterze stałaby się odrażającym trupem. Jeśli zostanie znowu
przywrócone, powróci do pierwotnych wdzięków.
Jeżeli więc życie naturalne wywołuje takie skutki w człowieku i w przyrodzie, to
jakie skutki sprawia w duszy życie nadprzyrodzone? Dzięki niemu dusza zdobywa
niesłychane piękno. Jest ono wprawdzie wewnętrzne i niewidzialne dla ludzkiego oka,
ale jest cudowne w oczach Boga i Jego aniołów. Jakże piękna jest dusza dziecka
odrodzonego w wodzie chrztu, dopóki zachowa swoją niewinność! Jakże godne
podziwu były dusze św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Franciszka z Asyżu oraz wielu
innych świętych, którzy zamieszkują w niebie i są chlubą Kościoła.
Cóż daje im tyle blasku? Łaska, którą czerpią od Jezusa. On jest potężnym
źródłem, z którego wypływają strumieniami wszystkie łaski świętości.
W życiu Pana Jezusa i wszystkich sprawiedliwych Łaska ubogaca dusze cnotami,
które wciąż im towarzyszą i są tym piękniejsze, im obfitsza jest łaska. Jezus mając taką
pełnię łaski, mógł się nią dzielić ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie Jego cnoty były w
stopniu więcej niż heroicznym, to znaczy boskim, jak mówi św. Franciszek Salezy. Dusza
Jezusa była więc dla Jego bóstwa wspaniałym sanktuarium, wspanialszym niż samo
niebo.
Właśnie dlatego Ojciec Niebieski podczas chrztu Jezusa i w chwili Jego
przemienienia powiedział słyszalnym dla ludzi głosem: "To jest mój Syn umiłowany, w
którym mam upodobanie" (Mt 17,5). Bóg miłuje tych, którzy Jego miłują. Sam o tym
nas pouczył. Żadne jednak serce istoty stworzonej, nawet anioła, nie jest zdolne do
miłowania Boga tak, jak Serce Jezusa miłuje swego Ojca i tak jak Ojciec Niebieski miłuje
swego Syna. Właśnie dlatego Ojciec ma w swoim godnym uwielbienia Synu
upodobanie oraz miłuje Go bez granic.
Zarówno ciało Jezusa, jak i Jego dusza były dziełem Ducha Świętego, a jak mówi
Pismo święte "dzieła Boże są doskonałe". Dzieła są zawsze zgodne z ich celem. Jeżeli w
polu buduje się barak dla żołnierzy, nie dokłada się zbyt wielkich starań, wiadomo
bowiem, że w każdej chwili może on zostać rozebrany i przeniesiony w inne miejsce.
Inaczej jest gdy buduje się pałac przeznaczony na mieszkanie dla osoby wysoko
postawionej. Jego plany opracowują wówczas najzdolniejsi architekci i nadzorują jego
wykonanie, aby wszystko było godne osobistości, która w nim zamieszka. Nasze ciało
zostało stworzone przez Boga, aby służyło za mieszkanie duszy w czasie ziemskiego
życia wypełnionego walką i cierpieniem. I chociaż ciało to ulega po śmierci zniszczeniu,
to jednak jest ono przedziwną i cudownie skonstruowaną budowlą, która jest
świadectwem mądrości i wszechmocy Stwórcy.
Ciało Jezusa, które nigdy nie miało zaznać zepsucia w grobie i było przeznaczone
na nieśmiertelny pałac dla Jego boskiej duszy i świątynię Jego Bóstwa, musiało być
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szczególnie troskliwie ukształtowane przez Ducha Świętego, nie z mułu ziemi jak ciało
Adama, ale z przeczystej krwi Niepokalanej Dziewicy, Możemy więc zastosować do
niego słowa Dawida: "Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich
wargach" (Ps 45,3) "Ukaż się w blasku Twego piękna, krocz triumfalnie i panuj nad
sercami".
Ciało to było poranione biczami oprawców i Jezus mógł powiedzieć o sobie: "Ja
jestem robak, a nie człowiek", a przecie to On budzi podziw świętych i porywa ich
serca. Czy kiedykolwiek uważano za hańbę znoszenie upokorzeń i cierpień oraz
oddanie życia za tych, których się kocha?
U wszystkich narodów było zawsze chlubą dla żołnierza oddać życie za
Ojczyznę, dla ojca - poświęcać się dla swoich dzieci, dla przyjaciela - przelać krew w
obronie przyjaźni. Któż więc miałby odwagę sądzić, że cierpienie i śmierć dla
wyzwolenia dzieci Bożych z wiecznych mąk, mogłoby być niegodne Boga?
Bóg jest nieskończony w swojej miłości, nic więc dziwnego, że daje nam
wspaniałe jej dowody i ukazuje daleko większe oddanie, niż byłyby zdolne do tego
wszystkie stworzenia. To właśnie odpowiada Jego dobroci. Czy człowiek mógłby być do
tego stopnia niewdzięczny, by przypisywać złe zamiary Bogu, który dla nich cierpiał i
umarł? Co by powiedziano o dziecku, które wystąpiłoby przeciw ojcu, który poświęcił
swoje życie dla jego ocalenia?
Święci mieli więcej serca i nic ich tak nie przynaglało do miłowania Boga jak
świadomość, że Bóg ich umiłował ponad wszelką miarę. "Caritas Christi urget nos" "Miłość Chrystusowa przynagla nas". "Mój Jezus jest tym dla mnie droższy, im bardziej
uniżył się" - powiedział św. Bernard. Król nie zlekceważy ran żołnierza odniesionych na
polu walki w obronie jego sprawy. Rozczuli się tym głębiej, im bardziej okaleczone jest
ciało rannego. Czy my, poddani Najwyższego Króla, ukrzyżowanego z miłości do nas,
nie potrafimy odczytać Jego nieskończonej miłości z ran nóg i rąk, które odniósł dla
naszego zbawienia?
Jeżeli nawet podczas męki piękność Jezusa uległa przyćmieniu to przyćmienie
trwało zaledwie kilka godzin.
Jezus, Zwycięzca Śmierci, wyszedł żywy z grobu i ukazał się kilkakrotnie swoim
Apostołom, świętym niewiastom, a przy innej okazji ponad pięciuset zgromadzonym
świadkom, z których bardzo wielu poniosło śmierć męczeńską dla potwierdzenia swego
świadectwa o zmartwychwstaniu Zbawiciela.
Właśnie w obecności Apostołów wstąpił do nieba przyozdobiony
człowieczeństwem oraz niewypowiedzianą chwałą zmartwychwstania.
Z tym człowieczeństwem poszedł zasiąść po prawicy swego wszechmogącego
Ojca. Z tym człowieczeństwem, które pozostanie na zawsze z Nim złączone, przyjdzie
na końcu czasów sądzić wszystkie narody i wszystkich ludzi. Jemu bowiem Bóg
przekazał wszelką władzę sądzenia, zarówno tych, którzy dla swego uświęcenia
skorzystają z Jego zasług, jak i tych, którzy nadużyją Jego łask.
W tym właśnie człowieczeństwie będzie jaśniał jak słońce na sklepieniu niebios i
na wieki odbierać będzie uwielbienie aniołów i ludzi, bowiem na imię Jezusa "zegnie się
każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych" (Flp 2,10).
To piękne ciało zmartwychwstałego Jezusa wprawi w zachwyt nasze oczy, kiedy
będą patrzeć na Niego. Podobnie uszczęśliwieniem dla naszych dusz będzie obraz Jego
Bóstwa. Jezus jest naszym Bogiem, naszym Stwórcą, który stawszy się człowiekiem,
został naszym Odkupicielem. On jest naszym początkiem i naszym ostatecznym celem.
On stał się również naszą drogą, aby do tego celu nas doprowadzić.
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Jezus powiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem". Jemu cześć, chwała i
dziękczynienie. Jemu miłość serc naszych i uwielbienie duchów anielskich, które
jednym głosem śpiewają:
"Baranek zabity godzien jest wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i
chwałę i błogosławieństwo" (Ap 5,12).
To Ten, którego wymieniamy na pierwszym miejscu spośród członków Świętej
Rodziny. On jest Jej centrum i sercem - tak samo jak jest nim dla Kościoła na całej
ziemi i w niebie. Jest On również centrum całego świata.
Starożytny świat tęsknił za Nim wiele tysięcy lat, oczekując w Nim obiecanego
Odkupiciela. On jest Tym, którego przepowiadali prorocy i którego pragnęły wszystkie
narody.
Od chwili Jego przyjścia nowy świat wierzy w Niego i oddaje Mu cześć.
Dlaczego więc my, uczestnicy Jego odkupienia, dzieci Jego Kościoła, czciciele
Świętej Rodziny, nie mielibyśmy składać Mu naszego uwielbienia, dziękczynienia i
ofiarować miłości naszych serc?
Przykład - Krystyna Janson
Była piątym dzieckiem margrabiego Jansona. Od wczesnego dzieciństwa
przejawiała tak wiele skłonności do pobożności, że margrabina brała ją zawsze ze sobą
na modlitwę. W czwartym roku życia, kiedy w noc Bożego Narodzenia długo się
modliła, zapytano ją o czym myślała.
- O ubóstwie Dzieciątka Jezus, odparła. Aby upodobnić się do Niego, rozdarłam swoją
sukienkę.
W szóstym roku życia mówiła wciąż o tym, że zostanie zakonnicą.
- Chcę, powtarzała, zostać oblubienicą Boskiego Dzieciątka Jezus.
I rzeczywiście wstąpiła w bardzo młodym wieku do klasztoru sióstr Wizytek. Był
to owoc przykładów z życia Jezusa. Po swojej profesji wypowiedziała nieubłaganą
walkę zasadom tego świata. Wyrzuciła je ze swej pamięci. Nie chciała wcale słuchać o
wojnach ani o wielkich koligacjach.. Nie chciała słyszeć o małżeństwie swego brata,
margrabiego Jansona, podkreślając, że nie chce się zajmować sprawami rodziny.
Największą pokutą było dla niej to, że jej krewnych wynoszono do wielkich godności i
zaszczytów.
Pewnego dnia zapytano ją, czy nie byłaby szczęśliwa, gdyby jej brat, ksiądz
Janson, został mianowany biskupem.
- Byłoby to dla mnie tak wielkie zmartwienie - odpowiedziała - że gdybym mogła
znaleźć u niego jakieś wady, chętnie zgłosiłabym je królowi dla uniknięcia tego
nieszczęścia. Gdybym myślała inaczej, nie byłabym chrześcijanką i nie kochałabym
swego brata.
Kiedy się dowiedziała, że jeden z jej stryjów otrzymał jakąś godność,
powiedziała:
- Trzeba niestety przyznać, że ręka Boska smaga i karze moją biedną rodzinę, skoro
spadają na nią największe dobra ziemskie.
Szesnaście lat po profesji i w trzydziestym szóstym roku życia, nadeszła chwila
jej śmierci. Trzymając w ręce krucyfiks z brązu powiedziała:
- Mam mojego Umiłowanego i nie pozwolę Mu się wymknąć, dopóki nie wprowadzi
mnie do niebiańskiej Ojczyzny.
Kiedy krucyfiks wysunął się z jej dłoni, szukała go wszędzie mówiąc:
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- Ukrył się, ale ja potrafię Go znaleźć.
Kiedy zmorzył ją sen, rzekła do pielęgniarki:
- Nie chciałabym żeby Oblubieniec zastał mnie we śnie. Obudź mnie, gdy trzeba będzie
Go przyjąć.
Kiedy pielęgniarka rozpoznała po biciu serca, że zbliża się ostatnia chwila,
rzekła:
- Oto Oblubieniec nadchodzi i wieczność się zbliża.
- Ach! odpowiedziała konająca. Nie śpieszy się On za bardzo Ale czemu płaczesz, moja
siostro? Umieram taka szczęśliwa, a ty się smucisz z mojego szczęścia?
Tak umierają ci, którzy od młodości naśladowali Jezusa.

Rozdział III - Maryja pełna łaski
Maryja jest Niepokalaną Dziewicą, wybraną w odwiecznych postanowieniach
Bożych na Matkę Boga. Jeżeli Bóg musiał się narodzić, wypadało, aby narodził się z
Dziewicy przygotowanej od wieków do tak wysokiej godności. W odpowiedzi na
modlitwy Joachima i Anny Bóg sprawił, że Maryja, błogosławiona między niewiastami,
przez swoje poczęcie przyniosła ogromną radość swoim bogobojnym rodzicom,
zatroskanym z powodu niepłodności.
Większy cud dokonał się, gdy Bóg zatrzymał falę zepsucia zarażającą wszystkie
dzieci Adama w chwili poczęcia, aby to zepsucie nie mogło dosięgnąć poczęcia
wybranej Dziewicy. Ona jedyna jest Niepokalaną spośród wszystkich ludzi, to znaczy
zachowaną od zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego istnienia. Jest
to jedyny przywilej w historii ludzkości nasza pierwsza matka, Ewa, była początkowo
również przyodziana w łaskę, ale miała nieszczęście później ją stracić. Św. Jan Chrzciciel
został uświęcony przed swoim narodzeniem, był jednak poczęty w grzechu
pierworodnym. Jedynie Maryja, czysta od pierwszej chwili swego istnienia, pozostała
taką do końca i tak będzie na wieki. W ten właśnie sposób jest doskonałym obrazem
Boga wiecznie świętego.
Słusznie więc śpiewa Kościół: "Sola sine exemplo". Maryjo, jesteś jedyna i
nieporównywalna! Duch Święty zaś mówi: "Cała piękna jesteś Maryjo, a zmaza
pierworodna nie dotknęła Ciebie". Nie godziło się przecież, aby Ta, która miała
porodzić Syna Bożego, była choćby przez chwilę pod panowaniem szatana. Trzeba było,
aby Ta, która została powołana na Królowę aniołów, była od nich czystsza,
Niepokalana Dziewica od chwili swego poczęcia była przyodziana w łaskę
uświęcającą. Jakie cechy miała ta Jej łaska? Musiała posiadać zdolność do
przygotowania Maryi do wypełnienia Jej zadania Matki Boga. Według św. Tomasza z
Akwinu każdemu człowiekowi udzielana jest łaska zależnie od natury zadania, do
jakiego został wezwany. Św. Alfons Liguori stwierdza, że według powszechnej nauki
teologów, łaska Maryi była wspanialsza niż łaska wszystkich aniołów i świętych razem
wziętych, i dodaje:
"Jest bardzo prawdopodobne, że łaska ta była taką od chwili poczęcia
Najświętszej Dziewicy". Fundamenty świętości Maryi zostały więc położone na górach,
to znaczy, że znajdują się wyżej niż szczyty świętości, do których dochodzili święci po
swym pełnym zasług życiu. Łaskę Maryi trzeba mierzyć wielkością posłannictwa, do
którego została wezwana. Boże Macierzyństwo wymagało niezwykłej obfitości Bożych
darów. Aby być pośredniczką wszystkich ludzi. Musiała posiadać więcej łask, niż oni
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wszyscy razem. Jak inaczej mogłaby się wstawiać za nimi?
Aby pośrednik mógł uzyskać u króla łaskę dla wszystkich jego poddanych,
powinien by być bardziej miłowany niż oni wszyscy.
Papież Pius IX w bulli ogłaszającej dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
posuwa się jeszcze dalej: "Bóg napełnił Maryję o wiele większą obfitością darów
niebieskich, zaczerpniętych ze skarbca swego Bóstwa, niż wszystkich aniołów i
świętych, tak dalece, że Najświętsza Dziewica, będąc cała piękna i doskonała, objawiła
w sobie taką pełnię niewinności i świętości, jakiej po Bogu nikt nie posiada i jakiej, poza
Bogiem, nikt pojąć nie zdoła". Po tak ważnych słowach, jakie padły z ust Zastępcy
Chrystusa, wyraziciela Bożej prawdy na ziemi, łatwo zrozumieć naukę teologów, którzy
jednomyślnie stwierdzają, że o ile nie przypisuje się Maryi tego, co jest niezgodne z
naturą stworzenia, np. doskonałości przynależących jedynie Bogu, lub zespolenia z
Bóstwem w jedności osobowej, która jest przywilejem samego Jezusa, to nie ma
obawy wpadnięcia w przesadę. Można więc bez obawy błędu przypisywać Maryi
wszelkie dary natury, łaski i chwały, jakich Bóg udziela wszystkim innym stworzeniom.
Trudno bowiem sądzić, że Jezus, który jest tak hojny względem najmniejszych istot,
będących dziełem Jego rąk, okazał się skąpy wobec Matki Bożej, Królowej nieba i ziemi.
Obfitość łask, jaką Maryja otrzymała, chroniła Ją przez całe życie od wszelkiego
grzechu. Jest dogmatem wiary, że Maryja nigdy nie popełniła nawet lekkiego grzechu, a
szczególna opieka Boża i pomoc wewnętrzna czyniły Ją wprost niezdolną do grzeszenia;
wprawdzie fizycznie każde stworzenie może błądzić, ale moralnie niemożliwe było, aby
Maryja popadła w jakiś grzech, gdyż tak wielka była Jej miłość jaką obdarzała Boga, że
Bóg czuwał, strzegł l skutecznie podtrzymywał serce swojej umiłowanej Córki, swojej
Oblubienicy i Matki.
Z faktem Niepokalanego Poczęcia łączy się udzielona Maryi łaska doskonałego
używania rozumu. Tak dobrze poznawała Boga, że całkowicie przylgnęła do Niego i od
razu zaczęła zasługiwać, gdyż dary Boże nie ograniczały bynajmniej Jej wolności, ale ją
udoskonalały.
"Intencje Maryi były tak czyste - mówił św. Ludwik Grignon de Montfort - że
przyniosła Ona Bogu więcej chwały swymi najdrobniejszymi czynnościami, jak
przędzenie czy szycie, niż św. Wawrzyniec swoim strasznym męczeństwem na
rozpalonych kratach, a nawet więcej niż wszyscy święci swymi heroicznymi czynami.
Dzięki temu Najświętsza Dziewica w czasie swego pobytu na ziemi osiągnęła tak
ogromne bogactwo łask i zasług, że łatwiej można by policzyć gwiazdy na sklepieniu
nieba, krople wody w morzu i ziarnka piasku na jego brzegu, niż Jej zasługi i łaski.
Przyniosła Bogu więcej chwały, niż wszyscy aniołowie i święci od początku do końca
świata".
Wielki doktor Kościoła i wierny sługa Maryi, św. Alfons Liguori, uczy jak
pomnażały się zasługi Najświętszej Dziewicy. Cytuje on teologa Suareza, który twierdzi,
że dusza ma stałą zdolność do cnoty (a Maryja miała je wszystkie) i spełnia zawsze dany
akt z intensywnością równą posiadanej sprawności, za każdym razem, gdy wiernie
odpowiada łasce uczynkowej, otrzymanej od Boga. Wynika stąd, że przez każdy akt
zdobywa ona zasługę równą sumie zasług już nabytych. Zasługa zostaje więc
zwielokrotniona". Robiąc rachunek wzrostu zasług Maryi, jeżeli jest to w ogóle
możliwe, należy pamiętać, że duch Maryi był nieustannie zwrócony ku Bogu, a łaska
była zawsze w Niej czynna, nie była bowiem ograniczona ani przez pożądliwość, ani
przez cień błędu, ani przez najmniejszą niewierność.
Wynika stąd, że Maryja bardzo wcześnie otrzymała pełnię łaski, a więc zasłużyła
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na pozdrowienie Bożego Posłańca: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski" i stała się godną
zostać Matką Boga. Takiej łaski nie mogło dostąpić żadne inne stworzenie. Maryja jako
najświętsza zasługiwała bardziej niż kto inny na wyniesienie do tej niezrównanej
godności.
Przykład - Maria Egipcjanka
Jako bardzo młoda dziewczyna, ale od szesnastego roku życia uwikłana w
grzechy, Maria Egipcjanka udaje się wraz z innymi wiernymi do Jerozolimy i chce wejść
do kościoła, by uczcić czcigodne Drzewo, na którym umarł Zbawiciel, ale odpycha ją
jakaś niewidzialna siła. Przekonana, że to jej grzeszne życie czyni ją niegodną wejścia
do zgromadzenia wiernych, podnosi błagalny wzrok na obraz Najświętszej Dziewicy,
umieszczony w przedsionku tego sanktuarium. Zaczyna się modlić: "O Niepokalana
Dziewico, niegodna jestem podnieść ku Tobie oczu splamionych tyloma występkami,
skoro jednak dałaś życie Temu, który przyszedł na ziemię, aby zbawić grzeszników, nie
gardź moją prośbą. Pozwól mi wejść do świątyni, by uczcić Krzyż Twojego Syna. Skoro
tylko ujrzę to święte Drzewo, wyrzeknę się świata, oddam się w Twoje ręce i uczynię
wszystko, czego ode mnie zażądasz".
Po tej modlitwie bez żadnej przeszkody weszła do kościoła, rzuciła się na
kolana, adorując Krzyż, a potem wróciła przed obraz Najświętszej Dziewicy, błagając Ją
o wskazówki, co powinna uczynić.
Wówczas usłyszała głos: "Przekrocz Jordan, a znajdziesz pokój. Odpowiedziała:
"Idę, ale Ty, dzięki której przyszło zbawienie świata, nie opuszczaj mnie!"
Natychmiast ruszyła w drogę. Jakiś przechodzień dał jej trzy denary, za które
kupiła trzy chleby i z wielkim pośpiechem skierowała się ku rzece.
Noc spędziła w kościele zbudowanym nad jej brzegiem, a nazajutrz udała się na
pustynię. Trudno jest opowiedzieć o wszystkich pokusach szatana, jakie musiała znosić
przez siedemnaście lat. Kiedy było jej bardzo trudno, śpieszyła w duchu do Tej, która w
doskonałej czystości zrodziła światu Boga. Wówczas światło niebiańskie zalewało jej
duszę i dźwigała się pocieszona boską jasnością.
Przez czterdzieści siedem lat spędzonych na pustyni Matka Boża była jej siłą i
podporą. Wreszcie Pan Jezus posłał do grzesznicy, która dzięki mocy Niepokalanej
Dziewicy stała się świętą, mnicha Zozima. Wkrótce po przyjęciu Najświętszego
Sakramentu Maria Egipcjanka odeszła do nieba odebrać nagrodę wysłużoną przez
pokutę.
Grzesznicy, uciekajcie się do Maryi, a staniecie się świętymi!

Rozdział IV - Maryja, Matka Boża
Kiedy Najświętsza Dziewica wyraziła swoją zgodę na przesłanie anioła, który Jej
zwiastował, że będzie Matką Boga, Duch Święty osłonił Ją swoją mocą i w Jej
dziewiczym łonie Słowo stało się ciałem. Maryja dostąpiła godności Bożego
Macierzyństwa.
Jak nas zapewnia Ewangelia i dogmaty Kościoła, Jezus Chrystus, Syn Boży,
przyjąwszy ludzką naturę, narodził się z Maryi Panny. Maryja jest więc Matką Boga. Nie
dała Ona, oczywiście Jezusowi boskiej natury, bo ta jest odwieczna; podobnie jak
naturalna matka nie daje duszy dziecku, które rodzi. Podobnie jak ta ostatnia jest
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prawdziwą matką swego dziecka, tak też i Maryja jest prawdziwą Matką Boga Człowieka. Chociaż w Jezusie Chrystusie są dwie natury, boska i ludzka, to jednak jest w
Nim tylko jedna osoba prawdziwego, nie przybranego Syna Bożego. Jezus jest jedynym
Synem Bożym, narodzonym z Dziewicy Maryi. Maryja jest więc Matką Syna Bożego. Tak
głosi prawda naszej wiary wyznawana od początku Kościoła.
Maryja jest Matką, to znaczy, że dała Jezusowi część własnej substancji, z której
powstała substancja człowieka - Zbawiciela. Ona jest Jego Matką nawet w sposób
pełniejszy niż inne matki, gdyż Ona jako Dziewica sama współdziałała w poczęciu i
urodzeniu Jezusa, który nie miał ziemskiego ojca. Maryja karmiła swoim mlekiem Tego,
który daje pokarm wszystkim stworzeniom. Jaki zdumiewający cud! Tego nie zdołała
sobie wyobrazić nawet najwznioślejsza poezja. Słusznie stwierdza ojciec Ventura, że
cała świecka literatura nie zawiera piękniejszego fragmentu od następującej antyfony
Brewiarza Rzymskiego: "O Święta i Niepokalana Dziewico, nie wiem jakimi pochwałami
zdołam Cię wysławić, bo zamknęłaś w swoim łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie
mogą". Na mocy wyjątkowego przywileju Dziewica ofiaruje Odkupicielowi, Królowi
wieków, pokarm swych piersi, które sam Bóg ubogacił swoją łaską.
Maryja przez swoje boskie macierzyństwo jest bardzo ściśle zjednoczona z
Synem Bożym, który stał się Jej prawdziwym Synem. Jest rzeczą niemożliwą, by natura
ludzka mogła połączyć się z Bogiem ściślej niż przez boskie macierzyństwo. Godność
Matki Boga przewyższa więc wszelkie możliwe godności i jest w pewnym sensie
nieskończona, gdyż według św. Tomasza, owoc tego boskiego macierzyństwa, będąc
Bogiem, jest w rzeczywistości nieskończony. Pod tym względem Bóg nie mógł dokonać
nic doskonalszego, ponieważ nic nie może być doskonalsze od Boga. Drzewo poznaje
się po jego owocach, a zatem patrząc na Syna Bożego, będącego owocem
macierzyństwa Maryi, możemy rozpoznać doskonałość Jego Matki.
Maryja, będąc Matką Syna Bożego, jest złączona również najściślej z Bogiem
Ojcem. Żadne z rozumnych i wolnych stworzeń Bożych nie korzystało w takim stopniu z
wszechmocy Stwórcy i nie otrzymało od Niego tylu darów natury i łaski co Maryja,
którą można nazwać Córą, w której sobie upodobał.
Jest Ona również Oblubienicą Ducha Świętego, któremu Ewangelia i Kościół
przypisują tajemnicę, która się dokonała w Maryi, gdy poczęła Odkupiciela świata.
Można więc powiedzieć za Ojcami Kościoła, że Maryja jest spowinowacona z Trójcą
Przenajświętszą.
Wielkim szczęściem dla kobiety jest bycie matką, żoną lub córką króla. Czymże
jednak jest to szczęście w porównaniu z chwałą Maryi będącej Matką, Oblubienicą oraz
Córką samego Boga? Aby zrozumieć Jej wielkość, musielibyśmy pojąć wielkość samego
Boga, nieskończonego w chwale, mocy, dobroci, mądrości, sprawiedliwości, wiedzy.
Jego wielkości we wszystkich doskonałościach. Niestety, nawet umysł anioła nie zdoła
całkowicie poznać Boga. Wielkość Matki Bożej zdoła pojąć jedynie Bóg, który Jej się
oddał.
W momencie poczęcia w swym łonie Syna Bożego Maryja otrzymała również
wyjątkowy dar pomnożenia łaski. Św. Tomasz uczy, że im bardziej stworzenie zbliża się
do swego Stwórcy, tym pełniej uczestniczy w Jego świętości. Im bardziej zbliżamy się
do ognia, tym mocniej nas grzeje; im bardziej zbliżamy się do światła, tym jaśniej
wszystko widzimy. Jezus jest początkiem i źródłem wszelkiej łaski. Maryja nie mogła
bardziej zbliżyć się do Niego, niż stając się Jego Matką i kształtując Jego ciało w swym
dziewiczym łonie. W ciągu dziewięciu miesięcy, które Jezus spędził w tym żywym
przybytku, przelała się z Jego Serca do serca Jego Matki wielka obfitość darów
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niebieskich.
Po wydaniu na świat Jezusa Maryja była nadal jak najściślej z Nim zjednoczona,
karmiąc Go, tuląc do swego serca i nie rozstając się z Nim nawet na Kalwarii. Zebrała w
ten sposób bogate owoce Odkupienia, czerpiąc zaś obficie z boskiego źródła łask, dzięki
Jego zasługom, wzrastała z każdym dniem w świętości. Świętość Maryi wzrastała
również dzięki Jej własnym modlitwom i uczestnictwu w sakramentach świętych po
Zesłaniu Ducha Świętego, do których przystępowała z anielskim usposobieniem, oraz
dzięki wszystkim cnotom, które praktykowała w stopniu heroicznym. Według św.
Tomasza, każdy ze świętych odznaczał się jakąś szczególną cnotą: jeden pokorą, drugi
czystością, trzeci miłosierdziem; natomiast Najświętsza Dziewica może służyć jako wzór
wszystkich cnót.
Właśnie dzięki temu Maryja zasłużyła na wyniesienie z duszą i ciałem ponad
wszystkich aniołów i świętych w chwale niebieskiej. Nikt nie kontempluje boskiej istoty
uszczęśliwiającej wybranych w sposób pełniejszy niż Maryja. Nikt tak obficie jak Ona,
nie pije z potoku rozkoszy i radości Miasta Bożego. Nikt w takim stopniu nie dzieli
bogactw chwały, szczęścia i doskonałości Bożej. Maryja zasiadła w niebie po prawicy
swego Syna, który na ziemi był Jej posłuszny, szanował Ją i kochał bardziej niż wszystkie
stworzenia razem wzięte. Teraz ma nieograniczony wpływ na Jego Serce. Jej modlitwa
skuteczniejsza jest niż razem wzięte modlitwy wszystkich wybranych. Dlatego święci
nazywają Ją "Wszechmocą Błagającą".
Ten wpływ Maryi jest dla nas błogosławieństwem. Stając się bowiem Matką
Boga, stała się również naszą Matką. Jesteśmy członkami ciała Chrystusa, a On jest
naszą Głową, Maryja zaś dała życie nie tylko Głowie, lecz także wszystkim członkom.
Naszym życiem nadprzyrodzonym jest Jezus, którego dała nam Maryja. Sam
Jezus na Kalwarii ustanowił Ją naszą Matką, kiedy powiedział do nas wszystkich w
osobie św. Jana: "Oto Matka twoja". Od tej chwili cały Kościół zwraca się do Maryi i
przez wszystkie wieki będzie czcił chwalebną Matkę Boga, Królowę nieba i ziemi,
wzywając Ją jednocześnie jako Matkę Miłosierdzia, którą Pan Jezus uczynił
Pośredniczką swego miłosierdzia względem ludzi.
Św. Alfons Liguori obszernie wyjaśnia opierając się na dziełach Doktorów
Kościoła i świętych, że Maryja jest szafarką łask, która rozdziela komu chce i jak chce.
Wierny sługa Maryi nie może zginąć, gdyż nabożeństwo do Maryi jest żelaznym listem,
który pozwala uniknąć piekła. Nikt więc poza Bogiem, nie ma większych tytułów do
naszych hołdów, do naszej ufności i miłości niż Maryja. Wśród wszystkich stworzeń nie
ma doskonalszego wzoru danego nam do naśladowania. Jej imię następuje
bezpośrednio po imieniu Jezus. Jako czciciele Świętej Rodziny wymawiamy imię Maryi
bezpośrednio po imieniu Jezus.
Przykład - Teobald z Merly
Święty Teobald w świecie był podziwianym dżentelmenem. Nie było
zręczniejszego od niego w dosiadaniu konia i w turniejach. Miał przy tym gorące
nabożeństwo do Maryi, która wyjednała mu powołanie zakonne. Wstąpił do klasztoru
Vaux-de-Cernay, w którym został później opatem.
Jego nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy było niezrównane. Wciąż o Niej
myślał i miał zwyczaj odnosić do Jej chwały wszystko co mówił i czynił.
Kiedy przepisywał księgi liturgiczne, Jej imię pisał zawsze czerwonymi literami.
Na dźwięk Jej imienia miłość nakazywała mu wypowiadać przepiękną modlitwę: "O
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słodkie imię Najświętszej Dziewicy Maryi! Imię naprawdę błogosławione! Imię
niewysłowione! Imię kochane po wszystkie wieki [...]"
Gdy przechodził przed wielkim ołtarzem, w którym był Najświętszy Sakrament,
modlił się z sercem pełnym radości: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Syn
Boży, który przez swoje doczesne narodzenie napełnił niewysłowioną chwałą Maryję,
swoją najgodniejszą i najchwalebniejszą Matkę!"
Pewnego dnia powiedziano mu, że w swojej miłości do Najświętszej Dziewicy
może dojść do przesady, wydaje się bowiem jakoby dzielił swoje serce między Boga i
Maryję, a zatem nie należy całkowicie do Jezusa. Św. Teobald dał odpowiedź
nacechowaną chrześcijańską skromnością: "Powinniście wiedzieć, że kocham
Najświętszą Dziewicę jedynie dlatego, że jest Matką Jezusa. Gdyby nią nie była, nie
kochałbym Jej bardziej niż inne święte dziewice. Tak więc kochając Maryję, kocham i
wielbię w Niej Jezusa". Dodał również, że wcale nie wątpi że została Ona wyniesiona
ponad wszystkich aniołów i wybranych, i właśnie dlatego zasługuje na to, by po Bogu
być miłowaną ponad wszystko.
Kochajmy Maryję, a niebo będzie nasze!

Rozdział V - Godność i świętość świętego Józefa
Korneliusz de Lapierre powiedział, że wielu ludzi, a nawet mędrców w oczach
świata, ma błędne mniemanie o świętości św. Józefa, widząc w nim jedynie zwykłego
robotnika. Tymczasem św. Józef posiadał na ziemi wysoką godność, wysoki stopień
cnót, a w chwale niebieskiej został przez Boga bardzo wywyższony i cieszy się u Niego
wielkimi względami.
Wprawdzie św. Józef był robotnikiem i pracował jako cieśla, lecz wywodził się z
królewskiego rodu Dawida sięgającego aż do jego pierworodnych, i to raczej przez
niego, a nie przez Maryję, Jezus stał się spadkobiercą berła Judy.
Miał to szczęście, że został wybrany na małżonka Najświętszej Maryi Panny.
Gerson tak opiewa wielką godność św. Józefa: "O niezrównana godności! Matka Boga,
Królowa świata nie poczytywała sobie za poniżenie nazywać Ciebie swoim panem!"
Jeszcze bardziej godne podziwu jest to, że Jezus, Syn Boży, Pan nieba i ziemi,
nazywał go ojcem. Nie był on wprawdzie Jego ojcem według ciała, skoro wierzymy, że
Maryja była zawsze Dziewicą, a Jezus jako człowiek nie miał na ziemi ojca. Święty Józef
był jednak Jego ojcem - żywicielem i obrońcą w okresie Jego dzieciństwa. Przez to, że
Najświętsza Dziewica należała do Józefa, swego legalnego małżonka, miał on prawo do
Jej Syna, Jezusa, podobnie jak właściciel pola ma prawo do plonów które na nim
dojrzewają, chociażby ziarno zostało na nim zasiane cudownie.
Bardzo pięknie wyraził tę myśl św. Franciszek Salezy: "Gdyby gołąb niosący w
dziobie daktyl zgubił go w ogrodzie, czyż nie można by powiedzieć, że palma, która z
niego wyrosła, należy do właściciela ogrodu? Skoro tak się sprawy mają, to czy można
wątpić, że ten boski Daktyl - Jezus, zasadzony przez Ducha Świętego w zamkniętym
ogrodzie Najświętszej Dziewicy, należącym do św. Józefa, sam również do niego
należy?
Dlatego Ewangelia mówi nam również, że Jezus był posłuszny nie tylko Maryi,
ale również św. Józefowi. Służba świętego Józefa na ziemi była więc najwyższym
przywilejem. Suarez stwierdza, że są posługi, których celem jest uświęcanie innych.
Najwyższy stopień w tej kategorii zajmują Apostołowie. Są jednak jeszcze inne posługi,
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doskonalsze z tego względu, że mają związek z unią hipostatyczną w Chrystusie, np.
macierzyństwo Maryi. Do tych ostatnich, według Korneliusza de Lapierre, należy
właśnie służba św. Józefa, gdyż wynosi go ponad innych.
Św. Tomasz mówi, że kiedy Bóg wybiera kogoś, by powierzyć mu jakieś zadanie,
przygotowuje go w taki sposób, aby posiadał do tego zadania wymagane zdolności.
Bóg dał więc św. Józefowi odpowiednią świętość, konieczną do tak wzniosłej służby.
Św. Franciszek Salezy wyraził to w następujący sposób: "Jeżeli ziemscy książęta starają
się dać swym dzieciom najbardziej uzdolnionego wychowawcę, to Bóg, który może
sprawić, aby wychowawcą Jego Syna był człowiek wszechstronnie uzdolniony
odpowiednio do godności i doskonałości wychowanka, Syna Bożego, Pana nieba i
ziemi, dlaczego miałby tego nie uczynić? Nie ma więc żadnej wątpliwości, że św. Józef
został wyposażony we wszystkie dary, na jakie zasługiwało zadanie, które Ojciec
niebieski chciał mu powierzyć kierowanie domowymi sprawami Jezusa i Jego rodziny.
Ewangelia mówi nam, że gdy Maryja wybrała św. Józefa na męża, był on
człowiekiem sprawiedliwym, czyli posiadał wszystkie cnoty. Możemy sobie wyobrazić,
jak bardzo te cnoty ubogacały się pod wpływem słów i przykładów Najświętszej
Dziewicy i pod wpływem wielkiej miłości, jaką Ją otaczał. Jeżeli jedno nawiedzenie
Maryi uświęciło Jana Chrzciciela przed jego narodzeniem, to jakże potężnie wpływała
świętość Maryi na duszę św. Józefa, który spędził z Nią około trzydziestu lat.
Św. Franciszek Salezy stwierdził: "Cudownie wzrastając, zmierzał do
doskonałości dzięki ciągłej styczności z Matką Bożą, która posiadała wszystkie cnoty w
tak wysokim stopniu, do jakiego żadne stworzenie dojść nie może. Św. Józef miał
właśnie szczęście być bardzo blisko tego ideału".
Zwierciadło skierowane na promienie słoneczne odbija je z wielką dokładnością.
Inne zwierciadło umieszczone naprzeciwko odbija wprawdzie promienie już odbite, to
jednak odbija je tak dokładnie, że trudno nieraz rozpoznać, które z nich odbija
bezpośrednio promienie słoneczne. Matka Boża jest jakby niezmiernie czystym
zwierciadłem ukierunkowanym na promienie Słońca sprawiedliwości, które dawało Jej
duszy wszystkie cnoty i doskonałości. One z kolei tworzyły tak doskonałe odbicie w
świętym Józefie, iż wydawało się, jakoby posiadał cnoty w tak wysokim stopniu, w
jakim posiadała je Najświętsza Dziewica.
Skoro kontakty łączące św. Józefa z Maryją miały tak ogromny wpływ na jego
uświęcenie, to jak wielki musiał być wpływ jego długoletnich kontaktów z Jezusem.
Wysuwamy ten wniosek na podstawie św. Tomasza, który stwierdza, że im bardziej
zbliża się ktoś do źródła cnoty, tym pełniej uczestniczy w samej cnocie, Któż, obok
Maryi, był bliżej Jezusa niż św. Józef? Nie dziwmy się więc temu co powiedział św.
Bernard, że Józef był niezwykle czysty w dziewictwie, niezmiernie głęboki w pokorze
niezwykle gorący w miłości, bardzo wzniosły w kontemplacji. Kiedy mówimy o jego
niezwykłej godności, nie dziwi nas to, co twierdzi św. Alfons Liguori, powtarzając za
Gersonem, że św. Józef jeszcze przed swoim narodzeniem został umocniony łaską i
uodporniony na wichry namiętności.
Św. Franciszek Salezy twierdzi, że św. Józef "aby mógł być towarzyszem Maryi
w Jej czystości, musiał przewyższać cnotą dziewictwa wszystkich świętych, a nawet
aniołów i cherubinów".
Przykład - Szczęśliwa śmierć
Prawie pięćdziesiąt lat temu, kiedy nie byłem jeszcze kapłanem, chociaż
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nosiłem sutannę, miałem okazję być świadkiem konania pewnej matki, która umierała
z godnym podziwu usposobieniem. Po przyjęciu sakramentów, w pełni świadoma,
pocieszała płaczącego męża, a następnie zwróciła się do swoich dzieci z ostatnimi
wskazówkami. Nie okazywała żadnego lęku, przez co dawała wszystkim przykład
spokojnego oczekiwania na śmierć.
Zdumiony tą niezwykłą ufnością w Bogu i wielkoduszną ofiarą tej prostej
kobiety, pozwoliłem sobie zapytać ją o sekret tej mężnej postawy w obliczu śmierci.
Odpowiedziała mi: "Od dwudziestu pięciu lat modlę się do świętego Józefa, prosząc go
o łaskę szczęśliwej śmierci. Teraz wiem, że mnie wysłuchał, gdyż umieram zupełnie
spokojna".
Prośmy codziennie świętego Józefa o tę łaskę, a on nam ją wyprosi.

Rozdział VI - Chwała i wpływ świętego Józefa w niebie
Świętość na tym świecie przygotowuje proporcjonalną chwałę w niebie.
Dlatego też teologowie: Korneliusz de Lapierre, Suarez i św. Franciszek Salezy twierdzą,
że święty Józef został wskrzeszony w chwili śmierci Pana Jezusa. Dodają również, w
oparciu o autorytety Suareza i św. Alfonsa Liguori, że jest rzeczą prawdopodobną, że
św. Józef przewyższa chwałą w niebie wszystkich innych świętych.
Jego wpływ u Boga jest odpowiedni do jego chwały. Nie można wątpić - mówi
św. Bernardyn ze Sieny - że Pan Jezus żywi dla św. Józefa uczucia miłości, szacunku i
wdzięczności, podobnie jak żywił je dla niego na ziemi. Św. Alfons Liguori powołuje się
na wypowiedź św. Bernardyna, że są święci, którzy mają za zadanie pomaganie nam w
pewnych sprawach osobistych, podczas gdy św. Józef ma możliwość przychodzenia z
pomocą we wszystkich potrzebach i obrony każdego, kto się do niego ucieka. Dlatego
papież Pius IX ogłosił go patronem całego Kościoła.
Św. Teresa z Avila stwierdza: "Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili
prosiła go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak
wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego, z ilu
niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym świętym, rzec można, dał
Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu
Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we
wszystkich. Chciał nas Pan przez to upewnić, że tak jak był mu poddany na ziemi jako
opiekunowi i mniemanemu ojcu swemu, który miał prawo mu rozkazywać - tak i w
niebie czyni wszystko, o cokolwiek On Go prosi... Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do
pobożnej czci tego chwalebnego Świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia jak
wielkie dobra on jest mocen wyjednać nam u Boga. Nigdy jeszcze nie spotkałam
nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał, a
nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie".
"Od wielu lat, o ile pamiętam, co roku w dzień jego święta proszę go o jakąś
łaskę i zawsze ją otrzymuję. Tych, którzy mi nie wierzą, błagam na miłość Boską, by
spróbowali tak czynić! Trudno nawet pomyśleć, ile musiałaby wycierpieć Królowa
aniołów w okresie dzieciństwa Jezusa, gdyby nie pomoc św. Józefa, jaką okazywał
Matce i Synowi".
Przytaczam tu wspaniały fragment pism św. Alfonsa Liguori o św, Józefie, który
wskazuje nam, w jakim celu mamy go wzywać.
"Obecnie nie ma, dzięki Bogu, w świecie chrześcijańskim wiernego, który nie
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miałby nabożeństwa do św. Józefa. Spośród nich wszystkich jednak z pewnością
najwięcej łask otrzymują ci, którzy częściej i z większa ufnością go wzywają. Dlatego
niech nie minie ani jeden dzień, w którym nie polecilibyśmy się św. Józefowi, który
wśród wszystkich świętych, po Najświętszej Dziewicy, ma największe zaufanie u Boga.
Każdego dnia zanośmy do niego pokorne prośby. Ze szczególną pobożnością
odprawiajmy nowennę i pobożne ćwiczenia, poszcząc w wigilię jego święta.
Prośmy go o potrzebne nam łaski, a on nam je wyjedna dla pożytku naszej
duszy. Przede wszystkim zachęcam was, abyście prosili szczególnie o trzy łaski: O
odpuszczenie grzechów, o miłość do Jezusa i o dobrą śmierć".
Gdy chodzi o odpuszczenie grzechów, to grzesznik pragnący pojednania z
Bogiem nie może znaleźć lepszego sposobu zbliżenia się do Jezusa, niż za
pośrednictwem św. Józefa. Jeżeli więc pragniemy pojednać się z Bogiem, uciekajmy się
do św. Józefa, który w niebie ma większe możliwości wstawiennictwa u Jezusa, niż na
ziemi.
Prośmy ponadto św. Józefa o miłość do Jezusa. Jestem przekonany, że
szczególną łaską, o jaką zabiega św. Józef dla swoich czcicieli, jest doskonała miłość dla
Słowa Wcielonego. Cieszy się on tym przywilejem w nagrodę za niezwykłe przywiązani
jakie okazywał Jezusowi w czasie Jego pobytu na ziemi.
Prośmy go także o dobrą śmierć. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że św. Józef
jest patronem dobrej śmierci, miał bowiem szczęście umierać w ramionach Jezusa i
Maryi. Jego czciciele powinni zatem żywić nadzieję, że wraz z Jezusem i Maryją będzie
towarzyszył w ostatniej chwili życia tych, którzy zwracali się do niego o
wstawiennictwo. Mamy wiele przykładów takiej pomocy.
Św. Józef przez swoje doskonałe dziewictwo osiągnął również możność
wypraszania swoim czcicielom pomocy do zachowania czystości, o którą powinni
usilnie prosić za jego wstawiennictwem. Ludzie pobożni proszą go o wyjednanie im
łaski głębokiego życia wewnętrznego, którego jest on doskonałym wzorem. Wspólnoty
zakonne proszą go o powołania i o środki do życia, ponieważ był żywicielem Świętej
Rodziny.
Powtórzę jeszcze czytelnikom słowa wypowiedziane przez króla egipskiego w
czasie głodu do swoich poddanych, którzy prosili go o żywność: "Idźcie do Józefa".
Kiedy kuszeni przez szatana stoimy na krawędzi upadku, idźmy do Józefa, który
wyjedna nam konieczną pomoc do pokonania nieprzyjaciół naszego zbawienia. Kiedy
trwoży nas wspomnienie naszych grzechów i myśl o sądzie Bożym, idźmy do Józefa, a
dzięki Jego wstawiennictwu odżyje w naszych sercach ufność i pokój. Gdy przygniata
nas ciężar pracy i trudów życia, idźmy do Józefa, a za jego wstawiennictwem i
przykładem odzyskamy siły i chrześcijańską wytrwałość. Idźmy do Józefa wszyscy:
sprawiedliwi i grzesznicy, dzieci, młodzież i dorośli, zakonnicy i ludzie świeccy, kapłani i
wierni; on dla nas wszystkich będzie możnym pośrednikiem, doskonałym wzorem
wszystkich cnót i wspaniałomyślnym dobroczyńcą.
Idźmy do świętego Józefa czcząc Najświętszą Rodzinę, której głową był na ziemi.
Przykład - Święty Franciszek Salezy
Święty Józef zajmował po Maryi pierwsze miejsce w pobożności znanego z
łagodności świętego Biskupa Genewy. Obraz świętego Józefa zajmował honorowe
miejsce w jego pokoju. W wigilię uroczystości św. Józefa pościł o chlebie i wodzie, a
samą uroczystość obchodził bardzo okazale, zapraszając na nią orkiestrę z Annecy. Po
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nieszporach wygłaszał kazanie, wypowiadając z wielkim upodobaniem pochwały dla
Świętego, nazywając go: chwalebnym przybranym ojcem Pana Jezusa, Jego pierwszym
po Maryi czcicielem, małżonkiem Królowej świata, najdoskonalszym wzorem
chrześcijańskiej stałości, ideałem dziewictwa, człowieczeństwa i wytrwałości.
Powtarzał: "Boże, ten Święty musiał mieć dobre i prawe serce, ponieważ sprawował
opiekę nad Matką i Synem. Tych skarbów mogli mu zazdrościć aniołowie i całe niebo,
które swym szczęściem przewyższał, bo czyż można porównywać aniołów z ich
Królową, i któż mógłby być w niebie większy od samego Boga?
Św. Franciszek Salezy dedykował św. Józefowi swój traktat o miłości Bożej. Pod
jego patronat oddał założony przez siebie zakon Nawiedzenia i pragnął aby nowicjuszki
tego zakonu wzięły go za przewodnika i wzór życia wewnętrznego.
W wigilię jego zgonu odwiedził go w małym pokoiku ogrodnika przy klasztorze
Nawiedzenia w Lyonie rektor klasztoru św. Józefa. Święty Biskup powiedział do niego:
"Czy wiesz, mój ojcze, że jestem całkowicie oddany świętemu Józefowi"? Po jego
zgonie czuwający przy nim wziął jego brewiarz i znalazł w nim tylko jeden obrazek. Był
to obrazek św. Józefa.
Za przykładem tego świętego Doktora Kościoła miejmy gorliwe nabożeństwo do
świętego Józefa.

Rozdział VII - Święta Rodzina
To, co dotychczas rozważaliśmy o Jezusie, Maryi i Józefie, pomoże nam lepiej
poznać Świętą Rodzinę, która obejmuje wszystko co najświętsze, oraz lepiej zrozumieć
kult, na jaki ona zasługuje. Samemu Jezusowi, Synowi Bożemu, prawdziwemu Bogu,
należy się hołd najwyższego uwielbienia. Maryi należy się kult wyższy od tego, jaki
oddajemy aniołom i świętym. Święty Józef ma prawo do szczególnej po Maryi czci ze
względu na posłannictwo, jakim obdarzył go Bóg wobec Jezusa Chrystusa i Jego Matki,
Najświętszej Dziewicy.
Kult Świętej Rodziny obejmuje wszystkie obowiązki wobec Jezusa, Maryi i
Józefa oraz oddawanie należnej czci każdemu z członków tej Bożej Rodziny. Nie ma
zatem nic słuszniejszego, bardziej wzniosłego, ani nic bardziej zgodnego z wiarą i
katolicką pobożnością.
Można również powiedzieć, że kult ten jest tak dawny jak Kościół, gdyż
chrześcijanie od samego początku wielbili Jezusa Chrystusa, czcili Maryję i świętych w
niebie, a zatem św. Józefa, który zajmuje wyjątkowe miejsce wśród świętych i którego
Ewangelia nazywa "mężem sprawiedliwym" (por. Mt 1,19).
W ruinach kościoła św. Cypriana w Kartaginie znaleziono w ubiegłym stuleciu
wspaniałą, doskonale zachowaną płaskorzeźbę. Przedstawia ona w artystycznych
ramach Maryję w postawie siedzącej, trzymającą na swych kolanach siedzące
Dzieciątko Jezus, a stojący za Najświętszą Dziewicą św. Józef wznosi ręce i oczy ku
niebu w postawie modlitewnej. Przed nimi stoi anioł z rozpostartymi skrzydłami, który
wskazując na Jezusa zdaje się mówić: "Oto Zbawiciel świata". Poniżej obrazu widać
napis łaciński: "Sancta Maria ajuba nos", co znaczy "Święta Maryjo wspomagaj nas". A
więc już w pierwszych wiekach Kościoła pobożni chrześcijanie w Kartaginie lubili
wykonywać i czcić obrazy Jezusa, Maryi i Józefa.
Nie ma więc nic niezwykłego, że kult Świętej Rodziny w określonej i wyraźnej
formie rozszerza się obecnie w Kościele, łącząc te najczcigodniejsze osoby, by je czcić
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jednocześnie, oddając jednak każdej z nich należny kult zgodnie z jej szczególną
doskonałością. Byłoby bowiem bluźnierstwem zrównać Jezusa, Maryję i Józefa, a
nawet umieścić Józefa w jednym szeregu z Najświętszą Dziewicą. Nie ma jednak nic
bardziej słusznego niż czcić tajemnice życia ukrytego Zbawiciela w towarzystwie Maryi i
Józefa. Taki jest właśnie sens kultu Świętej Rodziny. Po złożeniu hołdu Zbawicielowi
jest rzeczą jak najbardziej zbawienną uczcić Jego Najświętszą Matkę, a po Niej św.
Józefa. Posłuchajmy św. Franciszka Salezego: "Ta trójosobowa rodzina wyobraża
tajemnicę godnej uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Nie chodzi tu o równość, chyba
że odnosi się ona do Jezusa, który jest jedną z osób Trójcy Przenajświętszej, pozostali
bowiem członkowie Świętej Rodziny są stworzeniami. Musimy jednak stwierdzić, że
Święta Rodzina stanowi ziemską trójcę, będącą w pewnym sensie obrazem Trójcy
Przenajświętszej. Jezus, Maryja i Józef, to trójca niezwykła zasługująca na szacunek i
godna czci.
Jeszcze dokładniej wyraża tę myśl Korneliusz de Lapierre: "Jezus wywodzi się
oczywiście z rodziny swojej Matki, a Jego Matka pochodzi z rodu Józefa, swego
małżonka. Była to więc na ziemi rodzina najświętsza, można rzec niebiańska... Jej
ojcem, a więc głową i przewodnikiem był św. Józef, Matką Najświętsza Dziewica, a
synem Jezus Chrystus. W rodzinie tej znajdowały się trzy najgodniejsze i
najdoskonalsze osoby spośród istot całego wszechświata".
Pierwsza osobą był Chrystus Pan, jednocześnie Bóg i Człowiek drugą Jego
dziewicza Matka, jak najściślej z Nim związana, a trzecią osobą był św. Józef, który na
mocy prawa małżeńskiego stał się ojcem Jezusa.
Jezusowi należy się kult najwyższy (latriae cultus), przysługujący jedynie Bogu.
Maryi oddajemy kult wyższy od tego, jaki oddajemy świętym (hiperduliae). Świętemu
Józefowi przysługuje kult duliae, lecz ze względu na jego posłannictwo w stosunku do
Zbawiciela, czcimy go najbardziej spośród wszystkich świętych. Nikt się temu nie dziwi,
ponieważ św. Józef był prawnym ojcem Jezusa, małżonkiem Maryi i głową Świętej
Rodziny.
Rodzina Nazaretańska była obrazem Trójcy Przenajświętszej. Józef
reprezentował w niej Ojca Przedwiecznego, Dziewica Maryja, jako serce Świętej
Rodziny, jest obrazem Ducha Świętego, Jezus zaś jako Syn Boży identyfikuje się z drugą
Osobą Trójcy Przenajświętszej. Podobnie jak w Trójcy Przenajświętszej, są trzy osoby w
jednej naturze, podobnie w tej doskonałej rodzinie występują trzy dostojne osoby:
Józef, Maryja i Jezus. Podobnie jak Ojciec Przedwieczny rodzi w sposób całkowicie
duchowy, tak również Maryja poczęła i porodziła Jezusa w sposób nadprzyrodzony za
sprawą Ducha Świętego. Bóg Ojciec rodzi swego Syna na podobieństwo światła
wysyłającego swój promień, dlatego śpiewamy o Synu Bożym: "Światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego". Tak to Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda
morza, zrodziła Syna, który jest blaskiem Odwiecznej Światłości. Jak gwiazda wysyłając
swe światło nie traci swej jasności, tak samo Maryja, bez naruszenia dziewictwa,
porodziła Chrystusa, Światłość świata.
Święta Rodzina była jakby niebem na ziemi. Składała się z trzech osób, które
jedynie ciało odróżniało od aniołów, a mówiąc dokładniej, jedna z tych osób była
Bogiem, a dwie pozostałe były tak ściśle z Nim zjednoczone, że były najdoskonalszymi
dziećmi Bożymi. Ten święty dom był niewątpliwie pełen aniołów, którzy asystowali
Najświętszej Dziewicy, Królowej nieba, oraz Jezusowi jako swemu Panu i Bogu. Trwając
w wielkim zachwycie dla Niego, gorąco pragnęli kontemplować Słowo Wcielone. Dom
ten krył więc wielką tajemnicę. Na zewnątrz wyglądał ubogo, ale był bogaty wewnątrz,
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jak osiedla plemienia Kedar i jak pałace Salomona. Dlatego Gerson woła w uniesieniu:
"Jakże droga jest Trójcy Przenajświętszej, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, ta ziemska
trójca: Jezus, Maryja i Józef. Nie było na ziemi nic droższego, nic lepszego, nic
wspanialszego. Niebo zazdrościło ziemi tych mieszkańców, których miejsce było raczej
w niebie niż na ziemi".
Św. Leonard powiedział z kolei: "Święta Rodzina nie była ani zupełnie ludzka,
ani zupełnie boska, lecz miała coś z jednego i z drugiego, dlatego niektórzy nazywają ją
ziemską trójcą. Czemuż nie mogę znaleźć odpowiednich słów, by wraz z pobożnym
Gersonem przedstawić wszystkim tę przedziwną trójcę, Jezusa, Maryję i Józefa!
Składajcie więc ustawiczne hołdy uwielbienia Trójcy Przenajświętszej w niebie - Ojcu,
Synowi i Duchowi Świętemu, lecz czcijcie także tę świętą trójcę, która widzialnie
mieszkała wśród nas na ziemi, Jezusa, Maryję i Józefa. Wypiszcie złotymi literami w
waszych sercach te trzy najświętsze imiona. Często je wymawiajcie i wszędzie
wypisujcie: Jezus, Maryja, Józef! Niechaj one będą pierwszymi wyrazami, których
nauczą się wasze dzieci. W ciągu dnia powtarzajcie wielokrotnie te święte imiona i
niech one będą na waszych wargach w chwili, gdy będziecie oddawać ostatnie
tchnienie".
W następnym rozdziale usłyszmy najbardziej autorytatywny głos, głos Leona
XIII, najwyższego Pasterza Kościoła, zobowiązanego przez samego Boga do
prowadzenia wiernych trzody Chrystusowej na pastwiska prawdy i autentycznej
pobożności.
Przykład - Błogosławiona Małgorzata z Castello
Była tercjarką zakonu św. Dominika i wyróżniała się darem kontemplacji
Dzieciątka Jezus, Jego Matki i Świętego Józefa.
Po jej śmierci, podczas balsamowania ciała przyszłej błogosławionej, znaleziono
w jej sercu trzy cudownie wyrzeźbione szlachetne kamienie, z których jeden wyobrażał
Dzieciątko Jezus, drugi Najświętszą Dziewicę, a trzeci świętego Józefa, świadkami tego
cudu było wielu kapłanów, zakonników i ludzi świeckich. Wszyscy zrozumieli sens słów
wypowiadanych przez Małgorzatę w czasie jej życia: "Gdybyście znali skarb, który
przechowuję w moim sercu!" Perły te przechowywane są w skarbcu klasztoru w
Castello, w którym jest pochowana Błogosławiona.
Oby wszystkie serca były tak wypełnione miłością do Jezusa, Maryi i Józefa!

Rozdział VIII - Zatwierdzenie kultu Świętej Rodziny przez Kościół
"Jest rzeczą słuszną - pisze papież Leon XIII - że kult Świętej Rodziny
wprowadzony we właściwym czasie wśród katolików z każdym dniem coraz bardziej
wzrasta.
Potwierdzają to zarówno stowarzyszenia ustanawiane pod wezwaniem Świętej
Rodziny, szczególna cześć, jaką się Jej oddaje, a także przywileje i odpusty, których
udzielili nasi poprzednicy aby rozbudzić wśród wiernych nabożeństwo do Świętej
Rodziny.
Kult ten cieszył się wielkim uznaniem od XVII wieku i rozpowszechnił się
zwłaszcza we Włoszech, Francji, Belgii, a potem w całej Europie. Przekroczywszy
rozległe przestrzenie Oceanu, dotarł do Ameryki i Kanady, gdzie dzięki staraniom Bł.
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Franciszka de Montmorency - Laval i Służebnicy Bożej Małgorzaty Bourgeois rozszerzył
się i rozkwitł w sprzyjających warunkach. W ostatnich czasach drogi nasz syn, Filip
Franciszek Francoz SJ założył w Lyonie pobożne stowarzyszenie Świętej Rodziny, które z
Bożą pomocą przyniosło zbawienne i obfite owoce. Niezmiernie aktualnym celem tego
stowarzyszenia jest ścisłe związanie się rodzin chrześcijańskich ze Świętą Rodziną
węzłem pobożności, a szczególnie poświęcenie ich Świętej Rodzinie, aby Jezus, Maryja i
Józef bronili i otaczali opieką, jak swoją własność, rodziny, które się Im poświęciły.
"Ci, którzy wstępują do tego Stowarzyszenia powinni, stosownie do
zatwierdzonego regulaminu, gromadzić się razem z wszystkimi mieszkańcami domu
przed obrazem świętej Rodziny, aby oddać należną Jej cześć i starać się z Jej pomocą,
by wszyscy pragnęli upodobnić się do tego doskonałego wzoru, kształtując dzięki
wierze i miłości jedno serce i jednego ducha.
Już Nasz Poprzednik, świętej pamięci Pius IX, zatwierdził podobne
Stowarzyszenie założone w Bolonii i obdarzył je pochwałami My sami, w liście do
arcybiskupa Florencji, wyjaśniliśmy, że tego rodzaju Stowarzyszenie jest pożyteczne,
zbawienne i odpowiadające w pełni potrzebom czasu w którym żyjemy.
Zatwierdziliśmy formułę poświęcenia rodzin chrześcijańskich i modlitwę do
odmawiania przed obrazem Świętej Rodziny. Dołożyliśmy też starań, aby to przekazać
biskupom innych diecezji. Zaaprobowaliśmy regulamin tegoż Stowarzyszenia i
pragniemy, by wszystkie stowarzyszenia pod tym wezwaniem wstąpiły do tego jednego
i powszechnego Stowarzyszenia, chyba że są zgromadzeniami zakonnymi lub
bractwami w sensie właściwym.
Mamy niezłomną nadzieję, że wszyscy, którym została powierzona troska o
zbawienie dusz, a przede wszystkim biskupi, zjednoczą się z wami i będą dzielić waszą
gorliwość w rozpowszechnianiu tego Stowarzyszenia. Ci, którzy są świadomi i
ubolewają wraz z wami nad zepsuciem obyczajów, osłabieniem i upadkiem
przywiązania do wiary i pobożności w rodzinach oraz nad wzrastającym pożądaniem
dóbr doczesnych, będą przynajmniej pragnąć, aby to Stowarzyszenie stało się
zbawiennym środkiem w tak licznych i wielkich trudnościach.
Trudno sobie naprawdę wyobrazić coś bardziej zbawiennego i skuteczniejszego
dla rodzin niż przykład Świętej Rodziny, obejmujący doskonałość wszystkich cnót
domowych. Właśnie dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zwerbować do tego
Stowarzyszenia jak najwięcej rodzin, szczególnie rodzin robotniczych, najbardziej
narażonych na pokusy osłabienia wiary.
Niech Jezus, Maryja i Józef, wzywani w domowych sanktuariach, podtrzymują
miłość, kierują postępowaniem, pobudzają swoim przykładem do cnoty i niech łagodzą
nieuniknione dolegliwości tego życia, czyniąc je łatwiejszym do znoszenia". Tak pisał
czcigodnej pamięci Leon XIII w swoim Breve z dnia 14 czerwca 1892 r.
Sześć dni później ten sam Papież ubogacił to Stowarzyszenie odpustami, aby
zachęcić do zapisywania się doń, a przez to do czci Świętej Rodziny, do poświęcenia się
Jej i do codziennej modlitwy przed Jej obrazem.
Wyraźna wypowiedź Papieża świadczy o jego życzeniu, by to Stowarzyszenie
rozpowszechniało się. Powiedział dosłownie: "Niech to Stowarzyszenie rozkwita, niech
każdego dnia wzrasta w liczbę. Tych zaś, którzy mają powołanie duchowne, zachęcił,
aby werbowali doń jak najwięcej rodzin. Pokazał nadto łatwe praktyki Stowarzyszenia.
Chodzi jedynie o poświęcenie swojej rodziny Świętej Rodzinie, o wpisanie tej rodziny
do księgi Stowarzyszenia i codzienne odmawianie modlitwy przed obrazem
przedstawiającym Jezusa, Maryję i Józefa. Można to realizować wszędzie, nawet w
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krajach, w których wiara jest prześladowana. W moim przekonaniu Papież miał właśnie
na myśli te kraje, kiedy upraszczał regulamin Stowarzyszenia. Godził się na istnienie
również innych bractw Świętej Rodziny, których bardziej skomplikowane ale
skuteczniejsze regulaminy dokonują niezwykłych dobrodziejstw, jeśli potrafią się do
nich dostosować, o czym będzie mowa nieco później.
Ojciec święty wyraził pragnienie, by to Stowarzyszenie zostało
rozpowszechnione. Skierował Breve do całej hierarchii katolickiej, w którym pochwalił
je i ustanowił, wzbogacając odpustami i przepisami. Kardynał Prefekt Świętej
Kongregacji Obrzędów dołączył do tego Breve pismo, w którym zwraca się do
poszczególnych biskupów:
"Do Waszej Ekscelencji należeć będzie gorliwe wprowadzanie wśród wiernych
powierzonych Waszej pieczy tak zbawiennej instytucji, jak to Stowarzyszenie, by mogło
powstać w każdej parafii Waszej diecezji i aby jego opiekunem był proboszcz".
Ustawy Stowarzyszenia, zatwierdzone przez samego Ojca świętego orzekają, że
mianowany przez Papieża kardynał kieruje nim z ramienia Stolicy Apostolskiej we
wszystkich częściach świata, czuwając nad tym, aby zachowywało swego ducha i
charakter właściwy dla tej instytucji i aby coraz bardziej się rozpowszechniało.
Aby skuteczniej rozwijać to pobożne Stowarzyszenie wśród wiernych każdej
diecezji czy wikariatu apostolskiego, Ordynariusz będzie korzystał według swego
uznania z pomocy duchownego, który będzie posiadał tytuł diecezjalnego dyrektora
dzieła.
Diecezjalni dyrektorzy będą współpracowali z proboszczami, którym wyłącznie
zostało powierzone zapisywanie do Stowarzyszenia rodzin ich parafii.
Księża proboszczowie, co roku w miesiącu maju, poinformują dyrektorów
diecezjalnych, a ci w porozumieniu z ordynariuszami złożą sprawozdanie w Centrum
Stowarzyszenia w Rzymie.
Jego Eminencja Kardynał Wikariusz, zobowiązany przez Ojca świętego do
uzupełniania przepisów Stowarzyszenia i do jego popierania, w dniu 8 stycznia 1893
roku postanowił co następuje:
"Do diecezjalnego dyrektora należy wspomaganie dyrektorów parafialnych
swoją radą i opieką, aby działali razem roztropnie i skutecznie. Będzie ich pytał często o
nazwiska i liczbę zapisanych rodzin. Będzie prowadził rejestr tych rodzin i parafii w
których one się znajdują, a duplikat rejestru będzie przesyłał do Rzymu.
Proboszcz każdej parafii przyjmie tytuł i funkcję dyrektora w stosunku do swych
owieczek i nawiąże łączność z dyrektorem diecezjalnym, aby otrzymać od niego pomoc
i radę. Sporządzi spis rodzin członkowskich, a duplikat spisu prześle dyrektorowi
diecezjalnemu.
Każdego roku, w ustalonym dniu, sprawdzi spis rodzin swej parafii i jeśli zajdzie
taka potrzeba dopisze nazwiska nowych członków Stowarzyszenia. Kult Świętej Rodziny
Nazaretańskiej niech będzie od czasu do czasu przedmiotem nauk, szczególnie w
święta Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Józefa, bądź też w dniu, w którym członkowie
odnawiają swoje poświęcenie, by ten kult nieustannie wzrastał. Jeżeli proboszcz uważa
za stosowne, może skorzystać z pomocy znanych z prawości i dobrych obyczajów
mężczyzn i kobiet, którzy całym sercem poświęcą się tej sprawie.
Osoby wybrane w tym celu przez dyrektora będą pracować według jego
wskazań z wielkim zapałem i roztropnością nad rozwojem Stowarzyszenia, stosując w
tym celu najskuteczniejsze środki, jak modlitwa i wzory cnót.
Trudno byłoby jaśniej wyrazić życzenie Najwyższego Pasterza, by kult Świętej
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Rodziny przeniknął do wszystkich rodzin chrześcijańskich i odnowił w nich ducha
Ewangelii.
Nie pozostało zatem nic więcej do zrobienia, jak tylko ustanowić w Kościele
święto ku czci Świętej Rodziny.
Leon XIII rozumiał to i zrealizował, ustanawiając uroczystość Najświętszej
Rodziny Nazaretańskiej w trzecią niedzielę po Objawieniu Pańskim i dając pozwolenie
na jego obchodzenie wszystkim biskupom i zakonom, które go o to prosiły. Prośby te
napływały do niego ze wszystkich stron świata i obecnie święto Najświętszej Rodziny
obchodzone jest na całym świecie.

Rozdział IX
Łaski udzielone przez Papieża, członkom Stowarzyszenia Świętej Rodziny. Leon
XIII w swoim Brewe z dnia 30 czerwca 1892 r. pisze: "Podobnie jak pobudza się ludzi do
czynienia dobra przy pomocy nagród, tak i my, pragnąc zachęcić do wstępowania do
tego Stowarzyszenia, proponujemy nagrodę nie kruchą i znikomą, ale łaski duchowe,
jakimi możemy dysponować. Czegoż zresztą więcej oczekują członkowie tego
Stowarzyszenia od Jezusa, Maryi i Józefa, którym się poświęcili, jak tylko Ich obecności i
opieki w ciągu całego ich życia. Tego właśnie z całego serca im życzymy, oraz aby te
święte Imiona znalazły się na ich ustach w godzinie ich śmierci".
Oto wykaz odpustów i łask duchowych:
Odpusty zupełne
W dniu przyjęcia i ofiarowania się Świętej Rodzinie. W dniu generalnego zgromadzenia
członków dla odnowienia ofiarowania się zgodnie z miejscowymi zwyczajami. W święto
Bożego Narodzenia, Obrzezania, Objawienia Pańskiego, Zmartwychwstania,
Wniebowstąpienia. Niepokalanego Poczęcia NMP, Narodzenia NMP, Zwiastowania,
Oczyszczenia NMP, Wniebowzięcia NMP, Św. Józefa /19 marca/, Opieki św. Józefa,
Zaślubin NMP /23 stycznia/ i w Uroczystość Świętej Rodziny. Ponadto raz w miesiącu w
dowolnym dniu, jeżeli codziennie odmawiają modlitwę przed obrazem Świętej
Rodziny, oraz w chwili śmierci.
Odpusty cząstkowe
Odpust 7 lat l 7 kwadragen pod warunkiem nawiedzenia kościoła parafialnego lub
kaplicy publicznej, by modlić się o zbawienie ludu chrześcijańskiego; w dniach
Nawiedzenia, Ofiarowania i Opieki NMP, we wszystkie dni zgromadzeń członkowskich
oraz wówczas gdy wspólnie odmawia się w rodzinie modlitwy przed obrazem świętej
Rodziny.
Odpust 300 dni za każdorazowe odmówienie modlitwy "Jezu najdobrotliwszy"
Odpust 200 dni raz dziennie za wezwanie: "Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas,
dopomagajcie nam, ratujcie nas!"
Odpust 100 dni za każdym razem, gdy ktoś zajmuje się wpisywaniem rodzin
chrześcijańskich do Stowarzyszenia.
Odpust 60 dni: 1/ Za każde uczestnictwo we Mszy św. lub w innych obrzędach
odprawianych w kościele parafialnym przy którym zostało założone Stowarzyszenie; za
każdym razem, gdy odmawia się w kościele 5 Ojcze nasz i 5 Zdrowaś Maryjo za
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zmarłych członków Stowarzyszenia lub gdy wprowadza się pokój lub przyczynia się do
zgody zwaśnionych rodzin, bądź też usiłuje się wprowadzić na dobrą drogę rodziny,
które z niej zeszły, względnie wpaja się dzieciom naukę chrześcijańską; wreszcie gdy
spełnia się jakikolwiek dobry uczynek na rzecz Stowarzyszenia.
Wszystkie wyżej wymienione odpusty można ofiarować za dusze w czyśćcu.
Łaski duchowe
Odnośnie do Mszy świętych za zmarłych członków Stowarzyszenia, ołtarz na
którym odprawia się Msza św. jest w takim przypadku uprzywilejowany.
Proboszczowie, którzy mają w swojej parafii Stowarzyszenie Świętej Rodziny,
cieszą się trzy razy w tygodniu osobistym przywilejem ołtarza, chyba że mają go już z
innego tytułu.
W dniu wstąpienia rodziny do Stowarzyszenia lub odnowienia aktu oddania się,
proboszczowie poza Rzymem mogą błogosławić należącym do Stowarzyszenia koronki,
wizerunki i medaliki, nakładając na nie odpusty apostolskie.
To wystarczy z pewnością wiernym, którzy rozumieją wartość odpustów i jeśli
leży im na sercu sprawa niesienia pomocy duszom w czyśćcu celem przyśpieszenia ich
wejścia do uczestnictwa w życiu Świętej Rodziny.
Do proboszcza należy wpisanie do księgi Stowarzyszenia nazwiska głowy
rodziny oraz liczby jej członków. Dyrektor diecezjalny nie jest sam w stanie zapisać
wszystkich rodzin w diecezji, Można zapisać się tylko we własnej parafii, chyba że ktoś
nie ma stałego miejsca zamieszkania.
Rodzinę może wpisać np. dziadek, nawet wbrew woli rodziców lub innych osób,
które są głowami rodziny.
Dzieci mogą zapisać się same, jeżeli rodzice nie dbają o zapisanie swojej
rodziny.
Zgromadzenia zakonne, seminaria duchowne i inne wspólnoty mogą również
ofiarować się Świętej Rodzinie.
Modlitwy przed obrazem Świętej Rodziny są zalecane lecz nie są ściśle
nakazane.

Rozdział X - Arcybractwo Świętej Rodziny w Liége
Papież Leon XIII związawszy się sercem z powszechnym Stowarzyszeniem
Świętej Rodziny, pragnął, aby ono rozpowszechniało się na całym świecie. Pozwolił
jednak istnieć innym zrzeszeniom pod tym samym wezwaniem z ich własnymi
regulaminami. Mam tu na myśli zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie pod
wezwaniem Świętej Rodziny, oraz bractwa prawnie założone ku Jej czci. Te
zgromadzenia zakonne i bractwa współzawodniczą w ten sposób w szerzeniu kultu
Świętej Rodziny z powszechnym Stowarzyszeniem.
Wśród istniejących bractw, które szerzą nabożeństwo do Świętej Rodziny, jest
jedno, którego nie można pominąć milczeniem. Zostało ono założone w roku 1844 w
kaplicy 00. Redemptorystów w Liége (Belgia).
Arcybractwo to nie tylko nie przeszkadza powszechnemu Stowarzyszeniu
rodzin, ale bardzo je wspomaga, gdyż rodzice, którzy do niego należą, przejawiają
bardzo wiele gorliwości w poświęcaniu swoich rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu.
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Wypada więc poświęcić nieco uwagi powstaniu i rozwojowi Arcvbractwa z
Liége, jego regulaminowi i korzyściom, jakie z niego płyną.
1.

Powstanie i rozwój Arcybractwa

Trzej odważni mężczyźni: żołnierz, krawiec i stolarz, powzięli plan nazwany
"arką ocalenia". Zaproponowali go ludziom każdego stanu, przede wszystkim zaś
robotnikom, aby uchronić ich przed potopem zepsucia i bezbożnictwa zalewającym
świat. Kapitan Belletable, pracujący w odlewni armat, powiedział do swoich towarzyszy
pracy: "Żyję wśród robotników i okazuję im duże zainteresowanie, lecz od pewnego
czasu jestem bardzo zaniepokojony, widząc, że wielu z nich jest nieszczęśliwych z
własnej winy. Oddają się pijaństwu, żyją bez wiary, pracują w niedziele, a w
poniedziałki są niezdolni do pracy. Nie przejawiają żadnej troski o swoje dzieci. Jeżeli
przyprowadzicie ze sobą waszych towarzyszy i przyjaciół na nasze zebrania,
przyczynicie się do poprawy nie tylko ich samych, ale także ich rodzin. Będziemy uczyć
ich mówić do Boga podczas modlitwy i przemawiać do nich o Bogu przez dobrą
lekturę". Kapitan Belletable, po dojrzałym namyśle, zdecydował się na ten plan podczas
nabożeństwa maryjnego 23 maja 1844 roku.
Kilka dni później, w poniedziałek Zielonych Świąt, trzej odważni chrześcijanie
zaczęli realizować swoje zamierzenie. Stolarz Jonden w jednym z pomieszczeń swego
domu ustawił wyrzeźbioną własnoręcznie figurę Matki Bożej udekorowaną kilkoma
pelargoniami. W ten sposób powstał skromny ołtarzyk, przed którym zorganizowane
zostało pierwsze zebranie. Uczestniczyło w nim siedmiu mężczyzn zwerbowanych przez
stolarza i krawca. Jednak wkrótce dwie sale domu Jangena nie mogły pomieścić wciąż
wzrastającej liczby uczestników. W końcu o. Dechamps, ówczesny rektor domu oo.
Redemptorystów w Liége późniejszy arcybiskup i kardynał Malines, którego proszono o
pomoc w tworzącym się dziele, polecił o. Lercy, by od czasu do czasu wygłosił tym
ludziom dobrej woli kilka słów zachęty.
W oktawę Niepokalanego Poczęcia uczestnicy zebrania, ku swej ogromnej
radości, zostali zaproszeni do kaplicy św. Alfonsa, przylegającej do zakonnego chóru
ojców. Odtąd drzewko Świętej Rodziny zasadzone w roku 1844 przez trzech świeckich
ludzi i pielęgnowane przez oo. Redemptorystów, zaczęło rosnąć i coraz wspanialej się
rozwijać.
W roku 1877 Papież Pius IX zatwierdził je jako "dzieło skuteczne i zbawienne".
Podniósł je do rangi arcybractwa i obdarzył licznymi odpustami. Leon XIII natomiast
dnia 4 maja 1892 roku potwierdził te przywileje, rozszerzył je i życzył. arcybractwu
pomyślnego rozwoju.
Zacytuję kilka zdań ze sprawozdania o. Blerot, głównego dyrektora
Arcybractwa, które zostało przesłane Ojcu świętemu z okazji uroczystości
jubileuszowych w 1894 roku. Pozwolą one ukazać szybki rozwój tej nowej rośliny w
ogrodzie Kościoła: "Zaledwie wzeszło na ziemi leodyjskiej, a już wypuściło swoje bujne
i mocne gałęzie, rozprzestrzeniając je najpierw na całą Belgię, a następnie na sąsiednie
kraje. Po pół wieku istnienia Arcybractwo stało się potężnym drzewem i kwitnie już na
całej ziemi w swoich 1300 filiach i chroni pod swymi dobroczynnymi gałęziami prawie
czterysta tysięcy członków, będąc dla nich jakby przedsionkiem nieba.
Ojcowie Redemptoryści, którzy przejęli w spadku po św. Alfonsie Liguori
nabożeństwo do Jezusa, Maryi i Józefa, rozpowszechnili to Arcybractwo najpierw w
Belgii, gdzie w roku 1894 liczyło 575 filii, następnie w Holandii - 184 filie, w Wielkiej

36

Brytanii 284 filie, we Francji 60 filii. Rozwinęło się ono również w obydwu Amerykach.
Ludzie, którzy nie byli świadkami cudownych owoców, jakie Arcybractwo
wydało w Belgii, Holandii i w innych krajach chrześcijańskich mogliby pomyśleć, że cała
działalność Arcybractwa ogranicza się do zapisania kilku nazwisk w rejestrze, jak to ma
miejsce w krajach, gdzie panuje wielka obojętność religijna. Myliliby się bardzo. Byłem
świadkiem faktu, że w Belgii, Holandii i w innych krajach to Arcybractwo stanowi
prawdziwą, doskonale zorganizowaną armię, która dzięki gorliwości swoich dyrektorów
i dobrej woli członków, stawia zwycięski opór duchowi zła i potrafi bronić szeregowych
członków przed atakami ateizmu, demoralizacji i obojętności religijnej, Jakże piękne są
regularne zebrania mężczyzn, kobiet i młodzieży, należących do Arcybractwa Świętej
Rodziny w parafiach Brabancji holenderskiej. Wypełniają oni kościoły jak w dni
świąteczne, wspólnie śpiewają, modlą się i słuchają Słowa Bożego, a potem niosą do
swoich ognisk rodzinnych ducha chrześcijańskiego, który został skazany na wygnanie z
bardzo wielu krajów katolickich.
Bardzo pocieszające są również te owoce w Irlandii. Potwierdza to sam papież
Leon XIII. W swoim Breve z 5 kwietnia 1880 roku napisał do o. Henryka Berglmansa,
redemptorysty, i do wszystkich stowarzyszeń Świętej Rodziny w Limorck w Irlandii:
"Wasze Arcybractwo namacalnie wprost doświadcza skuteczności kultu Świętej
Rodziny. W środowisku pełnym napięć i knowań ze strony rosnącego z każdym dniem
ateizmu, normalnie powinno osłabnąć; tymczasem zauważa się coś zupełnie
odwrotnego. Kult ten rozwija się coraz bardziej, tak, że Arcybractwo w waszym kraju
liczy już 65000 członków, wśród których daje się zauważyć zanikanie wad,
uszlachetnianie się obyczajów, rozbudzenie pobożności. Kwitnie miłość bliźniego, a
tam gdzie przedtem piętrzyły się burzliwe fale namiętności, teraz wraca pokój.
Idźcie więc, drogie dzieci, do Maryi i Józefa, a przez nich do Jezusa. Idźcie i
przyprowadzajcie ze sobą innych. Przyniesie to wiele dobrego duszom waszych braci
znajdujących się w niebezpieczeństwie. Pracujcie ze wszystkich waszych sił, by
pomnażać coraz bardziej tę chwałę naszej wiary, jakiej wasze niezwykłe osiągnięcia jej
przysporzyły, o czym świadczą nawet sami innowiercy. Pokażcie własnymi czynami, że
dla naprawienia zburzonego ładu nic nie jest bardziej skuteczne niż cnota katolickiej
wiary, pokój zaś można przywrócić jedynie przez szacunek należny Bogu i prawowitej
władzy oraz przez wzajemną miłość.
Niech Bóg wspomaga waszą gorliwość dla chwały Jego Kościoła, dla dobra
waszej Ojczyzny, dla zbawienia dusz i większej nagrody w niebie. Jako rękojmię Bożej
łaskawości przyjmijcie apostolskie błogosławieństwo, którego z radością udzielam wam
wszystkim, najdroższe dzieci, jako dowód mojej ojcowskiej życzliwości"
Kiedy nasze parafie we Francji zasłużą sobie na takie pochwały Ojca świętego?
2.

Organizacja Arcybractwa

W odróżnieniu od dzieł czysto społecznych i humanitarnych Arcybractwo
Świętej Rodziny jest przede wszystkim zrzeszeniem duchowym. Przyczynia się ono
jednak w dużej mierze do prawdziwego szczęścia doczesnego swoich członków. Nic
zresztą nie przeszkadza - jeżeli dyrektor uzna to za stosowne - by przyłączyć do niego
inne dzieła odnoszące się w większym stopniu do spraw doczesnych, byleby uważano
je jako jedynie dodatkowe, wspierające podstawowe dobro duchowe, a nie jako jego
część integralną.
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2.1.

Cel Arcybractwa

a) Formować i zachęcać prawdziwych chrześcijan, wyróżniających się spośród
ogółu większą znajomością i doskonalszym praktykowaniem naszej świętej wiary, przez
oddawanie czci i naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa. Inaczej mówiąc, dążyć do
ukształtowania gorliwych chrześcijan i podtrzymywanie ich w gorliwości. W tym celu
należy wydobyć ich z odosobnienia i łączyć ich w grupy, dodawać im odwagi, by nie
kierowali się ludzkimi względami.
b) Przekształcać członków Arcybractwa w apostołów, aby przy współpracy z
nimi osiągnąć udoskonalenie i uświęcenie sanktuariów rodzinnych, aby rozkwitły
cnotami Nazaretu, a zwłaszcza pobożnością, czystością, wstrzemięźliwością,
umiłowaniem pracy i duchem jedności. Za ich pośrednictwem można będzie trafić do
całej parafii, przyzwyczajając ją do obrony i szerzenia ducha wiary oraz do
praktykowania w swoim środowisku ducha apostolstwa dobrego przykładu i dobrej
rady.
c) Łączyć węzłami ofiarnej miłości wszystkich członków Arcybractwa, zarówno
bogatych jak i ubogich, chlebodawców i pracowników i w ten sposób przywracać w
społeczeństwie prawdziwie chrześcijańskiego ducha, przeciwdziałać antagonizmom
klasowym, przyczyną których jest niezadowolenie z istniejących w społeczeństwie
różnic, które Opatrzność Boża dopuściła.
2.2.

Środki stosowane przez Arcybractwo

Środkami stosowanymi przez Arcybractwo dla osiągnięcia tak wzniosłego celu
są: wspólna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, stała obecność na zebraniach, częste
przystępowanie do sakramentów świętych, praktykowanie miłości. braterskiej, i
wreszcie podział na grupy w zależności od wieku, płci i stanu cywilnego każdego z
członków.
Arcybractwo przyjmowało początkowo do swego grona jedynie mężczyzn i
młodzież męską, gdyż na początku było ono dla nich przeznaczone. Wkrótce
zrozumiano jednak, że będzie rzeczą zbawienną objęcie nim chłopców po pierwszej
Komunii świętej aż do 16-ego roku życia. Są oni jakby szkółką Arcybractwa.
Kobiety chciały również uczestniczyć w licznych przywilejach Arcybractwa. Ich
zebrania jednak odbywały się, zwłaszcza w miastach i innych gęsto zaludnionych
miejscowościach, zawsze oddzielnie.
Podział na mniejsze grupy jest dozwolony za zgodą dyrektora.
Wydaje się, że najodpowiedniejszy jest następujący podział naturalny: sekcja
mężczyzn i młodzieży męskiej od 16-ego roku życia, sekcja chłopców po pierwszej
Komunii świętej do 16-ego roku życia, sekcja kobiet i matek oraz sekcja dziewcząt.
Nie trzeba przekonywać co do słuszności takiego podziału. Odpowiada on
indywidualnym potrzebom i obowiązkom poszczególnych członków. W ten sposób
Arcybractwo zmierzając do głównego celu, uwzględnia cel bezpośredni, różnicę wieku i
stan każdego z nich.
2.3.

Działalność Arcybractwa

Centralną siedzibą Arcybractwa ustanowioną przez Papieża jest kościół 00.
Redemptorystów w Liege, który był jego kolebką, a każdy jego miejscowy przełożony
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jest bezterminowo generalnym dyrektorem Dzieła.
W każdej diecezji Arcybractwo znajduje się pod władzą i opieką miejscowego
ordynariusza, który mianuje dyrektora zwyczajnego.
Przy wspólnotach 00. Redemptorystów ich rektorzy na mocy prawa spełniają
funkcje dyrektorów i mogą delegować innych zakonników jako swych zastępców.
Stowarzyszeni zbierają się w kościele przynajmniej raz w miesiącu (można
częściej), w dniu i godzinie ustalonej przez dyrektora. Czas tych zebrań poświęca się na
modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i śpiewanie pieśni religijnych. Każde zebranie kończy
się błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu.
Kto prosi o przyjęcie do Arcybractwa, zobowiązuje się tym samym do tego co
następuje:
a) Uczestniczyć we Mszy św. we wszystkie niedziele i święta nakazane.
b) Spowiadać się i przyjmować Komunię świętą nie tylko w okresie wielkanocnym, ale
jeszcze dodatkowo raz lub dwa razy w roku.
c) Stawać się godnym szacunku i zaufania ze względu na swoją prawość,
wstrzemięźliwość i czystość obyczajów.
d) Unikać szkodliwego towarzystwa oraz czytania niemoralnych książek i czasopism.
e) Brać udział w zebraniach, o ile nie wyniknie ważna przeszkoda. W wypadku
niemożliwości powiadomić dyrektora za pośrednictwem kierownika sekcji.
f) Przyjęcie nowego członka poprzedza zawsze poważna informacja. Postulant zostaje
przedstawiony przez jednego z członków lub przez osobę godną zaufania, by dyrektor
mógł poznać dokładnie jego miejsce zamieszkania, zawód i sposób postępowania.
Jeżeli informacje okażą się pozytywne, postulant zostaje przyjęty w charakterze
"aspiranta". Jeżeli aspirant swoim postępowaniem i uczęszczaniem na zebrania
wzbudził ogólne zadowolenie, zostaje przyjęty po okresie wyznaczonym przez
dyrektora do Arcybractwa. W dniu przyjęcia dokonuje aktu poświęcenia się Jezusowi,
Maryi i Józefowi, po uprzednim przystąpieniu do sakramentów świętych. Otrzymuje
wówczas dyplom członka Arcybractwa.
Członek, którego postępowanie nie jest budujące, powinien otrzymać surową
naganę. Jeżeli po kilku napomnieniach udzielonych przez dyrektora nie następuje
żadna poprawa, należy go poprosić o opuszczenie Arcybractwa.
Tytularne święto Arcybractwa ustalone zostało na pierwszą niedzielę lipca.
Jednakże Breve z dnia 23 czerwca 1863 roku pozwala przenieść to święto wraz z
odpustami na jakikolwiek inny dzień wyznaczony przez ordynariusza. W dniu święta
tytularnego ma miejsce generalna Komunia święta i uroczyste przyjęcie nowych
członków przez akt poświęcenia się Jezusowi, Maryi i Józefowi.
Do dyrektora należy dokonywanie odpowiedniego podziału zależnie od
okoliczności, np. sekcja kobiet, mężczyzn itp.
Każda sekcja dzieli się na grupy liczące od 6 do 20 członków, zależnie od
wielkości miejscowości. Na czele każdej grupy stoi zelator (zelatorka). Zelator ma
swego zastępcę. Członkowie danej grupy powinni mieszkać, w miarę możliwości, w tej
samej dzielnicy co kierownik grupy.
Zelatorzy (zelatorki) i ich zastępcy nie mają żadnej władzy nad członkami
Arcybractwa, a swoje obowiązki wypełniają jedynie z miłości i z czystego poświęcenia.
Są oni niezbędnymi pośrednikami pomiędzy dyrektorem a członkami. Przekazują
zawiadomienia o zebraniach, utrzymują porządek na wyznaczonych miejscach w
kościele, powiadamiają dyrektora o chorobie członków, starają się dyskretnie o
pozyskanie nowych członków dla Arcybractwa i zjednują ponownie tych, którzy nie
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dochowali wierności. Słowem, wykonują wszystko dobrowolnie za zgodą dyrektora, co
może się przyczynić do ożywienia gorliwości i rozwoju Dzieła.
Każda grupa zajmuje w kościele to miejsce, które jej zostało wyznaczone drogą
losowania. Podczas zebrań członkowie noszą swoje medale z wizerunkiem Świętej
Rodziny.
W czasie zebrań nie należy nigdy opuszczać następujących ćwiczeń pobożnych:
odmawiania różańca, wezwań do świętych Patronów, modlitwy do Świętej Rodziny,
modlitwy "Pomnij o Najświętsza Maryjo Panno...", rachunku sumienia i komunii
duchowej.
Chociaż podczas zebrań wszyscy obecni śpiewają wspólnie różne pieśni, to
jednak, jeżeli znajdzie się jakaś grupa śpiewaków, która chce wykonać jakieś śpiewy,
można jej powierzyć wykonanie niektórych fragmentów. Śpiewacy ci powinni zająć
miejsca w pobliżu organów.
Corocznie mają być organizowane rekolekcje dla członków. Niech wszyscy z
radością starają się w nich uczestniczyć.
Cztery razy w roku, w dni kwartalne, a jeżeli dyrektor uzna za stosowne to
nawet częściej, zbierają się zelatorzy i ich zastępcy, by złożyć sprawozdanie ze stanu
swoich grup i otrzymać nowe wskazówki dla podtrzymywania Arcybractwa w
gorliwości. Odnosi się to również do zelatorek i ich zastępczyń.
Łatwo zrozumieć, jakie zbawienne owoce może rodzić podobna organizacja w
krajach, gdzie wierni dokładnie i z głęboką wiarą zachowują powyższe przepisy, na
przykład w Belgii i w Holandii. Oby te słowa zdołały zachęcić także naszych
duszpasterzy w parafiach gdzie istnieje Arcybractwo, by wierni mogli do niego
wstępować i działać w nim.
2.4.

Zasady erygowania Arcybractwa

Do kanonicznego założenia Arcybractwa nie jest bezwzględnie konieczne
przyjęcie wymienionych wyżej ustaw. Można wprowadzić do nich zmiany stosownie do
potrzeb osób i miejsca. Ustawy, które tu wyszczególniłem, wydają mi się na ogół
możliwe do przyjęcia. Zasadniczą rzeczą do uczestniczenia w łaskach udzielonych przez
Stolicę Apostolską, jest zachowanie tytułu i celu Arcybractwa oraz erekcja i
zatwierdzenie ustaw przez miejscowego ordynariusza, a także otrzymanie dyplomu
włączenia do Arcybractwa, którego siedziba znajduje się w Liége (Belgia).
3.

Korzyści z Arcybractwa

Już to, co zostało powiedziane, pozwala dobrze zrozumieć korzyści płynące z
przynależności do Bractwa. Któż nie przyzna, że Bóg łaskawie patrzy na to, jak
mężczyźni, młodzież męska, kobiety i dziewczęta, zaciągają się pod sztandar Świętej
Rodziny, przyrzekając publicznie czcić Ją i naśladować przykład Jej życia? Szczególnie
znajdują tu potężną pomoc do zbawienia mężczyźni.
Czego nas właściwie uczy Święta Rodzina? Tego, że Jej członkowie wzajemnie
wspomagają się i budują wzajemnie dzięki doskonałej jedności i dobremu przykładowi.
Podobnie jak węgle odizolowane od ogniska stygną i gasną, a włożone doń z powrotem
znowu się rozpalają podnosząc temperaturę, podobnie wierni, których miłość w
odosobnieniu może osłabnąć, dzięki więzom z Arcybractwem, które ich do siebie
wzajemnie zbliża, rozpalają swoją gorliwość.
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Czego nas uczy Święta Rodzina?
Jakże bardzo potrzeba jedności w naszych czasach! Wiara słabnie, odwaga
maleje, charaktery wypaczają się. Wielu chrześcijan boi się po prostu czynić dobrze.
Wielu kryje się i milczy wobec propagowanej bezbożności. Kto zdoła policzyć tych ludzi,
którym względy ludzkie sparaliżowały całe życie religijne i których oddalają od naszych
kościołów. To jest następstwo odosobnienia. Zorganizowani natomiast, zjednoczeni,
idący ręka w rękę członkowie Arcybractwa Świętej Rodziny, czują w sobie energię i
odwagę. Nie wypierają się Chrystusa w obliczu ateizmu, a więc i Chrystus nie wyprze
się ich przed swoim Ojcem. Oto również odpowiedź na pytanie, czego nas uczy Święta
Rodzina?
Uczy nas Ona również wspólnej modlitwy. Jest ona w pełnym znaczeniu tego
słowa przybytkiem modlitwy. Podobnie i w Arcybractwie okresowe ćwiczenia
duchowne rozpoczyna się odmówieniem różańca lub pobożną pieśnią, po których
następują inne modlitwy. Św. Jan Chryzostom mówi, że modlitwa jest kluczem do
Bożego skarbca. Jeżeli odprawia ją wiele osób, jest jeszcze skuteczniejsza. Jakże wielka
obfitość łask przypada wówczas każdemu ze stowarzyszonych! Wiemy przecież dobrze,
że im obfitsza jest łaska, tym łatwiejsze i pewniejsze jest zbawienie.
Co jeszcze praktykuje się w Arcybractwie Świętej Rodziny? Słucha się Słowa
Bożego głoszonego przez kapłana. Członkowie Arcybractwa mogą oczywiście razem z
innymi wiernymi słuchać Słowa Bożego głoszonego dla ogółu. Słuchają go jednak
również na zebraniach. Wówczas kazanie nabiera szczególnego charakteru, ponieważ
adresowane w szczególny sposób do nich samych, sprawia jeszcze więcej dobrego, jest
bowiem bardziej dostosowane do ich potrzeb. Jest to zatem dla nich źródło pełne
krzepiącej nadziei.
Warto dodać, że Arcybractwo Świętej Rodziny mobilizuje do częstszego
przyjmowania sakramentów świętych w formie Komunii generalnej lub indywidualnej,
którą bardzo usilnie zaleca. To jeszcze bardziej przyczynia się do zbawienia jego
członków, gdyż staje się ono przez to pewniejsze i łatwiejsze. Arcybractwo zaleca a nie
nakazuje, pozostawiając swoim członkom całkowitą wolność. Dlatego zelatorzy i ich
pomocnicy powinni zachęcać członków do częstszego przystępowania do sakramentów
świętych.
Powyższe rozważania nawiązują do wypowiedzi św. Alfonsa Liguori: "Ogólnie
rzecz biorąc, więcej grzechów spotyka się u jednej osoby nie należącej do żadnego
pobożnego stowarzyszenia, niż u dwudziestu osób stowarzyszonych".
Dodajmy jeszcze słowa zachęty wypowiedziane przez pewnego biskupa do
męskiej sekcji Arcybractwa świętej Rodziny założonego w jego diecezji: "Moi drodzy
przyjaciele, cieszy się moje serce, gdy mogę przebywać z wami. Kiedy widzę licznie
zgromadzonych wiernych na podobnych zebraniach w parafiach, stawiam sobie
pytanie: Ilu z obecnych tutaj będzie zbawionych? Ilu z nich znajdzie się kiedyś w niebie,
w zgromadzeniu Świętych? Pytanie to stawia mnie w przykrej niepewności. Tymczasem
będąc wśród was, doznaję pociechy, gdyż wiem, że Święta Rodzina jest arką zbawienia.
Ci bowiem, którzy umierają w Arcybractwie Jezusa, Maryi i Józefa, mają zwykle dobrą i
świętą śmierć. Wytrwajcie więc, moi drodzy przyjaciele i bądźcie apostołami, werbujcie
nowych członków, aby wasze piękne Arcybractwo się rozwijało".
Wielką korzyść zapewnia Arcybractwo Świętej Rodziny przez potężną pomoc
duchową w przypadku choroby oraz śmierci członka.
Stosownie do praktyki, która w Arcybractwie stała się prawem, każdy chory
członek jest odwiedzany przez swoich współbraci, przynajmniej tych, którzy należą do
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jego grupy. Zelator lub jego zastępca, poza odwiedzaniem chorego, ma jeszcze
obowiązek powiadomić o jego chorobie dyrektora, aby ten zapewnił choremu pociechę
i pomoc kapłańską. Jest również zwyczaj polecania chorych członków wspólnym
modlitwom współbraci na zebraniach.
Nie opuszcza się zmarłych członków Arcybractwa, co niestety ma miejsce u
innych chrześcijan. Współbracia starają się oddać mu ostatnią posługę i modlą się za
niego. Wszyscy, albo przynajmniej delegacja, uczestniczą w pogrzebie, Jest
powszechnie przyjęte, że grupa, do której zmarły należał, odprowadza ciało do
kościoła, a potem na miejsce wiecznego spoczynku. Ponadto, na pierwszym zebraniu
po jego śmierci, wszyscy modlą się wspólnie o spokój jego duszy.
Arcybractwo Świętej Rodziny z Liége zostało ubogacone licznymi odpustami.
Przytaczam najważniejsze:
Odpusty zupełne
1. W dniu stania się członkiem Arcybractwa
2. W ostatniej chwili życia
3. 6 stycznia - Objawienie Pańskie
4. 17 lutego - wspomnienie ucieczki Św. Rodziny do Egiptu
5. 19 marca - Uroczystość św. Józefa
6. piątek po niedzieli Męki Pańskiej - Matki Bożej Bolesnej
7. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
8. Trzecia niedziela po Wielkanocy - święto patronalne
9. Wniebowstąpienie Pańskie
10. Boże Ciało
11. Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa
12. Trzecia niedziela lipca - Święto Najświętszego Odkupiciela
13. 1 sierpnia - św. Alfonsa Liguori
14. 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
15. 8 września - Narodzenie NMP
16. 2 października - Aniołów Stróżów
17. 1 listopada - Wszystkich Świętych
18. 2 listopada - Dzień Zaduszny
19. 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP
20. 25 grudnia - Boże Narodzenie
21. w dniu własnego Patrona
Wszystkie powyższe odpusty można ofiarować za zmarłych. Zyskuje się je pod
zwykłymi warunkami.
Odpusty cząstkowe
Członkowie Arcybractwa zyskują 100 dni odpustu:
1. Za każdym razem, gdy biorą udział w zebraniach Arcybractwa w usposobieniu
pokutnym.
2. Każdego poranka, gdy ofiarują czynności danego dnia Jezusowi, Maryi i Józefowi.
3. Rano i wieczorem za odmówienie 3 Zdrowaś Maryjo ku czci Niepokalanego Poczęcia,
co praktykował i zalecał św. Alfons.
4. Każdego wieczoru za zrobienie rachunku sumienia.
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5. Za każdorazowe przyjęcie Komunii duchowej.
6. Za odmówienie dowolnej modlitwy ku czci Świętej Rodziny.
7. W każdą sobotę za uczestnictwo we Mszy św.
8. Za odwiedzenie chorego w domu lub szpitalu,
9. Za towarzyszenie Najświętszemu Sakramentowi niesionemu do domu chorego
10. Za modlitwę w intencji członków znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci
11. Za uczestnictwo w pogrzebie zmarłych członków lub innych wiernych
12. Za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13. Za wysłuchanie kazania
14. Za spełnienie jakiegokolwiek aktu gorliwości lub miłości względem Arcybractwa lub
jego członków
15. Za nauczanie prawd wiary i starania w celu sprowadzenia na dobrą drogę tych,
którzy odeszli od Boga.
Powyższe informacje wystarczą do poznania tego Arcybractwa, które w ciągu
kilku lat swego istnienia wiele już uczyniło i w dalszym ciągu czyni tam, gdzie zostało
założone i systematycznie działa. Jeżeli okoliczności miejsca i czasu nie pozwalają na
założenie go w jakiejś parafii, to łatwiej będzie z pewnością założyć Stowarzyszenie
Świętej Rodziny erygowane przez papieża Leona XIII. Zresztą, jeżeli Arcybractwo nie
zostało jeszcze założone w jakiejś parafii, rodziny mogą same poświęcić się
Najświętszej Rodzinie, odmawiając wspólnie formułę konsekracji zatwierdzoną przez
Leona XIII i zapisać się w którymś klasztorze 00. Redemptorystów na terenie Francji.
Oni otrzymali od Stolicy Apostolskiej władzę zapisywania członków w podobnych
okolicznościach.
Dla podźwignięcia Francji, tej starszej córki Kościoła, która zdaje się zapomniała
o swojej chwalebnej przeszłości, próbowano już stosować różne środki, lecz dotychczas
wszystkie okazały się bezskuteczne. Bardzo łatwo, niestety, można się o tym
przekonać. Wiele jest zła w społeczeństwie francuskim. Wszystkie lekarstwa okażą się
bezsilne, o ile nie dotrą do źródła tego zła. Ono tkwi w rodzinie, dlatego trzeba przede
wszystkim uzdrowić rodzinę. Rozwijać w niej ducha chrześcijańskiego i życie
nadprzyrodzone. Ojcowie rodzin, którzy w ogóle nie wierzą, nie modlą się i nie żyją
życiem nadprzyrodzonym, łatwo ulegają fałszywym doktrynom i przy najbliższej okazji
mogą nawet zdradzić dobro religijne i społeczne własnej ojczyzny, jeśli choć na chwilę
olśni ich nadzieja materialnego powodzenia, mimo że już wiele razy doświadczyli jej
złudnych miraży. Takiej choroby nie da się wyleczyć wyłącznie ludzkimi środkami.
Skuteczne mogą tu być jedynie środki nadprzyrodzone. Tylko łaska zdolna jest zmienić
dusze i serca.
Leon XIII widział doskonały środek na tę chorobę właśnie w Stowarzyszeniu
Świętej Rodziny. Któż miałby odwagę twierdzić, że papież się myli. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że Ojciec św. widział wyraźnie i sięgał dalej wzrokiem niż ci, którzy
stosują wyłącznie ludzkie środki i lekceważą ten, który on nam wskazał i polecił
stosować.

Rozdział XI - Uroczystość Najświętszej Rodziny
Nic lepiej nie wyraża wiary Kościoła niż jego modlitwy liturgiczne. Nic nie jest
właściwsze dla przedstawienia nam kultu Świętej Rodziny, niż teksty mszalne i oficjum
ku Jej czci, zatwierdzone przez Stolicę świętą. Uważam za rzecz wskazaną przytoczenie
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w tym miejscu fragmentów tych tekstów.
Oto antyfony zawierające teksty ewangeliczne z życia Świętej Rodziny:
"Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem"
(Mt 1,16).
"Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z
Ducha Świętego jest to, co się z Niej poczęło" (Mt 1,20).
"Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie"
(Łk 2,16).
"Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, Symeon wziął Je w objęcia i błogosławił Boga"
(Łk 2,27).
"Magowie weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją" (Mt 2,11).
"Józef wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu" (Mt 2,14).
"Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na
Nim" (Łk 2,49).
"Jego Ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono" (Łk 2,33).
"Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy" (Łk 2,41).
"Po trzech dniach rodzice Jezusa znaleźli Go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli,
słuchającego i zadającego im pytania" (Łk 2,46).
"Synu, czemuś nam to uczynił? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie (...)
Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach, które
należą do mego Ojca?" (Łk 2,48-49).
"Poszedł Jezus z Rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny" (Łk 2,51).
"Jezus czynił postępy w mądrości i w latach, w łasce u Boga i ludzi" (Łk 2,52).
"Maryja chowała w pamięci wszystkie te wspomnienia" (J.w.).
Widzimy więc, że Kościół daje tu w skróconym opisie całą historię życia ukrytego
Zbawiciela. W swoich hymnach natomiast opiewa tę wspaniałą Rodzinę, która dała
niebu i ziemi cudowny dla aniołów i ludzi widok:
"O Chryste, światło i wiekuista nadziejo aniołów i ludzi, przychodząc do nas
zapragnąłeś zaznać rodzinnej miłości!"
"Maryjo, skarbnico łaski, jedynie Ty zasłużyłaś, by tulić Pana w ramionach i karmić Go
matczyną piersią".
Józefie, stróżu Dziewicy i potomku patriarchów. Wcielony Bóg nazywał Cię zaszczytnym
imieniem ojca.
Gałązki szczepu Jessego chroniące dzieło zbawienia, usłyszcie naszą modlitwę,
wznoszącą się z naszych pokornych serc.
Niech cnota, która rozkwitła wśród ścian Waszego domu, uświęci nasze rodziny i
przeniknie obyczaje.
Ty, który jesteś Synem Bożym, przedwiecznym blaskiem chwały Ojca, wziąłeś z Maryi
ludzkie ciało i zamieszkałeś między nami.
Panie, trzymający w swojej dłoni przestworza niebios, ląd i morze, przyszedłeś do nas,
aby doświadczyć ludzkich cierpień i radości.
Aby uświęcić nasze życie i dać nam przykład posłuszeństwa, stałeś się dzieckiem czystej
Matki, poddanym Józefowi.
Chryste, udziel wszystkim rodzinom pokoju, zgody i radości. Niech w Tobie znajdą
jedność serca i pomoc w ciężkich chwilach próby.
Jakże wspaniały jest dom nazaretański! Szczęśliwy z tego że zamieszkuje w nim
Rodzina. On jest miejscem, gdzie powstała kolebka Kościoła.
Słońce w swym świetlanym biegu poprzez przestworza, nie spotkało nic piękniejszego,
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ani nic świętszego niż ten dom.
Nad nim unoszą się często aniołowie, by przyjmować przesłanie niebios. Odwiedzają i
otaczają czcią to Sanktuarium.
Z jakim sercem i z jaką zręcznością swoich rąk Jezus wykonywał pracę powierzoną Mu
przez przybranego ojca.
Z jakąż miłością Najświętszej Dziewica spełniała obowiązki matki!
Józef dzielił miłość i troski Maryi; On, którego łaska, źródło cnót, jednoczyła z Nią tak
silnymi więzami.
Uczucia, jakie żywili dla siebie wzajemnie, zbiegały się z miłością Jezusa, a On obdarzał
oboje nagrodą za ich wzajemną miłość.
Niech więc miłość jednoczy nas w sposób nieprzerwany i niech podtrzymuje pokój w
rodzinach; niech łagodzi gorycze życia.
Tak śpiewa Kościół, ale jedynie śpiew anielski zdołałby wypowiedzieć ile wielkości,
piękna, słodyczy, poświęcenia, miłości i ofiary było w Świętej Rodzinie.
Czyż świecka poezja potrafiłaby chociaż w przybliżeniu oddać te wszystkie
bogactwa? Jakże wielkie a zarazem proste jest nasze chrześcijaństwo! Podnosi wzwyż
człowieka, ukazując w nas Boga, który zniża się do ludzi. O wiele łatwiej jest nam
zrozumieć dobroć Boga, który się unicestwia, by pociągnąć ku sobie swoje stworzenia i
zaradzić ich słabościom.
W Oficjum na uroczystość Świętej Rodziny czytamy również: "Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas".... Jezus będąc bogatym stał się dla nas ubogim,
abyśmy przez Jego ubóstwo zastali ubogaceni... Był widziany na ziemi i obcował z
ludźmi... Stał się podobnym do swoich braci we wszystkim z wyjątkiem grzechu, by
okazać im miłosierdzie. Będąc Synem Bożym nauczył się posłuszeństwa przez to co
wycierpiał... Lisy mają nory i ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma kamienia, na
którym mógłby oprzeć głowę... Ubogi jestem i utrudzony od mojej młodości.
"Zaprawdę, Panie, Ty jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela i nasz Zbawco! Naucz
ludzi mądrości... Oświeć nas. Panie, i kieruj naszymi krokami na drogach pokoju...
Błogosławieni, którzy mieszkają w Twoim domu. Panie, bo będą Cię chwalić na wieki".
Zakończmy ten rozdział modlitwą, którą odmawia się w brewiarzu i we Mszy
św. w uroczystość Świętej Rodziny:
"Panie Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie
rodzinne niezwykłymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą Ich obojga naśladowali
przykład Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności".

Rozdział XII - Dom Najświętszej Rodziny
Dużo wcześniej niż powstały bractwa, stowarzyszenia i uroczystość Najświętszej
Rodziny, chrześcijanie czcili Rodzinę Nazaretańską, otaczając szacunkiem dom, w
którym zamieszkiwała.
Spróbujmy zatem poznać historię tego świętego domu, najpierw przed rokiem
1234, a następnie po jego przeniesieniu do prowincji ankońskiej, gdzie obecnie się
znajduje.
1.

Historia domku loretańskiego przed rokiem 1234
Dom ten, podobnie jak wszystkie święte miejsca będące widownią życia i

45

śmierci Zbawiciela, od samego początku istnienia Kościoła, odbierał cześć wiernych od
czasów apostolskich. Świadczą o tym wiarogodni pisarze. Sprawa ta nie wymaga
zresztą wyjaśniania.
Po zakończeniu prześladowań chrześcijaństwa, św. Helena, matka Konstantyna
Wielkiego, obudowała święty domek wspaniałym kościołem. Widniał na nim
następujący napis: "Tutaj znajduje się sanktuarium, w którym został położony pierwszy
fundament zbawienia ludzkości". Sanktuarium to odwiedziła św. Paula, a w ciągu
następnych wieków bardzo wiele sławnych osobistości. Miejsce to pozostanie do
końca czasów przedmiotem czci dla pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej.
Po upadku Ptolomeusza, kiedy chrześcijanie utracili w Palestynie swoje ostatnie
wpływy, zbudowany przez św. Helenę kościół rozpadł się pod niszczycielskim młotem
muzułmanów. Kiedy podobne zniszczenie zagrażało samemu domkowi
nazaretańskiemu, w dniu 10 maja 1231 roku mieszkańcy miejscowości Raunizza,
leżącej pomiędzy Tersate i Fiumo w Dalmacji (obecnie Chorwacja), znaleźli nad
brzegiem morza, na zboczu niewielkiej doliny domek zbudowany z czerwonych,
nieznanych w tej okolicy kamieni, w stylu wschodnim, stojący na ziemi bez
fundamentów. Wieść o tym rozeszła się bardzo szybko. Ludzie zbiegali się z całej
okolicy i oglądali niezwykłe kamienie, powiązane cementem, najbardziej jednak dziwili
się, że budynek ten stoi bez fundamentów. Zdumienie ich jeszcze bardziej wzrosło,
kiedy weszli do wnętrza. Mieszkanie tworzyło wydłużony czworokąt. Sufit, nad którym
znajdowała się mała wieżyczka, był pomalowany niebieską farbą w kwadraty, usiane tu
i ówdzie złocistymi gwiazdami. Na ścianach powyżej lamperii widoczne byli liczne
półkola, które występując jedne obok drugiego, tworzyły przeróżne figury.
Ściany o grubości około łokcia, zbudowane bez linii i bez poziomicy, wykazywały
liczne odchylenia od linii pionowej. Pokryte były tynkiem, na którym znajdowały się
malowidła, przedstawiające główne tajemnice tego świętego miejsca. Drzwi dość
szerokie, dwuskrzyłowe, na wpół otwarte, pozwalały na wejście do tego tajemniczego
mieszkania. Po prawej stronie znajdowało się jedno wąskie okno, a z drugie strony
wznosił się ołtarz z kamieni ciosanych w kwadrat, nad którym wisiał starożytny krzyż
grecki z krucyfiksem malowanym na płótnie, przyklejonym do drzewa. Nad nim widniał
napis: „Jezus Nazareński, Król Żydowski”. Obok ołtarza stała mała i bardzo prosta
szafka, przeznaczona do przechowywania przedmiotów używanych w ubogim
gospodarstwie domowym. Było w niej kilka małych naczyń, podobnych do tych, jakimi
posługują się matki przy karmieniu dzieci.
Po lewej stronie było coś w rodzaju kominka lub paleniska, a nad nimi starannie
wykonana wnęka z zaokrąglonym sklepieniem, podtrzymywanym przez ozdobne filary.
Znajdowała się tam cedrowa figura Najświętszej Dziewicy w postawie stojącej z
Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Twarze pomalowane farbą przypominającą srebro,
sczerniałe na skutek upływu czasu oraz prawdopodobnie od dymu płonących przed
nimi świec. Korona z pereł na głowie Maryi podkreśla szlachetność Jej czoła, a włosy
uczesane po nazaretańsku opadają na Jej szyję i ramiona.
Korpus figury odziany był w złoconą suknię, którą podtrzymywał szeroki pas
zwisający aż do stóp. Ramiona okrywał błękitny płaszcz. Wszystko było rzeźbione w
tym samym drzewie, co figura. Dzieciątko Jezus było wyższego wzrostu niż inne dzieci.
Jego twarz tchnęła boskim majestatem. Czoło zdobiły rozdzielone po nazaretańsku
włosy, a Jego korpus był przystrojony w suknię i pas, taki jaki noszono w Nazarecie.
Dwa place prawej ręki Dzieciątka były podniesione jak do błogosławieństwa, a w lewej
trzymało globus, symbol najwyższej władzy nad światem.
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Tłum ludzi powiększał się z godziny na godzinę. Wszyscy chcieli zobaczyć i
podziwiać ten domek. Ogromne zdumienie ogarnęło jednak wszystkich, gdy proboszcz
parafii Tersate, ks. Aleksander Giorgio, kapłan znany ze swej świątobliwości i
nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, który od trzech lat chorował na wodną
puchlinę i nie wstawał z łóżka, zjawił się nagle wśród tłumu i zaczął opowiadać, że
Najświętsza Dziewica całkowicie go uzdrowiła i oznajmiła, że jest to ten sam domek, w
którym Słowo Ciałem się stało, a znajdujący się w nim ołtarz został wzniesiony przez
św. Piotra w celu sprawowania tam Najświętszej Ofiary.
Działo się to pod nieobecność ówczesnego zarządcy tego regionu, Mikołaja
Frangipane, który udał się na wyprawę wojenną wraz z księciem Rudolfem
Habsburgiem. Wiadomość o cudownym wydarzeniu dotarła do niego w czasie bitwy.
Książę pozwolił mu wrócić do domu w celu poznania całej prawdy.
Mimo długiej i uciążliwej podróży, przybył osobiście do Tersate i drobiazgowo
zbadał wszelkie informacje, nie dając się ponieść pierwszemu wrażeniu. Zdobyte
informacje, w jego przekonaniu, nie wystarczały. Wybrał więc spośród swoich
podwładnych czterech mądrych i roztropnych ludzi, a wśród nich również ks.
Aleksandra Giorgio. Mieli oni udać się do Nazaretu, by tam zbadać wszystkie
okoliczności tego niezwykłego wydarzenia.
Otrzymane zlecenie wypełnili starannie i dokładnie. Ich sprawozdanie stanowiło
niezbity dowód, że w Nazarecie nie ma już rodzinnego domu Najświętszej Panny.
Został on oderwany od swego fundamentu, który jeszcze istnieje. Nie ma żadnej
różnicy między kamieniami tworzącymi fundament, a tymi, z których został zbudowany
domek. Jest również ścisła zgodność pomiędzy rozmiarami domku a rozmiarami
fundamentu. Ich ustalenia zostały zredagowane na piśmie, potwierdzone uroczystą
przysięgą i uwierzytelnione zgodnie z przepisami prawa. Nie było już więc żadnej
wątpliwości.
Od tego momentu nastąpił szybki rozwój kultu świętego domku. Ludzie
przybywali ze wszystkich stron. Parafie w Bośni, Chorwacji, Serbii i Albanii zdawały się
pustoszeć, gdyż ich mieszkańcy przenosili się do tej wyróżnionej przez Niebo ziemi.
Chcąc ułatwić pielgrzymom publiczny kult, Frangipane kazał otoczyć te święte mury
grubymi belkami i obić deskami. W ten sposób zabezpieczano w tym kraju budowlę
nadającą się jeszcze do użytku. Zarządca nie szczędził również hojnych ofiar na
powiększenie splendoru tego czcigodnego sanktuarium, w miarę jak coraz dalej
rozchodził się rozgłos o tym domku.
Trzy i pół roku po przybyciu do Tersate, domek nazaretański znowu uniósł się w
górę i niesiony przez aniołów zniknął w przestworzach. Osierocony lud z tego powodu
bardzo ubolewał. Książę kazał zbudować w jego miejsce kaplicę o identycznych
rozmiarach, na której jeszcze dzisiaj można przeczytać słowa: "W tym miejscu stał
kiedyś dom Najświętszej Dziewicy, który obecnie jest czczony na ziemiach Recanati".
Przy drodze umieszczono z rozkazu księcia napis w języku łacińskim: "Święty domek
Najświętszej Dziewicy przybył do Tersate 10 maja 1231 roku, a odszedł 10 grudnia
1234 roku". Najwyżsi Pasterze Kościoła przyznali liczne łaski pamiątkowej kaplicy w
Tersate. Tamtejsze duchowieństwo razem z wiernymi śpiewa nadal hymn: "O Maryjo,
przybyłaś tutaj ze swoim domem, aby jako Matka Chrystusa rozdzielać łaski. Nazaret
był Twoją kolebką, a Tersate Twoim pierwszym portem, gdy szukałaś nowej ojczyzny.
Przeniosłaś gdzie indziej swoje święte mieszkanie, a jednak pozostałaś z nami. O
Królowo łaskawa, radujemy się, że byliśmy uznani za godnych Twej matczynej
obecności".
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Od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, można widzieć mieszkańców Dalmacji
tłumnie przeprawiających się przez morze Adriatyckie i udających się do Loretto, by
tutaj opłakiwać swoje sieroctwo i czcić kolebkę Maryi. W 1553 roku ponad trzystu
pielgrzymów z żonami i dziećmi przybyło do Loretto niosąc płonące pochodnie.
Zatrzymali się najpierw przy głównym wejściu do bazyliki i upadłszy prosili Boga i
Maryję o pomoc. Następnie uszeregowani przez kapłanów, którzy tu z nimi przybyli,
posuwając się na kolanach do wnętrza świątyni, wołali jednogłośnie w swoim
ojczystym języku: "Wróć do nas, wróć, Maryjo, wróć do Fiume!" Ich ból był tak żywy, a
wołanie tak rzewne, że naoczny świadek, który opisał to wydarzenie, próbował nakazać
im milczenie w obawie, że tak żarliwe błaganie zostanie wysłuchane i święta kaplica
zostanie porwana i przeniesiona z Włoch do Tersate na swoje dawne miejsce.
Papież, chcąc wesprzeć pobożność tego dobrego ludu, ufundował w Loretto
hospicjum dla tych rodzin w Dalmacji, które nie mogąc się zdecydować na powrót do
swego kraju i na opuszczenie domku Najświętszej Dziewicy z Nazaretu, uznały to
miejsce za swoją ojczyznę, gdzie Ona obrała sobie je na własną rezydencję.
2.

Dalszy ciąg dziejów domku nazaretańskiego

Dnia 10 grudnia 1234 roku, w ciemną noc, mieszkańcy wybrzeża Morza
Adriatyckiego, pogrążeni w głębokim śnie, zostali nagle zbudzeni przedziwną anielską
muzyką i ujrzeli niebiańską światłość, która pozwoliła im zobaczyć cudowne zjawisko.
W blasku tego niezwykłego światła ujrzeli na niebie dom niesiony przez aniołów.
Zdumieni tym widokiem upadli na kolana. Niebawem stali się naocznymi świadkami,
jak aniołowie stawiali domek w laurowym lesie, od którego pochodzi nazwa Loretto,
zachowana do naszych czasów. Wczesnym rankiem świadkowie tych wydarzeń udali
się do Recanati i opowiedzieli, co się u nich tej nocy wydarzyło. Kto żyw biegł do
laurowego lasu, żeby się naocznie przekonać o prawdziwości tego, co słyszał. Niektórzy
z przybyłych oniemieli ze zdumienia, inni natomiast nie mogli się zdecydować na
uwierzenie w cud. Najlepiej usposobieni płakali z radości i powtarzali za Prorokiem:
"Znaleźliśmy go na polach leśnych" oraz: "Nie uczynił tego dla innych narodów". Zaczęli
czcić ten mały domek, a wchodząc z wiarą do jego wnętrza, składali hołdy drewnianej
figurze wyobrażającej Matkę Bożą, trzymającą w ramionach swego Syna. Po powrocie
do Recanati dzielili się ze sobą tą wielką radością.
Lud przychodził często do laurowego lasu, żeby uczcić święty domek. Trwało
nieustanne współzawodnictwo wiernych. Jedni szli do lasu, inni wracali, i tak mijali się
w drodze. Najświętsza Dziewica mnożyła swoje cuda. Wieść o nich szybko rozchodziła
się po sąsiednich parafiach, a potem po bardziej odległych okolicach. Ze wszystkich
stron śpieszyli ludzie do laurowego lasu, w którym wkrótce pobudowano drewniane
budynki służące na schronienie dla pielgrzymów. Jednak szatan, który jak lew krąży,
szukając kogo pożreć, skłonił złoczyńców, aby skalali święty las kradzieżami i
zabójstwami. Doprowadzili do tego, że pobożność ludu ostygła w obawie przed
napadami.
Po upływie ośmiu miesięcy cudowne wydarzenie powtórzyło się. Święty domek
opuścił sprofanowany las i przy pomocy aniołów przeniósł się na wzgórze należące do
dwóch braci, Stefana i Symeona Raicaldi ze starożytnego rodu Recanati. Pobożność
wiernych znów się ożywiła l zaczęła wzrastać, a święty domek, dzięki licznym darom,
stawał się coraz bogatszy. Depozytariuszami tych darów byli bracia hrabiowie, którzy z
czasem ulegli chciwości i zaczęli sobie przywłaszczać ofiary. Dochodziło przy tym
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pomiędzy nimi do gorszących sporów i kłótni, który z nich ma większe prawa. Po
czterech miesiącach pobytu w tym miejscu święty domek został po raz czwarty
przeniesiony przez aniołów na nowe miejsce, w pobliżu publicznej drogi prowadzącej z
Recanati ku morzu. Od roku 1235 jest on czczony na tym miejscu aż do dnia
dzisiejszego. Tutaj dokonują się liczne cuda, rozdzielane są nadzwyczajne łaski i wciąż
przybywają tysiące pielgrzymów.
Ja sam miałem szczęście odbyć taką pielgrzymkę i spotkałem tam gromadkę
ludzi z Dalmacji. Wylałem wiele łez radości w bazylice, gdzie znajduje się święty domek
nazaretański. Szczególnie rozrzewniłem się w samym domku, który tak żywo
przypomniał mi największe tajemnice naszej wiary. Tu bowiem, według świadectw
papieży, Maryja została niepokalanie poczęta. Oddajmy jednak głos Piusowi IX, który w
swoim Indulcie z 26 sierpnia 1852 r. pisze: "To właśnie w Loretto czci się nazaretański
domek, tak miły Bogu. Zbudowany niegdyś w Galilei, następnie oderwany od swych
fundamentów i cudownie przeniesiony poprzez ogromne przestrzenie ziemi i morza,
najpierw do Dalmacji, a potem do Włoch. Dom, w którym Najświętsza Panna, od
wieków wybrana i całkowicie wolna od grzechu pierworodnego, została poczęta i
urodziła się jako pełna łaski oraz została pozdrowiona przez anioła. Tu Słowo
Przedwieczne stało się ciałem".
Na długo przed Piusem IX, Klemens VIII kazał wyryć na wschodniej ścianie
kościoła w Loretto napis: "Chrześcijański pielgrzymie, który przychodzisz tutaj wypełnić
swoje pobożne śluby, patrzysz na święty domek loretański czczony na całym świecie
dzięki tajemnicom, które w nim się dokonały i z powodu sławnych cudów. W nim
Najświętsza Dziewica, Matka Boża, przyszła na świat, w nim została pozdrowiona przez
niebiańskiego posła".
Papieże ubogacili to sławne sanktuarium wielkimi przywilejami. Te łaski
duchowe w połączeniu z cudami i pamiątkami związanymi z tym cudownym miejscem,
ściągają i zawsze będą ściągać wiernych z różnych zakątków świata.
Możemy zapytać, co czcili w Nazarecie Apostołowie, święta Helena, święta
Paula i wiele innych ludzi? Co czcił lud w Tersate? Co jeszcze obecnie czci się w
Nazarecie i w Loretto? Może kamienie tego skromnego domku? Protestanci mogą to
zarzucać katolikom. Nikt jednak nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nikt nie ma
większego wstrętu do bałwochwalstwa niż katolicy. Ono nie przejdzie nikomu nawet
przez myśl. Wszyscy tu przychodzą czcić Świętą Rodzinę, która swoją obecnością
uświęciła ten domek. Do Jezusa, Maryi i Józefa kierowane są tu modły, prośby,
pragnienia, śpiewy i hołdy. Cuda, które sprawiły, że to miejsce jest tak sławne,
zawdzięczają Świętej Rodzinie.
Wynika z tego, że kult Świętej Rodziny w Kościele jest nie tylko dawny,
zatwierdzony, autoryzowany i zalecany przez papieży. Dla wiernych nie ma
szlachetniejszego przedmiotu nabożeństwa, niż Jezus, nasz Bóg i Zbawiciel, którego
ukryte życie jest dla nas wspaniałym przykładem. Maryja, Jego i nasza Matka, oraz
Józef, głowa Świętej Rodziny i Patron Kościoła powszechnego.
W następnych rozdziałach pokażemy, że kult Świętej Rodziny jest nie tylko
słuszny, ale i zbawienny; nie tylko wartościowy, lecz także pożyteczny.
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CZĘŚĆ DRUGA

Niewątpliwa owocność Kultu Świętej Rodziny
Kościół reprezentuje na ziemi samego Chrystusa. Podobnie jak Boski Zbawiciel,
który jest Mądrością Ojca, czynił wszystko dla chwały Bożej, a tajemnice Jego życia i
śmierci służą pożytkowi i uświęceniu dusz, tak również i Kościół we wszystkich swoich
założeniach ma na względzie jedynie chwałę Bożą i zbawienie ludzi. Dlatego także kult
Świętej Rodziny, zatwierdzony, usankcjonowany przez Kościół, który do niego zachęca,
jest zbawienny dla każdego wierzącego, dla wszystkich rodzin chrześcijańskich oraz dla
całej chrześcijańskiej społeczności.

Rozdział I - Owoce tego kultu dla poszczególnych osób
Czcić Świętą Rodzinę, znaczy spełniać akty pobożności względem Jezusa, Maryi i
Józefa. Nabożeństwo do Jezusa Chrystusa jest celem religii katolickiej i jedynym
środkiem zbawienia. Nie ma bowiem w niebie ani na ziemi innego imienia, w którym
moglibyśmy się zbawić. "Życie wieczne polega na tym, abyśmy poznali Ciebie Ojcze i
Jezusa Chrystusa, którego posłałeś".
"Nie mamy innego pośrednika u Boga oprócz Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
"Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a
którym jest Jezus Chrystus" (1 Kor 3,11). "Ja jestem drogą, prawdą i życiem" powiedział Boski Nauczyciel. On jest drogą, która prowadzi do nieba; prawdą, która
rozprasza ciemności umysłu; życiem, które uwalnia od śmierci grzechu. Jest drogą,
poza którą schodzi się na manowce; prawdą, poza którą jest tylko błąd i mrok; życiem,
bez którego jest tylko śmierć duchowa.
Jednak, nawet wobec Boskiego Pośrednika, Jezusa Chrystusa, w którym
pokładamy całą naszą nadzieję, odczuwamy jeszcze lęk należny Jego boskiemu
majestatowi. Potrzebujemy więc jeszcze, jak mówi św. Bernard, Pośredniczki łask. Tą
Pośredniczką jest Maryja, ucieczka grzeszników, nadzieja sprawiedliwych. Przez Nią
dochodzimy do umiłowania Jezusa. Ona jest listem żelaznym, który pomaga nam
wyrwać się z mocy piekielnej. Ona jest również bramą do nieba. Niemożliwe jest
potępić się temu, kto Ją miłuje.
A któż może nas pewniej przedstawić Jezusowi, niż dziewiczy małżonek Maryi,
święty Józef, który - jak już wspomniałem - cieszył się pełnym zaufaniem Najświętszej
Dziewicy oraz samego Jezusa. Kult Świętej Rodziny, który łączy potrójne nabożeństwo
do Jezusa, Maryi i Józefa, może zatem być skutecznym środkiem uświęcenia dusz.
Oddaje on bowiem dusze pod najpotężniejszą opiekę, jakiej można się spodziewać na
ziemi i w niebie. Bóg Ojciec nie może niczego odmówić swemu Synowi, Syn nie może
odrzucić próśb swojej Matki, ani oddalić błagań zanoszonych przez św. Józefa.
Święty Leonard z Porto Maurizio powiedział: "Radujcie się, niebo jest blisko
was, a wchodzi się do niego po drabinie o trzech szczeblach, którymi są: Jezus, Maryja i
Józef. Oto jak się wstępuje i zstępuje po tej drabinie: Gdy wstępujemy, nasze prośby
składamy na ręce św. Józefa i Maryi. Oni przekazują je Jezusowi. Przy zstępowaniu,
łaski pochodzą od Jezusa, który przekazuje je Maryi i Józefowi. Jezus uczyni wszystko
dla Maryi, ponieważ jest Jej Synem; Maryja osiąga wszystko jako Matka, a Józef może
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wszystko z racji swej godności prawowitego męża i ojca". Można więc mieć nadzieję, że
prawdziwy sługa Świętej Rodziny nie zostanie potępiony. Jeżeli Jezus - Bóg jest z nim,
któż może być przeciwko niemu? Można również dodać, że jeżeli Maryja i Józef są z
nim, to może być pewny, że i Jezus będzie dla niego łaskawy.
Cześć oddawana Świętej Rodzinie oddaje dusze pod najpotężniejszą opiekę i
ukazuje im najdoskonalsze wzory. Jezus - jak uczy nas Kościół w Symbolu św.
Atanazego jest prawdziwym człowiekiem, a jednocześnie prawdziwym Bogiem.
Prawdziwy, znaczy również doskonały. Jezus jest więc doskonałością boską i ludzką w
takim stopniu, jakiego żadne stworzenie nie zdoła nigdy osiągnąć. Człowieczeństwo
Jezusa jest arcydziełem mądrości, umiejętności i cnoty. Nie ma nikogo tak wielkiego i
tak świętego, który mógłby się z Nim równać. Im większe byłoby podobieństwo, tym
większa byłaby ich świętość. Najwierniejszym odbiciem Jezusa jest Maryja, wyniesiona
przez łaskę ponad wszystkich aniołów i ludzi. Maryja jest Dziewicą najroztropniejszą,
najwierniejszą, niepokalaną, czystszą od wszystkich mieszkańców nieba. Po Niej Józef,
który jest wzorem wszystkich cnót, które przeobficie czerpał z Serca Jezusowego, które
miał tak blisko, jak również z przykładu swej przeczystej Oblubienicy.
Jezus, Maryja i Józef pozostaną na zawsze najwspanialszymi wzorami świętości,
jaki został ukazany chrześcijanom wszystkich stanów, również tym, którzy mają
szczęście prowadzić życie zakonne. Gdzie znajdziemy takiego ducha oderwania od dóbr
doczesnych, taką anielską czystość, tak doskonałe posłuszeństwo, jak w Świętej
Rodzinie?
Nic nie zdoła w takim stopniu utwierdzić naszej wiary, umocnić naszej nadziei i
ogarnąć miłością naszych serc, jak kult Świętej Rodziny.
Kult ten przypomina główne tajemnice wiary. Tajemnicę Trójcy
Przenajświętszej, która bierze udział w przyjściu Syna Bożego na ziemię. "Będzie On
nazwany Synem Najwyższego", powiedział Anioł zwiastujący Jego narodzenie.
Wspomina więc Syna i Jego Najwyższego Ojca. Fakt stania się przez Syna Bożego
Synem Maryi, jest owocem współdziałania Ducha Świętego. Mamy więc trzy Osoby
Boskie: Ojca, Syna i Ducha Świętego. "Syn Boży stał się człowiekiem" - to
fundamentalna tajemnica wiary chrześcijańskiej. Przyszedł On do nas, aby nas
wywyższyć ku Bogu. Dla nas pracował, cierpiał i umarł, aby nas odkupić. Znamiona Jego
boskości jaśnieją zarówno przy Jego narodzeniu, jak i przy śmierci. Rzesze aniołów
ogłaszają Jego narodzenie i śpiewają: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli".
W tym czasie kiedy aniołowie zapraszają pasterzy, by oddali Mu pokłon,
pojawia się cudowna gwiazda i prowadzi do Jego żłóbka Trzech Mędrców ze Wschodu.
Jakże nie wierzyć w prawdy wiary i nie przyjąć jej nakazów, skoro sam Bóg przychodzi,
pouczyć nas swoim przykładem, a potem swoimi słowami! Jakże nie mieć nadziei, że
staniemy się przybranymi dziećmi Bożymi, skoro Bóg z miłości ku ludziom, staje się
Synem Człowieczym! Łatwiej podnieść nas ku sobie niż zniżyć się do naszej słabości.
Czy jest serce, które by nie zawołało na widok Króla nieba i ziemi, oddającego
się ze słodyczą, wdziękiem i słabością dziecka, za św. Bernardem? "On jest tym droższy,
im bardziej uniżył się dla mnie z miłości" oraz za św. Pawłem: "Okazała się dobroć i
miłość Zbawiciela, naszego Boga do ludzi" (Tt 3, 4). W stworzeniu wszechświata
widzieliśmy Jego mądrość i potęgę, ale miłość Jego Serca objawiła się we Wcieleniu. Po
dokonaniu się tej tajemnicy Bóg będzie wielkodusznie miłowany przez wiele dusz
wybranych, zarówno spośród Żydów, jak i spośród wszystkich narodów ziemi.
Szczęśliwi są ci, którzy wzywając Jezusa, Maryję i Józefa, zapewniają sobie Ich
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opiekę. W tej niebiańskiej szkole będą przechodzić z cnoty w cnotę, aż ujrzą Boga na
Syjonie czyli w niebie.
Przykład - Szczęśliwy kupiec
Święty Wincenty Ferreriusz opowiada, że pewien kupiec z Walencji w Hiszpanii
miał godny naśladowania zwyczaj, każdego roku, w Święta Bożego Narodzenia,
zapraszał do swego stołu ubogiego starca oraz biedną kobietę karmiącą dziecko. Chciał
w ten sposób uczcić ubóstwo Świętej Rodziny w Betlejem. Traktował więc starca,
matkę i dziecko z takim szacunkiem i względami, jakby byli rzeczywiste obecni u niego
Jezus, Maryja i Józef.
Za tę pełną miłosierdzia pobożność Święta Rodzina darzyła go szczególną
łaskawością. Był szczęśliwy w ciągu swego życia, a kiedy zbliżała się chwila jego śmierci,
ujrzał Matkę Bożą z Jej Boskim Synem i św. Józefa, którzy przychodząc po jego duszę,
by ją wprowadzić do nieba, oznajmili: "Ponieważ ty przyjmowałeś nas w swoim domu,
teraz my przyjmiemy cię w naszym domu".
Był szczęśliwym kupcem, gdyż potrafił dokonać tak korzystnej transakcji.

Rozdział II -

Owoce kultu świętej Rodziny dla rodzin chrześcijańskich i dla wspólnot
zakonnych

Posłuchajmy najpierw słów papieża Leona XIII: "Jest rzeczą niezmiernie
doniosłą, by społeczność domowa była nie tylko ukształtowana w świętości, lecz aby
rządziła się również świętymi prawami, a duch religijny stale ożywiał wszystkie
przejawy życia chrześcijańskiego. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu
postanawiając dokonać oczekiwanego od wieków dzieła zbawienia ludzkości, ułożył
taki plan i porządek tego zbawczego dzieła, że najpierw ukazał obraz cudownie
ukształtowanej rodziny, by wszyscy ludzie mogli w niej widzieć najdoskonalszy wzór
wszystkich cnót i świętości, jaką powinna się odznaczać każda społeczność rodzinna.
Taką była Święta Rodzina z Nazaretu, w której Słońce sprawiedliwości ukryło swoje
promienie, zanim pełnym blaskiem oświeciło wszystkie narody. Tym słońcem jest
właśnie Jezus Chrystus, Bóg i Zbawiciel, wraz ze swoją dziewiczą Matką i Józefem, tym
bardzo świętym człowiekiem, który w stosunku do Jezusa spełniał obowiązki ojca. Nikt
nie wątpi, że cudowna światłość jaśniała w tej rodzinie, która miała być wzorem i
mistrzynią dla innych rodzin w sprawach, które uszlachetniają społeczeństwo i życie
rodzinne, a mianowicie: wzajemna miłość, świętość obyczajów i praktykowanie
pobożności.
Dlatego właśnie, z postanowienia Opatrzności Bożej, została ona tak
ukształtowana, by chrześcijanie wszystkich stanów mogli w Niej znaleźć, jeśli zechcą,
bodziec i zachętę do praktykowania wszystkich cnót. Ojcowie rodzin w św. Józefie mają
najdoskonalszy wzór czujności i ojcowskiej troskliwości o rodzinę. Matki widzą w
Dziewicy Maryi, Matce Bożej, świetlany przykład miłości, szacunku, duchowej uległości
i doskonałej wierności. Dzieci mają w Jezusie poddanym swoim rodzicom, godny
podziwu i naśladowania wzór posłuszeństwa. Szlachta może nauczyć się od Świętej
Rodziny, pochodzącej z rodu królewskiego, jak należy żyć powściągliwie i
wstrzemięźliwie w czasie pomyślności, i jak zachować swoją godność w nieszczęściu i
ubóstwie. Bogaci poznają, jak znikome są bogactwa materialne w porównaniu z
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bogactwem cnót. Robotnicy i ci wszyscy, którzy w naszych czasach narzekają bardzo na
skąpe zarobki i trudności, na jakie napotykają w rodzinie, gdy przyjrzą się postawie
Świętej Rodziny, która dzieliła ten sam los, przestaną narzekać i pogodzą się ze swoją
sytuacją. Przecież ich praca i codzienne troski życiowe są bardzo podobne do tych, jakie
przeżywała Święta Rodzina. Św. Józef, podobnie jak oni, musiał zabiegać o godziwą
zapłatę za swoją pracę. Również ręce Syna Bożego musiały wykonywać pracę zwykłego
robotnika. Nie dziwmy się więc roztropnym osobom bogatym, które naśladując życie
Świętej Rodziny, wyrzekają się swych bogactw i wybierają dobrowolne ubóstwo we
wspólnocie Jezusa, Maryi i Józefa".
Tak właśnie Następca Chrystusa na ziemi przedstawił skuteczność kultu Jezusa,
Maryi i Józefa dla uświęcenia rodziny. Papież poucza nas również, że Święta Rodzina
opiekuje się rodzinami, które poświęcają się Jej. Jeżeli poszczególne osoby znajdują w
kulcie Jezusa, Maryi i Józefa tak potężną, a jednocześnie potrzebną pomoc, to tym
bardziej rodziny, których potrzeby są jeszcze większe, powinny oczekiwać jeszcze
potężniejszej pomocy, szczególnie wtedy, gdy ich członkowie jednoczą się, by wzywać
Świętą Rodzinę z Nazaretu. Czyż nie zapewnia nas o tym sam Jezus mówiąc: "Jeżeli
dwaj z was na ziemi zgodnie będą prosić, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który
jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich"
(Mt 18,19-20). Nie tylko sam Jezus jest obecny w rodzinie, która poświęciła się Świętej
Rodzinie, lecz również Maryja i Józef, którzy wstawiają się za nią u Jezusa.
Podobne refleksje od wieków nurtują umysły ludzkie, trzeba jednak dodać, że
kult Świętej Rodziny przychodzi w samą porę, by leczyć rany zadane rodzinom
chrześcijańskim przez ducha tego świata. Kto trzeźwo patrzy na obecny stan rzeczy,
zdaje sobie sprawę z tego i ubolewa nad osłabieniem ducha rodzinnego, co jest
szczególnie widoczne w krajach zachodnich. Rodzice najchętniej zwolniliby się z
obowiązku wychowywania swoich dzieci. Ojcowie najchętniej przebywają poza
własnymi domami rodzinnymi, gdy bowiem do nich wracają, słyszą jedynie wymówki,
wyrzuty i groźby. Stąd pochodzą kłótnie i zgorszenia, zanik zaufania i miłości w sercach.
Kiedy bowiem brakuje wzajemnego zaufania i miłości, wówczas coraz bardziej oddalają
się od siebie i zanika szczęście rodzinne. Do takiej rodziny przychodzi się bez radości i
opuszcza się ją bez żalu. Dzieci opuszczają więc czysto dom rodzinny, pozostając bez
opieki i nadzoru, co powoduje zepsucie obyczajów, zaniedbywanie praktyk religijnych,
a czysto także utratę wiary. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest opustoszenie domu
rodzinnego i gorzkie łzy rodziców, a na starość żebracza torba i kij.
Najświętsza Rodzino Nazaretańska, racz nauczyć nasze rodziny przyjemnego i
czystego życia rodzinnego, ukształtowanego według Twego wzoru. Wprowadź do nich
umiłowanie zacisza domowego, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami,
zapewnia wzajemny szacunek i miłość. Cnoty te dają prawdziwą radość życia i
pomagają znosić wszelkie próby i doświadczenia. Wprawdzie cierpienie będzie zawsze
towarzyszyć człowiekowi, lecz o wiele mniej będzie gorzkich łez tam, gdzie ocierać je
będzie wzajemna miłość. W jedności siła!
To, co powiedzieliśmy o owocach kultu Świętej Rodziny dla rodzin
chrześcijańskich, odnosi się również do rodzin zakonnych. Prawdą jest, że miłość i
szacunek, usunięte ze świata, znajdują najpewniejsze schronienie w klasztorach. Z
drugiej strony jednak mury klasztorne nie zabezpieczają całkowicie przed szkodliwym
duchem tego świata, podobnie jak w czasie epidemii nie zabezpieczają przed chorobą
zakaźną.
Założyciele, którzy oddali swoje zgromadzenia pod opiekę Świętej Rodziny,
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zostali natchnieni dobrym duchem, gdyż zapewnili im przemożną obronę Jezusa, Maryi
i Józefa, oraz ukazali im najdoskonalsze wzory cnót, które rodzinom zakonnym
przynoszą chwałę, pomyślność i szczęście.
Opieka i wzór Świętej Rodziny nie zostały bynajmniej zarezerwowane jedynie
dla zgromadzeń pod Jej wezwaniem.
Stolica Święta wyjaśnia, że wszystkie instytuty zakonne i seminaria mogą się
poświęcić Świętej Rodzinie, używając zatwierdzonej przez Kościół formuły. Trzeba
podkreślić, że takie zakony jak: franciszkanie, dominikanie i jezuici mają wielkie
możliwości pogłębiania charakterystycznych dla swoich wspólnot cnót: ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa.
W Świętej Rodzinie mamy najwspanialszy ideał doskonałości zakonnej. Nie ma
klasztoru, który mógłby dorównać temu ideałowi. Wszystkie mają wiele do zrobienia,
by w świętym współzawodnictwie zbliżać się w miarę swoich możliwości do tego
ideału. Zauważymy zaraz odradzanie się gorliwości zakonnej, życia według pierwotnych
reguł danego Zakonu czy zgromadzenia oraz zanikanie ducha tego świata ku większej
chwale Bożej, ku zbudowaniu wiernych, oraz dla szczęścia i pociechy samych
zakonników. Klasztory w których wszyscy starają się naśladować Świętą Rodzinę, stają
się przedsionkami nieba i już na ziemi objawia się w nich coś z radości wybranych.
Przykład - o. Kasper Poon
Był to zakonnik franciszkański, który stale miał na ustach święte imiona Jezusa,
Maryi i Józefa. Nosił je w swoim sercu, a swoje rozmowy zawsze rozpoczynał i kończył
tymi świętymi imionami.
Przed śmiercią prosił, aby zakonnicy obecni przy nim wymawiali wraz z nim te
najświętsze imiona, żeby stworzyć - jak mówił - piękną melodię, a konanie uczynić
mniej przykrym. Otrzymał oczywiście to, czego pragnął i skonał spokojnie ż tymi
imionami na ustach.
Jakże wspaniałych owoców można się spodziewać trwając do końca w
nabożeństwie do Jezusa, Maryi i Józefa!

Rozdział III - Owoce kultu Świętej Rodziny dla społeczeństwa
Zatrzymamy się ponownie przez chwilę na ważniejszych wypowiedziach papieża
Leona XIII: "Każdy wie, że dobrobyt, zarówno prywatny, jak i społeczny zależy przede
wszystkim od moralnej postawy rodziny. Im głębiej cnota zapuści korzenie pod dachem
domu rodzinnego, tym łatwiej rodzice wpoją słowem i przykładem nakazy religii w
serca swych dzieci i tym obfitsze owoce osiągnie z tego dobro publiczne".
Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli uświęcimy każdego poszczególnego człowieka,
będziemy mieć święte rodziny, a jeśli uświęcimy wszystkie rodziny, wówczas całe
społeczeństwo składające się ze świętych jednostek i rodzin stanie się chrześcijańskie i
święte. Podobnie jak źródła tworzą strumienie i rzeki, tak też rodziny tworzą narody.
Dlatego właśnie nasz Pan, Odnowiciel życia społecznego, z 33 lat przeżytych na ziemi aż
30 spędził w domu nazaretańskim, dając w ten sposób światu przykład życia
rodzinnego, co stanowiło wielki wkład w zbawienie całej ludzkości. Powtarzam to
jeszcze raz, że jeśli rodziny nie mają wiary i nie spełniają praktyk religijnych, wszelkie
próby i wysiłki zmierzające do naprawienia ładu społecznego, będą miały tylko pozorny
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efekt, albo żaden. Może się zdarzyć, że za pomocą różnych eksperymentów uda się
wyhodować na drzewie nie mającym korzeni kilka liści lub nawet kwiatów, ale
daremnie moglibyśmy spodziewać się dojrzałych owoców. Społeczeństwo bez rodzin
chrześcijańskich jest jak drzewo bez korzeni, lub jak takie, którego korzenie są
zbutwiałe i nie czerpią już z ziemi odżywczych soków. Kiedy społeczeństwo chce się
wyleczyć z gnębiącej je choroby, powinno zwrócić swoje oczy na Świętą Rodzinę.
Posłuchajmy jeszcze Najwyższego Pasterza, czujnego Stróża Kościoła, który z wysokości
swego papieskiego tronu obserwuje wszystko i dostrzega skąd nadchodzi nieprzyjaciel.
Może więc nas ostrzec: "Pycha, która prowadzi do wyrzeczenia się wiary w Boga i jest
źródłem wszystkich grzechów, wznieciła kiedyś walkę w niebie a na ziemię przyniosła
śmierć i wszelkie zło, obecnie dąży do zburzenia ładu społecznego, burząc wszelki
autorytet boski i ludzki. Kiedyś hasłem: będziecie jako bogowie" uwiodła naszych
pierwszych rodziców, proponując im zakazany owoc, dzisiaj zaś obietnicą samowoli,
rozkoszy, bogactwa, popycha ludzi do burzenia wszystkiego, podnieca zmysły,
rozbudza do tego stopnia żądze, że jedynie boska moc potrafi to wszystko
powstrzymać, uśmierzyć i przywrócić należyty porządek, gdyż tylko ona jest
wystarczająco potężna.
Aby więc uzyskać od Najwyższego tę zmianę, dla której nie wystarcza żaden cud
w porządku naturalnym, najodpowiedniejszym środkiem jest szczególny kult Świętej
Rodziny, który rozpoczął się przed kilku laty w Belgii i otrzymał pochwały i poparcie
biskupów oraz samej Stolicy Apostolskiej. Jeżeli dostrzegamy w Najświętszej Rodzinie
przykłady wszystkich cnót przeciwnych obecnym nieporządkom, jaśniejące
przedziwnym blaskiem, wówczas ten szczególny kult, jaki oddajemy Jezusowi, Maryi i
Józefowi, zaprowadzi nas do Boga, źródła mocy i wszelkiego ładu. Prowadzi nas za
pośrednictwem tych Osób, które są Mu najdroższe wśród wszystkich mieszkańców
królestwa niebieskiego i dlatego One otrzymały pieczę nad skarbami Jego
miłosierdzia”.
Tak pisał Papież w Breve z dnia 4 kwietnia 1880 roku skierowanym do Bractwa
Świętej Rodziny w Limerick, w Irlandii. Sygnalizował niejednokrotnie jak wielkim
niebezpieczeństwem naszych czasów jest socjalizm, który zasługiwałby raczej na miano
antysocjalizmu, prowadzi bowiem do zburzenia całego porządku społecznego. Trzeba
być bardzo naiwnym żeby wierzyć, że człowiek żyjący od początku istnienia świata w
społeczności, nie potrafił znaleźć odpowiedniej formy ustroju społecznego, i dopiero
teraz ją otrzyma, i to nie od Boga, ani od Jezusa Chrystusa, lecz od strajkujących
robotników i ich przywódców, którzy ich oszukują, żeby robić ich kosztem własne
interesy twierdząc, że podział dóbr będzie początkiem powszechnego dobrobytu. Już
od dawna wszystko na ziemi, za wyjątkiem pustyń, zostało podzielone pomiędzy ludzi.
Teraz nie ma już żadnych dóbr na ziemi, które byłyby do zabrania.
Jeżeli chodzi o zabieranie innym tego co posiadają, nie jest to socjalizm, ale
grabież na wielką skalę, jaką rzekomy socjalizm chce wprowadzić. Prawo własności jest
uznawane zarówno przez prawo ludzkie, jak i przez prawo naturalne. Człowiek ma
swoje potrzeby, ale ma również ręce, aby im zaradzić. Jeżeli własną pracą zdobył
konieczne dobra i legalną zapobiegliwością zapewnił przyszłość sobie i swoim dzieciom,
a ktoś wydziera mu owoc jego potu, wówczas krzywdzi go na korzyść tych, którzy nic
nie robili. Można dać światu godny pozazdroszczenia dobrobyt, jeżeli rozwinie się
rynek pracy, przemysł i majątek narodowy, ukazując pracowitość człowieka jako
najlepszy sposób na zapewnienie mu bytu, którego pozbawia go państwo lub
nieuczciwi pracodawcy, zabierając mu owoc jego pracy. Tych, którzy nic nie robią,
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trzeba przekonać o konieczności pracy i o tym, że to, co ludzie zarobili swoim wysiłkiem
lub legalną zapobiegliwością, należy do nich lub też do państwa, które powinno
sprawiedliwie dzielić dochód. Z doświadczenia wiadomo że ci, którzy najbardziej
domagają się socjalizmu, do pracy zabierają się tylko wtedy, gdy jest sposobność
obrabowania tych, którzy uczciwie czegoś się dorobili.
Jeżeli dokona się już tego "sprawiedliwego" podziału, to jak długo trwać będzie
równość, którą się wprowadzi? Jak długo zachowają swoją część, a raczej część
ukradzioną innym ci, którym usiłuje się rozdawać cudzą własność? Czy nie roztrwonią
oni tego wszystkiego jeszcze przed wieczorem tego szczęśliwego dnia? Łatwo
odgadnąć, na jaki cel to obrócą. Należałoby następnego dnia od nowa rozpoczynać
dzielenie. Iluż ludzi mogłoby być zatrudnionych do tego nieustannego dzielenia? Każdy
z dzielących troszczyłby się jedynie o to, aby zapewnić sobie najlepszą cząstkę. Kto
wykonywałby wtedy różne prace publiczne, kto zajmowałby się przemysłem i
handlem? Takie to szczęście publiczne i dobrobyt usiłuje wprowadzić socjalizm. Kto
żywi podobne złudzenia, ten śni na jawie. Należy się dziwić, że są ludzie dający wiarę
takiej niemoralnej doktrynie. Nazywamy ją niemoralną, ponieważ łamie prawo
własności oparte na prawie naturalnym, potwierdzone przez boskie prawo Dekalogu.
W słowach "Nie kradnij" zabrania Bóg zabierania człowiekowi jego własności.
Wszystko, cokolwiek postanowiliby prawodawcy tego świata wbrew temu
prawu, będzie krzywdzące i nielegalne, gdyż żaden autorytet ludzki nie może stawać
ponad Bożym autorytetem. Państwo nie jest właścicielem dóbr poszczególnych
obywateli. Jeżeli państwo chce ich użyć do celów publicznych może to zrobić pod
warunkiem wypłacenia odpowiedniego odszkodowania właścicielowi. W przeciwnym
razie będzie to rabunek.
Daremne jest też ustanawianie praw maskujących niesprawiedliwość. Takie
prawa byłyby niesprawiedliwością, a więc byłyby niegodziwe i nieważne. Ich realizacja
byłaby występkiem. Bóg - Prawodawca, w swojej nieskończonej dobroci i mądrości dał
ludziom prawa dla społecznego szczęścia. Dlatego każde prawo, sprzeczne z prawem
Bożym, prowadzi do burzenia pokoju publicznego i samego społeczeństwa. Powinien
to rozumieć każdy rozsądny człowiek, ale niestety, namiętności zaślepiają.
Żądza dobrobytu sprawia, że zapomina się o rozsądku. Zazdrosnym okiem
spogląda się na tych, którym przypadły w udziale dobra ziemskie i chciałoby się je
zabrać za wszelką cenę dla siebie, ponieważ nie zna się wartości dóbr niebieskich, które
domagają się od nas pewnych wyrzeczeń i powodują cierpienie. Ludzie nie mają
odwagi rzucić się na własność bliźniego raczej z obawy przed ludzką karą, a nie boską,
dlatego usiłują zatwierdzić i zalegalizować niesprawiedliwość, aby ją bezkarnie
popełniać. Na tym polega cały sekret powodzenia doktryny socjalizmu, który stanowi
niebezpieczeństwo dla Europy i świata.
Kościół nie dlatego zwalcza tę doktrynę, żeby bronić swoich dóbr, które i tak już
w większości przepadły w czasie różnych rewolucji. Kościół przyzwyczaił się żyć w
katakumbach, a jego nadzieje nie są skierowane ku tej ziemi. Jeżeli Bóg zabraniający
kradzieży jest Ojcem, to Kościół jest Matką, która nie chce zguby swych dzieci ani
zagłady tych narodów, które Bóg oddał mu w dziedzictwo i które ma prowadzić do
życia wiecznego, do którego sam zmierza. Wielcy tej ziemi często o tym zapominają,
Papież ukazując socjalizm jako wielkie zło i błąd, które trzeba zwalczać, czyni to dla
powszechnego dobra. Ci, którzy pozwalają tej pladze przenikać do umysłów, sami
pierwsi staną się jej ofiarami. Historia uczy nas, że szafoty i gilotyny przeznaczone są
także dla panujących i królów.
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Zapomniałem się... Chciałem jedynie ostrzec przed plagą socjalizmu tych
dobrych ludzi, którzy będą czytać tę książkę i dlatego bardzo ich proszę, by patrzyli na
Jezusa, Maryję i Józefa.
Jezus, nasz Bóg, mógł nosić na swej głowie wszystkie korony świata, posiadać
wszystkie pałace i wszelkie skarby. Wolał jednak narodzić się w stajence, wzrastać na
wygnaniu i pracować w pocie czoła jako zwykły robotnik. Przez to wysłużył nam wielkie
bogactwo łaski i nadzieję szczęścia w niebie. Czy my nie moglibyśmy znosić z miłości do
Niego tego, co On tak chętnie przyjął z miłości ku nam. Kochać podobnie jak On pracę,
trudy, cierpienie, niedostatek przez kilka dni, miesięcy, lat, aby przygotować sobie
szczęśliwą wieczność i chwałę w towarzystwie Boga? Bogacze naszych czasów! Czy nie
zdobędziecie się na taką wspaniałomyślność, aby z tego co wam zbywa, a czego nie
zużyjecie do śmierci, ulżyć niedoli swoich braci, by naśladować naszego Mistrza, który
tak obficie obdarzył was tymi darami? Najlepszy użytek jaki można zrobić z naszych
bogactw, to wyrzeczenie się ich z miłości do Boga. Nie odmawiajmy przynajmniej
dawania z nich jałmużny, by nabyć sobie za nią Królestwo niebieskie. Jeżeli rozważymy
z wiarą przykłady Świętej Rodziny, nie będzie nam trudno oderwać się od ziemi i
zdobyć się na wspaniałomyślność względem ubogich.
Dobrze rozumiany kult Świętej Rodziny przyniósłby ulgę i radość ubogim,
ubogaciłby w zasługi tych, którzy są bogaci w dobra tej ziemi, usunąłby bariery dzielące
różne klasy społeczne, złączyłby chrześcijańską społeczność więzią miłości, która daje
szczęście na ziemi i w niebie.
A więc wszyscy, którzy mają jakiś wpływ na losy tego świata, niech zechcą to
zrozumieć i uświadomią swoje otoczenie, że postępując w ten sposób, krzewią
prawdziwy kult Świętej Rodziny. W Niej znajdujemy właśnie autentyczny socjalizm,
jakiego wzór dał nam sam Bóg i którego uczy Kościół. Jest to socjalizm, który respektuje
wszelkie prawa i każe spełniać wszystkie obowiązki. Pozostaje w zgodzie z Bożym
porządkiem i nie przeszkadza w budowaniu pokoju między narodami. Jest pokojem
ładu i stabilizacji.

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO TOMU
Jest rzeczą pewną, że kult Świętej Rodziny to bardzo zbawienne nabożeństwo
dla każdego chrześcijanina, dla rodzin wspólnot zakonnych i dla całego społeczeństwa.
Tak jak powiedziałem wcześniej, kult ten jest uzasadniony, ponieważ ma jako
przedmiot trzy najświętsze osoby. Został zatwierdzony przez Kościół jako zbawienny i
pomocny w życiu duchowym.
A zatem, niech ten kult rozwija się coraz bardziej, niech przenika wszędzie tam,
gdzie żyją chrześcijanie i niech wnosi do ich rodzin miłość do Jezusa, Maryi i Józefa.
Niech będzie chlubą wszystkich parafii katolickich, wszystkich kościołów i kaplic
zakonnych. Praktykowany jest już w Belgii i Holandii. We wszystkich domach Bożych
można zobaczyć gromadki czcicieli Świętej Rodziny. Aby członkowie Bractwa Świętej
Rodziny zgromadzeni w kościele, odmawiający wspólnie modlitwę ku Jej czci
zatwierdzoną przez Ojca świętego, mogli zyskiwać odpusty, konieczne jest - zgodnie z
życzeniem Stolicy Świętej modlili się przed obrazem Świętej Rodziny, poświęconym i
wystawionym w kościele do czci publicznej. W każdym kościele znajduje się krzyż,
obraz Matki Bożej i św. Józefa, nie zastąpi to jednak obrazu Świętej Rodziny, który jest
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konieczny do uzyskania odpustu.
Naszym gorącym pragnieniem jest, aby wszyscy kapłani, którzy czczą Świętą
Rodzinę, i którym leży na sercu zapewnienie parafianom tych dobrodziejstw, jakie
przynosi ten kult, umieścili w swoich kościołach piękne obrazy Jezusa, Maryi i Józefa.
Przychodząc codziennie pomodlić się przed tym obrazem, przekonają wszystkie
pobożne osoby w swojej parafii, że praktyka ta przyniesie im wielkie korzyści duchowe.
Jeżeli w każdą trzecią niedzielę po Objawieniu Pańskim odmówią przed tym
obrazem akt poświęcenia się Świętej Rodzinie według formuły zatwierdzonej przez
Leona XIII, otrzymają niewątpliwie szczególne błogosławieństwo dla całej parafii.
Mogą nakłaniać swoich parafian do przyjmowania Komunii św. w uroczystość
Świętej Rodziny, jak to czynią członkowie bractw w krajach północnych. W ten sposób
będą uroczyście obchodzić to święto i będzie ono okazją do okazania większej czci
Świętej Rodzinie. Znam diecezję w której na polecenie biskupa zaznaczony jest w
kalendarzu liturgicznym dzień, w którym kapłani mają wygłosić kazanie o Świętej
Rodzinie.
Jeżeli poświęcenie rodzin nie odbywa się w kościele, wówczas wspólnoty
zakonne i rodziny chrześcijańskie mogą to uczynić w swoich domach według
zatwierdzonej formuły. Obraz Świętej Rodziny we wszystkich ogniskach domowych
powinien być umieszczony na honorowym miejscu. Członkowie rodzin poświęconych
Świętej Rodzinie niech wspólnie odmawiają przed nim modlitwę. Leon XIII bardzo
troszczył się o to, by ten obraz dotarł wszędzie. Umieścił go nawet na dyplomie z
odpustem zupełnym na godzinę śmierci, udzielonym wiernym całego świata, którzy o
to proszą. Obraz ten jest symbolem, znakiem, zewnętrzną formą bractwa, nawet jego
zewnętrzną treścią. Jest on sztandarem rodzin stowarzyszonych w bractwie,
świadectwem i dowodem przynależności do bractwa, punktem zbornym gromadzącym
na modlitwę.
Niezależnie od korzyści płynących z przynależności do bractwa, wielkie dobro
stanowi w ognisku domowym sam fakt obecności takiego obrazu. Czyż sam widok
świętych osób Jezusa, Maryi i Józefa nie przemówi do duszy, która ma chociaż małą
iskierkę wiary? Ileż dobrych myśli może wzbudzić wspomnienie tak przykładnej
rodziny!
Z drugiej strony jest to protest i skuteczna reakcja przeciwko pożałowania
godnemu zjawisku, które coraz bardziej się rozpowszechnia. Mam tu na myśli
usuwanie z domów emblematów religijnych i zastępowanie ich różnymi świeckimi,
często niemoralnymi odznakami.
Jeżeli zajrzymy do niektórych domów, to ujrzymy tam żałosny obraz wiary. Nie
zobaczymy tam nic, co przypominałoby człowiekowi Boga, nic co odróżniałoby te domy
od domów ludzi niewierzących. Rysunki, malowidła, obrazy, przypominają różne
bożyszcza tego świata. Wszystko to sprzyja duchowi światowemu, próżności,
przyjemnościom i złym żądzom. Biedne są te rodziny, ale bardziej jeszcze biedne są ich
dzieci, które tak bardzo potrzebują odczuć religijnych i widoku pamiątek
chrześcijańskich.
Właśnie dlatego wołał o. Feliks do swoich słuchaczy w katedrze Notre-Dame w
Paryżu: "Wasze domy są przyozdobione bezbożnymi obrazami i malowidłami.
Wszystkie bóstwa pogańskie znajdują schronienie pod dachami domów
chrześcijańskich. Tylko dla Chrystusa zabrakło tam miejsca, chociaż sam cesarz
Tyberiusz gotów był Go przyjąć do Panteonu w Rzymie! Gdy nadejdzie wasza ostatnia
godzina, wówczas sługa Chrystusa będzie szukał Jego wizerunku, żeby wam pokazać
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jedynego Pocieszyciela. który w tej smutnej chwili śmierci mógłby jeszcze coś
powiedzieć o szczęściu i nadziei. Wówczas chyba powiecie zdziwionemu kapłanowi: W
naszym domu nie ma Chrystusa!"
Dlaczego nie ma Go tam, gdzie właśnie być powinien? Otóż ja wam powiem.
Dlatego, że Chrystus nie został ukształtowany w waszych duszach przez chrześcijańskie
wychowanie. Ojciec nie został uformowany na podobieństwo Chrystusa. Nie czci Go,
nie kocha, a może nawet w ogóle nie zna. Matka pozwoliła wichrom tego świata
usunąć ze swej duszy obraz Chrystusa, który miała tylko powierzchownie odbity w
duszy. W jaki sposób w takiej atmosferze rodzinnej, gdzie po Chrystusie pozostało
może tylko imię zadające kłam rzeczywistości, mogą dzieci otrzymać niezatarte oblicze
Boga, który jedynie może podnosić życie rodzinne na wyżyny?"
Chrześcijanie, jeżeli pragniecie podźwignąć ludzkość, odnówcie najpierw
rodziny! Odnówcie w swoich duszach, sprowadźcie do swoich domów i postawcie
przed swymi oczyma zagubiony obraz Boga. Obraz ten, przechodząc z waszych dusz na
dusze waszych dzieci, naznaczy je wobec nieba i ziemi pieczęcią prawdziwej wielkości!"
Sama obecność obrazu Świętej Rodziny jest źródłem błogosławieństwa dla
domu. Czy można spodziewać się większego skutku, jeżeli wszyscy domownicy, zgodnie
ze statutami Bractwa Świętej Rodziny, gromadzą się codziennie wokół niego, żeby się
wspólnie modlić? Obraz nie jest wówczas osamotniony ani zapomniany w domu. Jeżeli
jest otoczony czcią przez zgromadzoną rodzinę, nabiera jakby życia i staje się
domownikiem.
Wyobraźmy sobie całą rodzinę: ojca, matkę i dzieci, spotykających się każdego
dnia na klęczkach przed obrazem Świętej Rodziny i wpatrujących się w najświętsze
oblicza Jezusa, Maryi i Józefa, błagających o Ich przemożną opiekę i usilnie proszących
o łaskę naśladowania Ich cnót. Jest rzeczą niemożliwą, by w takiej rodzinie umysły nie
zostały oświecone dobrymi myślami, serca nie ożywione najlepszymi uczuciami, a wola
nie pobudzona do wypełniania wszystkich obowiązków. Nie uznać dobroczynnego
wpływu obrazu na taką rodzinę, znaczyłoby zaprzeczać życiodajnemu oddziaływaniu
słońca na świat materialny.
Niech więc święte imiona Jezusa, Maryi i Józefa będą w każdej chwili na ustach
chrześcijan, a przede wszystkim w ich sercach. U kresu ich życia niech te święte Imiona
staną się dla wszystkich bramą do nieba. Spełni się to bez wątpienia, przynajmniej dla
tych, którzy na ziemi będą się przykładać do naśladowania Świętej Rodziny.
Temu tematowi poświęcony jest drugi tom niniejszej książki.
Przykład - Święta Rodzina nie opuszcza swoich dzieci
Była godzina dziesiąta. O tej porze studenci kolegium wychodzili razem na
publiczny plac Berlina, gdzie oddawali się wesołym rozrywkom. Ich hałaśliwa radość
wyraźnie kontrastowała z tym, co działo się w sąsiednim domu. Biedna matka z
dwojgiem dzieci ze łzami w oczach patrzyła na meble i sprzęt domowy, które były jej
własnością, teraz zaś zostały jej zabrane.
Smutne były dla biednej matki zachody słońca, mijające godziny dnia, a jeszcze
smutniejsze wieczory. Jej mąż był bogatym handlowcem i posiadał własny okręt.
Minęło już prawie sześć lat, jak właściciela razem z okrętem pochłonęły morskie fale.
Wraz z nim utonęło także szczęście matki. Wybiedzone na skutek niedostatku dzieci
zdawały się powoli gasnąć. Matka zapadła na ciężką chorobę. Doszło do tego, że nie
mogła zapłacić czynszu za mieszkanie. Reszty nieszczęść dokonał właściciel domu,
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wyrzucając matkę z dziećmi z mieszkania i zatrzymując jako należność to, co pozostało
z ich dawnego dostatku. Wszystko miało być sprzedane na licytacji. Schodzili się już
nabywcy.
Około godziny 11-ej komornik rozpoczął przetarg. Studenci wiedzeni
ciekawością i chęcią zabawienia się przełączyli się do licytantów. Kiedy przybyło jeszcze
więcej chętnych, powstała taka ciżba, że studenci nie mogli się już wydostać i chcąc nie
chcąc musieli tam pozostać.
Przetargi były długie. Kilku znajomych i sąsiadów kupiło z litości dla wdowy
niektóre przedmioty, żeby jej potem oddać. Pod koniec licytacji pokazano kilka starych
obrazów, które ofiarowano chętnym za trzy marki.
- Trzy marki - ogłosił komornik - Trzy marki, kto da więcej?
- Siedem marek! - zawołał jeden ze studentów.
- Nikt nie podbije proponowanej ceny? - zapytał urzędnik. Siedem marek, siedem
marek - powtórzył komornik. Dajemy siedem marek, nikt więcej? A więc
zaakceptowane... Gdzie jest nabywca?
Biedny student nie spodziewał się tego... Co robić? Uciec? Wytłumaczyć się, że chciał
spłatać figla?... To niemożliwe... Zmuszony był podać swoje nazwisko: Woldersen,
student medycyny. Po wpłaceniu siedmiu marek mógł odejść ze swoim kłopotliwym
nabytkiem. Tłum miał uciechę widząc jego rozczarowanie. Koledzy ironicznie
gratulowali mu nowej fortuny. Pół rozgniewany, pół zakłopotany, starał się jak
najszybciej odejść, niosąc osiem bardzo pospolitych religijnych obrazów, z których
jeden przedstawiał Świętą Rodzinę.
Wieczorem ktoś nieśmiało zapukał do drzwi mieszkania studenta.
- To nie może być kolega, pomyślał mówiąc "proszę".
Stała przed nim biedna kobieta, której obrazy tego dnia nabył. Była w towarzystwie
swoich dzieci.
- Chciałabym prosić pana o przysługę - powiedziała kobieta
- O jaką proszę pani? odpowiedział grzecznie Woldersen. Czasem trzymały się go figle,
miał jednak dobre i szlachetne serce.
- Dzisiaj rano kupił pan nasze obrazy. Wśród nich jest jeden bardzo dla mnie drogi,
obraz Świętej Rodziny. Wyświadczy mi pan wielką łaskę, jeżeli zechce mi pan go oddać.
Nie mogę za niego zapłacić, bo nic nie posiadam, ale naprawdę bardzo chciałabym go
posiadać, ponieważ Święta Rodzina także była uboga.
- Z przyjemnością- proszę pani, oddam pani ten obraz, a nawet wszystkie inne, bo nie
wiem co z nimi zrobić - odpowiedział student spoglądając na chłopczyka, który
bojaźliwie trzymał się matki i zdawał się okazywać wdzięczność swymi niebieskimi
oczami.
- Podaj panu rękę i podziękuj - powiedziała matka. Dziecko usłuchało, co sprawiło
studentowi radość.
- Jak się nazywasz? - zapytał chłopca.
- Franciszek Woldersen, proszę pana.
- Franciszek Woldersen - powtórzył student wyraźnie wzruszony.
Kobieta podziękowała i chciała odejść.
- Chwileczkę, proszę pani - powiedział student - pozwoli mi pani zadać jedno pytanie.
- Czy nie pochodzi pani z Marienwerder?
Otrzymawszy odpowiedź twierdzącą mówił dalej:
- Czy nazwisko panieńskie pani brzmi Emma Rodeker?
- Tak, ale skąd pan to wie?
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- Proszą mi pozwolić jeszcze zapytać, czy wyjechała pani z Marienwerder, mając około
18 lat? Mieszkała pani potem u swego szwagra, który miał syna w wieku około 5 lat?
- Mówi pan prawdę, miał na imię Arnold.
- Jest więc pani moją ciotką - zawołał student, wyciągając dłoń do zdumionej kobiety.
Arnold Woldersen, to właśnie ja.
- Co za spotkanie!
Szlachetny student potrafił dodać otuchy nieszczęśliwej kobiecie. Wręczył jej kilka
marek na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb i obiecał dalszą pomoc.
Wdowa rozpłakała się z radości i rzekła: "Ani jednego dnia nie przestawałam wzywać
Świętej Rodziny. Zaufałam Jej i nie zawiodłam się. Niech będą błogosławieni Jezus,
Maryja i Józef!
Student nie wstydził się przyznać, że biedna kobieta, której meble sprzedano na
licytacji, była jego ciotką. Zbiórka pieniężna wśród kolegów pozwoliła jej zaspokoić
pierwsze potrzeby. Młody człowiek w liście do swoich rodziców opisał całe wydarzenie,
a potem w ich imieniu zaprosił biedną ciotkę, by wraz z dziećmi udała się do
Marienwerder, gdzie niczego im nie zabraknie, a w przyszłości jego rodzina zatroszczy
się o wszystko.
Biedna matka nie na próżno ufała w pomoc Jezusa, Maryi i Józefa. Oto jeszcze
jeden dowód na to, ze Święta Rodzina nie opuszcza swoich dzieci.
Koniec tomu pierwszego

Tom drugi
Naśladowanie Świętej Rodziny

Wprowadzenie
Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem uczczenia Świętej Rodziny jest Jej
naśladowanie. Rozważaliśmy już, że gorliwe Jej wzywanie, uroczyste obchodzenie Jej
święta, wstępowanie do stowarzyszeń pod Jej wezwaniem jest rzeczą dobrą i
zbawienną. Jednak rzeczą lepszą i bardziej owocną jest Jej naśladowanie. Odwołujemy
się tutaj do słów Leona XIII.
W swoim Breve z 20 czerwca 1892 roku, w którym ubogacił Stowarzyszenie
Świętej Rodziny licznymi odpustami, Ojciec święty oświadcza, że obsypał je
pochwałami i najgoręcej zalecił je rodzinom "celem wdrożenia chrześcijańskiego ludu
przy tej okazji do praktykowania cnót chrześcijańskich wzorując się na Świętej Rodzinie
i jego własnych naukach". Następnie dodaje: "Ponieważ chrześcijańska cnota jest
ogromnie skuteczna i posiada wielką moc, szczególnie gdy chodzi o leczenie zła
przygniatającego ludzkość oraz oddalania zagrażających nam niebezpieczeństw”.
Do cnoty pobudza ludzi przede wszystkim przykład, który jest tym owocniejszy,
im bardziej doskonali są ci, którzy go dają.
Nie należy się więc dziwić, że zaangażowaliśmy całkowicie naszą gorliwość i
najlepszą wolę do popierania Stowarzyszenia Świętej Rodziny, które stawia sobie za cel
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naśladowanie świętości Świętej Rodziny, ponieważ niczego tak nie pragniemy i do
niczego tak nie dążymy, jak do wskazywania lekarstwa na obecne zło i zażegnanie
grożących nam niebezpieczeństw, przez powrót do chrześcijańskich cnót.
Wszyscy więc, którzy wstępują do tego Stowarzyszenia, winni wpatrywać się we
wspaniałe cnoty Jezusa, Maryi i Józefa, stosować je do siebie, a naśladując te Trzy
Święte Osoby, zdobywać podobne cnoty i stawać się w ten sposób lepszymi.
"Niech więc to Stowarzyszenie rozwija się pomyślnie i rozkwita, zarówno przez
liczbę tych, którzy będą do niego należeć, jak i przez dobre uczynki, które będą spełniać
i w ten sposób niech z każdym dniem rozwija się wewnętrznie i zewnętrznie. Jeżeli ten
rozwój będzie pomyślny, łatwo dostrzeżemy w rodzinach rozkwit wiary, pobożności i
wszystkich chrześcijańskich cnót".
Papież pozwala nam w ten sposób dokładnie poznać cel, jaki sobie obrał,
upowszechniając kult Świętej Rodziny: nakłonić wszystkie dzieci Kościoła do Jej
naśladowania. Przez to naśladowanie można znaleźć lekarstwo na wszelkie zło. To
lekarstwo pozwoli nam uniknąć wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. W
Świętej Rodzinie znajdujemy niezrównany wzór wypełniania wszystkich obowiązków i
praktykowania wszystkich cnót. Jezus jest nieskończoną świętością. Co zaś możemy
powiedzieć o Maryi i Józefie? Jeżeli wystarczy kilka dni słonecznych, aby lilie i róże oraz
inne kwiaty nabrały swych wspaniałych kolorów, to czegóż mógł dokonać Jezus, Boskie
Słońce sprawiedliwości w duszach Maryi i Józefa, oświecając je przez wiele lat, aż rozkwitły przepychem wspaniałych cnót? A więc w szkole Świętej Rodziny trzeba uczyć się
cnót, które mamy praktykować w stosunku do Boga, do bliźniego i do nas samych. O
tym powiemy w trzech kolejnych częściach tej książki.
Przykład - o. Hieronim z Pistoi
W kronikach Ojców Kapucynów odnotowano, że o. Hieronim z Pistoi, misjonarz,
udając się z jednym ze współbraci, na polecenie papieża, z Rzymu do Kandii, zabłądził
w nocy w okolicach Wenecji. Wyczerpani trudami podróży, upadli na kolana i błagali
Jezusa, Maryję i Józefa o pomoc, do których mieli gorące nabożeństwo, aby przyszli im
z pomocą w tej trudnej sytuacji. Wkrótce ujrzeli w pobliżu jasne światło. Udali się w
tym kierunku i ujrzeli mały domek, w którym mieszkały trzy osoby: mężczyzna, kobieta
i małe dziecko. Wszyscy troje odznaczali się niezwykłą pięknością. Podróżni zostali
przyjęci i potraktowani z ogromną serdecznością. Obudziwszy się rano zauważali, że
znajdują się na środku łąki. Rozglądali się wokoło, ale nigdzie nie mogli dojrzeć domu,
w którym znaleźli schronienie. Wobec powyższego ugruntowali się w przekonaniu, że
ich gospodarzami byli Jezus, Maryja i Józef. Złożyli im więc pokorne dziękczynienie za
tę niezwykłą łaskę.
Powyższy przykład uczy, że warto zaufać pomocy Jezusa, Maryi i Józefa,
zarówno w potrzebach materialnych, jak i duchowych. Nie poprzestawajmy na
wzywaniu Świętej Rodziny, ale starajmy się również naśladować Jej cnoty.
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Część Pierwsza

Cnoty teologiczne
Chodzi tu o te cnoty, które mają za przedmiot samego Boga, albo należny Mu
kult. Cnoty, które mają za przedmiot samego Boga, noszą nazwę teologicznych. Są
nimi: wiara, która uzdalnia człowieka do wierzenia Bogu ze względu na Jego
nieskończoną wierność i prawdomówność; nadzieja, która przygotowuje człowieka by
mógł się spodziewać oglądania i posiadania Boga, co daje człowiekowi wieczne
szczęście; miłość, która czyni zdolnym człowieka do miłowania Boga nade wszystko ze
względu na Jego nieskończone doskonałości. Dochodzi do tego jeszcze cnota
religijności, która sprawia, że człowiek staje się zdolny czcić godnie Boga, oddawać Mu
należny kult, przejawem którego jest przede wszystkim modlitwa.
Wpatrując się w Świętą Rodzinę, znajdujemy w Niej wzór wiary będącej
podstawą życia nadprzyrodzonego: nadziei stanowiącej jego filar, miłości będącej jego
ukoronowaniem oraz religijności, która przejawiając się w duchu modlitwy,
podtrzymuje życie nadprzyrodzone.

Rozdział I - Wiara
Należy najpierw wprowadzić istotne rozróżnienie pomiędzy Jezusem
Chrystusem a Jego Najświętszą Matką i św. Józefem.
Nie księżyc i planety oświecają słońce, ale to ono przekazuje im swoje światło.
Jezus jako Bóg, jest prawdziwą światłością, światłem nie zapożyczonym od nikogo, ale z
samej swej istoty oświecającym każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Jego
ludzka dusza jest oświecana bezpośrednio boską światłością i dlatego wyraźnie ogląda
istotę Boga, jedność Jego natury, troistości osób, wszystkie boskie przymioty: wielkość,
majestat, wiedzę, sprawiedliwość, dobroć, miłosierdzie oraz Jego wszystkie
nieskończone doskonałości, z większą jasnością niż święci w niebie, Aniołowie czy
Serafini. Ten kto widzi, nie ma potrzeby wierzyć, ponieważ wiara jest obrazem tego,
czego się nie ogląda, a wierzy się ze względu na świadectwo innych. Chrystus znał,
nawet jako człowiek, wszystkie nadprzyrodzone prawdy, doskonalej niż wszyscy
mieszkańcy nieba.
Maryja i Józef mogli to wszystko poznawać jedynie przez wiarę. To Bóg powołał
do prawdziwego światła wiary Najświętszą Dziewicę, św. Józefa i wierzących wszystkich
czasów. Wiara jest nadprzyrodzonym darem Boga. Każdy dar nadprzyrodzony jest
udzielany ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Ze względu na Jego zasługi została
udzielona wiara naszym pierwszym rodzicom po ich upadku, wszystkim
starotestamentowym
patriarchom:
Noemu,
Abrahamowi,
Mojżeszowi
i
sprawiedliwym, którzy zostali zbawieni przez wiarę, którą mieli w Jezusie Chrystusie, a
której udzielił im Bóg tylko ze względu na zasługi swego Boskiego Syna.
Maryja i Józef, pochodzący z rodu patriarchów i królów judzkich, byli
spadkobiercami ich wiary. W czasie swego legalnego małżeństwa żyli na bardzo
wysokim stopniu świętości, a więc posiadali bardzo wysoki stopień wiary, gdyż wiara
jest początkiem wszelkiej świętości. Wierze Najświętszej Dziewicy przypisała św.
Elżbieta to szczęście, jakiego Maryja doznała, stając się Matką Boga: "Błogosławiona
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jesteś, któraś uwierzyła". Ewangelia uczy nas również, że św. Józef był sprawiedliwy, a
sprawiedliwy żyje z wiary.
Kiedy Słowo stało się człowiekiem w łonie Maryi, kiedy objawiło się Maryi i
Józefowi w postaci małego Dziecięcia, Jego narodzeniu towarzyszył śpiew aniołów:
"Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Niezwykła gwiazda
sprowadziła do żłóbka Mędrców ze Wschodu. Później Jezus wzrastał i niejednokrotnie
objawiał w stosunkach rodzinnych z Maryją i Józefem odblaski swojej boskiej Mądrości,
które w pewnym stopniu odsłaniały Boże tajemnice. To wszystko było
nadprzyrodzonym światłem oświecającym umysły i pogłębiającym wiarę Maryi i Józefa.
O Mojżeszu napisano, że przeżywał obecność Boga, jakby Go widział.
Najświętsza Dziewico i Ty święty Oblubieńcze Niepokalanej, Wy oglądacie własnymi
oczyma Króla wieków. Przechowujecie słowa, które wyszły z Jego boskich ust i
rozważacie je w ciszy. "Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w
swoim sercu" (Łk 2,19).
Święta Rodzina oświecona Bożą światłością, nie żyła dla ziemi, ale dla nieba.
Jezus czynił wszystko, żeby podobać się swemu Ojcu, który "miał w Nim upodobanie".
Od chwili poczęcia był samą światłością, samą prawdą i samą doskonałością. Nie mógł
więc wzrastać w miarę wchodzenia w życie; pozwalał jedynie swej wiedzy i mądrości,
które krył w sobie, ujawniać się stopniowo. Maryja i Józef przyłączyli się do Jezusa, by
żyć Jego boskim życiem i pozwolić się prowadzić wszystkim promieniom Jego
światłości. Dlatego nie było w Ich duszach żadnej ciemności, żadnych światowych
uprzedzeń, a w Ich sercach żadnego nieuporządkowanego przywiązania. Zmierzali więc
swobodnie drogami sprawiedliwości, od cnoty do cnoty, wzrastając z godziny na
godzinę w światłości, podobni do gwiazdy porannej, która złoci najpierw szczyty gór, a
następnie - w miarę jak dzień zbliża się ku południowi - wysyła coraz jaśniejsze
promienie.
O nadprzyrodzone, prawdziwe życie, które jesteś uczestnictwem w życiu
Bożym, kiedyż zastąpisz w duszach życie cielesne, zmysłowe, naturalne życie
przyćmionego umysłu, którego światło zaciemnił grzech?
"Człowiek zmysłowy - mówi św. Paweł - nie pojmuje tego, co pochodzi z Ducha
Bożego". Wytracę - mówi Pan - mądrość mędrców i odrzucę roztropność roztropnych
(w duchu tego świata)"
Filozofowie wszystkich czasów, którzy nie znaliście wiary, albo utraciliście ją z
powodu swej zarozumiałości, a teraz jesteście pozbawieni na zawsze widzenia Bożego
oblicza, na co przydała się wasza pycha?" Chwalą was być może na ziemi, gdzie już was
nie ma, a tam gdzie jesteście doznajecie udręki. Wyżej stawiam pokorną i pełną
oddania wiarę Maryi i Józefa niż urojenia waszej rzekomej mądrości, która nie potrafiła
rozpoznać prawdziwego światła, a jeżeli nawet je poznała, nie potrafiła dać wam siły
do uwielbiania Boga tak, jak na to zasługuje. "Nie oddali Mu czci jako Bogu" (Rz 1,21).
"Kto nie wierzy już został potępiony" (J 3,18), ponieważ nie wierzy w Jezusa Chrystusa,
odrzuca prawdę, którą go Bóg obdarowuje dla jego zbawienia. Czyż można wyrządzić
Bogu większą zniewagę, niż przez odrzucenie Jego świadectwa? Świadectwo ludzkie
przyjmujemy codziennie, a przecież świadectwo Boże jest nieskończenie większe.
Wyrządzając tę zniewagę Bogu, człowiek sam się gubi, wygasza w sobie światło, które
prowadzi do nieba. Ten, kto zagłusza swój rozum, ponosi wielką winę. Nie mniejszą
winę popełnia ten, kto pozwala sobie gasić światło wiary, bez którego "nie można
podobać się Bogu" i dojść do posiadania Go w wieczności. Jeżeli więc chcemy
upodobnić się do Świętej Rodziny, żyjmy wiarą! Życie z wiary zakłada to, że musimy się
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starać o pogłębianie swoich wiadomości z zakresu prawd religijnych i głęboko wypisać
w swojej duszy podstawowe zasady naszej wiary, i swoje życie uzgodnić z tymi
zasadami. Zasady te wymagają rozwinięcia, czego spróbujemy dokonać w trzech
kolejnych artykułach.
Przykład - Epitafium pewnego Anglika
Pokazywana jest jeszcze w Rzymie kaplica, którą zbudował papież Grzegorz
Wielki ku czci św. Andrzeja. Jeszcze jako zwykły zakonnik, przekształcił swój dom
rodzinny na klasztor, z którego mieli wychodzić przyszli apostołowie Anglii. W kościele
klasztornym, należącym obecnie do oo. Kamedułów, za amboną, z której św. Grzegorz
wygłaszał kazania, i ołtarzem, przed którym wiele się modlił o nawrócenie Anglii,
można obejrzeć groby kilku zacnych Anglików zmarłych na wygnaniu, którzy chcieli
dochować wierności religii przyniesionej im przez Apostołów pochodzących z tego
klasztoru. Wśród wielu napisów nagrobkowych znajduje się również następujący: "Tu
spoczywa Robert Pecham, angielski katolik, który po zerwaniu Anglii z Kościołem
Rzymskokatolickim opuścił swoją Ojczyznę, nie mogąc znieść w niej życia bez
prawdziwej wiary. Po przybyciu do Rzymu zmarł, nie mogąc znieść życia bez Ojczyzny”.
Bądźmy gotowi raczej wszystko stracić, niż wyrzec się wiary.

Artykuł 1 - Troska o nauczanie prawd wiary
Treści Ksiąg świętych natchnionych przez Ducha Świętego i przekazanych przez
Niego prorokom i natchnionym autorom żyjącym przed przyjściem Jezusa Chrystusa na
ziemię, były przedmiotem ustawicznych studiów ludu Bożego. Żydzi, poza synagogą,
nie mieli żadnych szkół publicznych i ona była miejscem ich zgromadzeń. Czytano tam
Biblię w wyznaczone dni.
Wychowanie odbywało się w rodzinie. Polegało ono na nauczaniu dzieci Prawa
Bożego i na przypominaniu cudów, których Bóg dokonał dla dobra ich praojców, oraz
na budzeniu bojaźni i miłości Bożej.
W ten sposób wychowywał się św. Józef. Maryja natomiast w dzieciństwie
wychowywała się w świątyni i tam oddawała się rozważaniu Słowa Bożego. Później,
oboje czerpali w szkole Jezusa nowe światło z Pism natchnionych. Skoro Zbawiciel w
ten sposób interpretował Słowo Boże uczniom idącym do Emaus, że ich serca pałały
Bożą miłością, nie zaniedbał również okazji do objawiania Bożych tajemnic swojej
Najświętszej Matce i swemu Opiekunowi.
Można sobie wyobrazić jak bardzo Maryja i Józef pragnęli czerpać takie odkrycia
z ust Jezusa, zanim rozpocznie głoszenie Ewangelii innym. Jakże bardzo musiały Ich
zachwycać te promienie niebiańskiego światła! Jaki zapał ogarniał wówczas ich serca!
Taki jest właśnie wzór rodziny chrześcijańskiej. Naukę wiary należy przyswajać sobie w
rodzinie. Ona jest najbardziej konieczna ze wszystkich nauk. Wystarczy do wiecznego
zbawienia; bez niej wszystkie inne są bezużyteczne dla wieczności. Duch Święty mówi:
"Już z natury głupi są ci ludzie, którzy nie poznali Boga", chociażby wykazywali
największą wiedzę w sprawach tego świata. Największym obowiązkiem rodziców jest
uczenie dzieci poznawania Boga, najważniejszym zaś obowiązkiem dzieci jest uczyć się
prawd wiary chrześcijańskiej. Są takie prawdy, nieznajomość których pochodząca z
niedbalstwa, może pociągnąć za sobą ciężką winę. Są to: istnienie jednego Boga, który
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wynagradza za dobro, a za zło karze; trzy odrębne osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch
Święty. Bóg jest duchem, którego nie można widzieć oczyma ciała. Syn Boży, nie
przestając być Bogiem, przyjął podobne do naszych duszę i ciało, aby stać się dla nas
widzialnym, pouczyć nas, odkupić od grzechu i piekła przez swoje cierpienie i śmierć.
Powstawszy z martwych trzeciego dnia po swoim ukrzyżowaniu, wstąpił do nieba, skąd
znowu przyjdzie, aby sądzić wszystkich ludzi. Ustanowił swój Kościół, nad którym
czuwa Duch Święty i który ma nas pouczać o prawdzie, której powinniśmy być
posłuszni. Nasze dusze są nieśmiertelne, a więc w konsekwencji będą wiecznie
szczęśliwe lub nieszczęśliwe, zależnie od. tego, czy na tym świecie będziemy czynić
dobrze czy źle.
Aby zasłużyć na życie wieczne powinniśmy wierzyć, że Bóg dał nam swoje
przykazania, które należy znać i ich przestrzegać.
Aby stosować je w praktyce i zasługiwać przez to na niebo, potrzebujemy
bezwzględnie pomocy, której Bóg nie musi nam udzielać. Ta pomoc nazywa się łaską.
Aby ją otrzymać jest konieczna bezwzględnie modlitwa. Dla zapewnienia nam łaski
mamy również sakramenty święte, szczególnie chrzest, który jest konieczny do
zbawienia, następnie sakrament pojednania, w którym Bóg odpuszcza nam grzechy,
oraz Eucharystię, która daje nam samego Jezusa Chrystusa wraz z wielką obfitością
Jego łask.
Oto wykaz artykułów naszej wiary, których poznanie jest najkonieczniejsze.
Trzeba uczyć się rozumieć znaczenie "Wierzę w Boga", "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo",
przykazań Bożych i kościelnych. Trzeba starać się również posiąść to, co zawiera
katechizm. Bardzo zbawienna jest praktyka czytania w rodzinie, zwłaszcza w długie
zimowe wieczory, rozdziału lub przynajmniej jednej stronicy katechizmu lub innego
dobrego opracowania z dziedziny chrześcijańskiej nauki.
Nic tak nie utrwala prawd religijnych w duszach dzieci i wszystkich wiernych jak
opowiadanie historii biblijnej. Św. Jan Chryzostom wyjaśniał kiedyś swoim wiernym
werset psalmu 44: "Boże, słyszeliśmy na własne oczy, ojcowie nasi opowiedzieli nam o
czynach, których za ich dni dokonałeś w pradawnych czasach". Wypowiadając słowa
"ojcowie nasi nam opowiedzieli", wielki mówca zawołał: "Słuchajcie wy wszyscy, którzy
zaniedbujecie wasze dzieci i pozwalacie im śpiewać światowe piosenki, a zaniedbujecie
Boże opowieści. Ludzie, o których mówimy, nie byli tacy. Oni poświęcali swoje życie na
głoszenie dzieł Boga i odnosili podwójny pożytek. Ci bowiem, którzy otrzymali od Niego
dobrodziejstwa, stawali się lepszymi dzięki zachowaniu ich w pamięci, a ich potomstwo
czerpało z tych opowiadań gruntowną znajomość Boga oraz wzrastało w gorliwości i w
cnotliwym życiu. Na ich ustach były pisma współczesnych im pisarzy, a cała ich nauka i
wszystkie ich rozmowy opierały się na tych opowiadaniach, których uroku i
użyteczności nic nie może przewyższyć. Jeżeli bowiem opowiadanie o zwykłych
wydarzeniach oraz bajki i fantastyczne opowieści zdolne są zainteresować słuchaczy, to
tym bardziej powinny nas zachwycać i nakłaniać do cnoty opowiadania o wydarzeniach
świadczących o dobroci Boga, o Jego potędze, mądrości i trosce o nas".
Fenelon wyraża te same myśli, dołączając do nich szczegóły, które tu
przytoczymy: "Trzeba się starać - mówi ten znany biskup - bardziej zainteresować
dzieci historią świętą niż innymi opowiadaniami, nie mówiąc już o tym, że jest ona
piękniejsza. Być może nigdy w to nie uwierzą, jeżeli nie damy im tego odczuć bez
specjalnego zachwalania. Pomóżmy im dostrzec jej ważność, niepowtarzalność i
cudowność przejawiające się w prostych ale niezwykle żywych obrazach. Historie:
stworzenia, upadku Adama, potopu, powołania Abrahama, ofiarowania Izaaka,
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przygód Józefa, urodzenia i ucieczki Mojżesza, potrafią nie tylko pobudzić ciekawość
dzieci, ale będą również kształtowały ich poglądy, ukazując im początki naszej religii.
Trzeba być wielkim ignorantem w sprawach religii, aby nie wiedzieć, że ma ona swoją
historię. Przez ukazanie splotu cudownych wydarzeń, informujemy o jej powstaniu, o
jej ciągłości i o wszystkim, co sprawia, że wierzymy i praktykujemy. Bóg, który lepiej niż
ktokolwiek zna duszę człowieka, którego stworzył, ukrył prawdy religijne w
opowiadaniach ludowych, które nie przeciążają umysłu prostych ludzi, ale pomagają im
zrozumieć i zapamiętać tajemnice wiary. Jeżeli mówimy dziecku, że Bóg jest jeden w
trzech osobach mających jedną naturę, to przez częste powtarzanie zapamięta te
słowa, ale jest rzeczą wątpliwą, czy prawidłowo zrozumie ich znaczenie. Trzeba mu
raczej opowiedzieć, jak Jezus wychodząc z Jordanu usłyszał z nieba głos Ojca: "Ten jest
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie". Dodajmy również,
że Duch Święty zstąpił na Zbawiciela pod postacią gołębicy. Niech ono samo odnajdzie
w tym opowiadaniu Trójcę Świętą i nigdy o tym nie zapomni. Będzie zawsze
rozpoznawało trzy osoby Boskie poprzez różnicę w Ich działaniu. Nie będzie potrzeby
nawet pouczać, że te Trzy Osoby stanowią jednego Boga. Ten przykład wystarczy do
ukazania użyteczności opowiadań biblijnych. Pozornie wydaje się, że przedłużają
nauczanie, w rzeczywistości jednak skracają je i niwelują abstrakcyjność prawd
katechizmowych, w których tajemnice są oderwane od faktów. Stąd wniosek, że
dawniej nauczano przez opowiadanie o wydarzeniach.
Ta wspaniała metoda, którą chętnie stosował św. Augustyn, nie pochodzi
bynajmniej od niego samego, ale jest to powszechna metoda i praktyka Kościoła.
Polegała ona na ukazywaniu w trakcie opowiadania, że religia jest tak stara jak świat.
Mówiła o Jezusie Chrystusie, na którego czekano już w Starym Testamencie, a który
żyje i działa w Nowym Przymierzu. Taka jest podstawa chrześcijańskiego nauczania.
Po opowiedzeniu o ważnych wydarzeniach Starego Testamentu, należy przejść
do cudownych narodzin św. Jana Chrzciciela. Szczegółowiej należy opowiedzieć o
narodzeniu Jezusa Chrystusa. Potem należy wybrać z Ewangelii najbardziej
charakterystyczne wydarzenia z Jego życia: pouczanie uczonych w Świątyni w wieku 12
lat, chrzest w Jordanie, pobyt na pustyni i kuszenie, nawrócenie grzesznicy, która
namaściła wonnościami stopy Zbawiciela, obmyła je swymi łzami i otarła włosami.
Trzeba również opowiedzieć o nawróceniu Samarytanki, o uzdrowieniu niewidomego
od urodzenia, o przywróceniu do życia Łazarza, oraz o triumfalnym wjeździe Jezusa do
Jerozolimy. Trzeba im również ukazać Jezusa cierpiącego, wychodzącego w chwale z
grobu, spotykającego się z Apostołami przez czterdzieści dni i wstępującego do nieba, o
Zesłaniu Ducha Świętego, o u kamienowaniu św. Szczepana, o nawróceniu św. Pawła, o
zaproszeniu przez setnika Korneliusza, o podróżach Apostołów, szczególnie św. Pawła,
co może być również bardzo interesujące. Trzeba również wybrać najpiękniejsze
życiorysy męczenników i jakieś obrazy z życia pierwszych chrześcijan: o męstwie
młodych dziewic, o umartwionym życiu pustelników, o nawróceniu królów i całych
narodów, o postawie Żydów i o ich dotąd nie zmazanej karze.
Ożywmy nasze opowiadania urozmaiconymi głosami i pozwólmy przemawiać
wszystkim naszym postaciom. Dzieci mające żywą wyobraźnię, przyjmą to, jak gdyby
same ich widziały i słyszały. Na przykład opowiadając historię Józefa egipskiego
postarajmy się, by jego bracia przemawiali jak brutale, a Jakub jak czuły i przygnębiony
ojciec. Kiedy przemawia sam Józef, niech daje do zrozumienia, że jest panem w Egipcie;
że go bawi ukrywanie się przed braćmi, napędzanie im strachu, a następnie ujawnienie
się przed nimi. Takie proste przedstawienie połączone z bogactwem samej historii na
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pewno zachwyci i zainteresuje dziecko. Nie należy jednak dopuszczać do
przeładowywania dzieci tymi historiami. Czasem takie opowiadanie może być formą
nagrody za dobre sprawowanie. Opowiadanie nie powinno zbytnio przypominać lekcji
szkolnej. Nie trzeba dziecka zmuszać do powtarzania opowiadań, gdyż to osłabia
wrażenie i pozbawia dziecko przyjemności słuchania.
Arcybiskup von Cambray proponuje: Jeżeli w domu jest więcej dzieci,
zachęcajmy je do przedstawiania postaci z historii biblijnej, której się nauczyły, Jedno
niech będzie np. Abrahamem, a drugie Izaakiem. Takie przedstawienia spodobają się
im bardziej niż zabawy, przyzwyczają je do myślenia i mówienia z przyjemnością o
rzeczach poważnych, a same opowiadania utrwalą się w ich pamięci na zawsze.
Trzeba dodać, że nawet staruszkowie przebywający stale w domu, kiedy usłyszą
te opowiadania i zobaczą takie przedstawienia, będą mieli możność ożywienia swojej
wiary.
Taki sposób przekazywania dzieciom wiary jest skutecznym sposobem na
wprowadzenie życia nadprzyrodzonego do rodzin. Niech jednak rodzice czuwają, aby
chwast ateizmu nie zagłuszył zasianego przez nich w duszach dzieci ziarna wiary. Są
szkoły, w których naucza się pogardy dla religii i w konsekwencji tego dzieci mogą być
wychowane na ateistów i wolnomyślicieli. W żadnym wypadku rodzice nie powinni
powierzać im swoich dzieci. Byłoby tysiąc razy lepiej, gdyby nigdy nie umiały czytać i
pisać, niż gdyby miały się tam nauczyć ateizmu. Są również szkoły indyferentne, w
których nie mówi się wcale o Bogu. Nieszczęśliwe są kraje, które posiadają tylko takie
szkoły. Tam, gdzie jest możliwość wybierania pomiędzy szkołą wyznaniową a pozornie
indyferentną, rodzice prawdziwie chrześcijańscy na pewno nie będą się wahać przy
wyborze. Czyż odważyliby się dać pierwszeństwo zakładom, w których milczy się o tym,
co jest najważniejsze do poznania przed szkołami, gdzie przyznaje się religii i wierze
należne im miejsce?
Jeżeli w jakiejś miejscowości nie można znaleźć innej szkoły poza indyferentną,
wówczas rodzice mają jeszcze poważniejszy obowiązek zapobiegania zgubnym
następstwom takiego wychowania, czuwając nad tym, aby ich dzieci uczestniczyły w
katechizacji parafialnej, oraz ucząc je troskliwie w domu. Nieświadomość religijna czyni
człowieka bezbronnym wobec ateizmu i własnych namiętności. Niech rodzice będą
czujni pod tym względem, gdyż chodzi tu o honor rodziny, o szczęśliwą starość, oraz o
zbawienie własne i swoich dzieci.
Dla zapobieżenia tym wielkim niebezpieczeństwom odnośnie wiary,
opublikowaliśmy praktyczny sposób towarzyszenia umierającym, praktyczny sposób
przygotowywania małych dzieci do Sakramentu Pojednania, oraz inne prace jak:
"Książkę dla dzieci" i "Książkę dla wszystkich". Ta ostatnia została przetłumaczona na
kilka języków, a samo wydanie francuskie rozeszło się w ponad 60 tysiącach
egzemplarzy. Byłoby nam bardzo miło, gdyby te książki znalazły się we wszystkich
rodzinach.
Przykład - Filozof
Pomimo swoich błędów słynny filozof Jouffroy potrafił docenić wartość
katechizmu. Jest - mówił - taka sobie mała książeczka, z której uczą się dzieci, i z której
przepytuje się je w kościele. Przeczytajcie tę małą książeczkę nazywaną katechizmem.
Znajdziecie tam rozwiązanie wszystkich problemów, które ja postawiłem i odpowiedzi
na wszystkie bez wyjątku pytania. Zapytajcie chrześcijanina, skąd pochodzi ludzkość.
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On będzie wiedział. Będzie również wiedział, dokąd zmierza ludzkość i jak się tam idzie.
Możecie zapytać biedne małe dziecko, które samo nie pomyślałoby, żeby się nad tym
zastanawiać, dlaczego żyje na tej ziemi i co się z nim stanie po śmierci. Dzięki tej
książeczce da wam bardzo budującą odpowiedź.
Pochodzenie człowieka, jego przeznaczenie w tym i w przyszłym życiu, stosunek
człowieka do bliźnich i jego prawa odnośnie stworzeń - to wszystko jest mu doskonale
znane. Kiedy dorośnie nie będzie miało żadnych wątpliwości co do prawa naturalnego,
co do praw politycznych, gdyż to wszystko wyda mu się jasne, jak gdyby samo przez
się, bo można to wyprowadzić z katechizmu. Nazywam to właśnie wielką religią,
poznaję ją bowiem po tym, że nie brakuje jej odpowiedzi na żadne pytanie interesujące
ludzkość.

Artykuł 2 - Przekonanie do chrześcijańskich zasad
Boski Zbawiciel musiał z pewnością często powtarzać Maryi i Józefowi, którzy
łaknęli Jego słowa, całą swoją naukę, która do końca świata będzie światłością dla
ducha i wskaże przyszłym pokoleniom drogę do nieba. "Jaką korzyść odniesie człowiek,
choćby zdobył cały świat, jeżeli poniesie szkodę na swojej duszy”? "Królestwo
niebieskie cierpi gwałt, a zdobywają je gwałtownicy". "Jedynie Bóg jest dobry". "Jeżeli
ja sam się chwalę, moja chwała nie ma znaczenia". "To mój Ojciec otacza Mnie
chwałą". Błogosławieni ubodzy w duchu, to znaczy ci, którzy są oderwani od dóbr tego
świata. Błogosławieni cisi, błogosławieni którzy płaczą. Błogosławieni ci, którzy łakną i
pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni, błogosławieni ci, którzy mają czyste
serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój;
błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Błogosławieni
będziecie, kiedy będą was przeklinać i prześladować. Cieszcie się i radujcie, ponieważ
zarezerwowana jest dla was nagroda w niebie".
Maryja i Józef karmili swoje serca tymi boskimi prawdami, które były dla nich
słodsze niż miód.
Rodzinie chrześcijańskiej, która pragnie naśladować Świętą Rodzinę z Nazaretu,
nie wystarczy samo poznawanie prawd religijnych. Trzeba, aby wszyscy jej członkowie
ugruntowali w swoich duszach mocne przekonanie, które pomoże im wyznaczyć sobie
niezachwianą linię postępowania.
Świat posiada swoje własne zasady dyktowane przez ducha kłamstwa. Skutki
tych zasad są straszne, ponieważ tolerują one i usprawiedliwiają nieład moralny, co w
konsekwencji prowadzi do coraz większego pogrążania się w nim i staczania się prosto
do piekła. Na tych, którzy ośmielają się wypowiadać takie oto maksymy: "Młodość
musi się porządnie wyszumieć". "Bóg jest zbyt dobry, żeby nas potępić”; grzech, który
nikomu nie szkodzi, jest drobnostką, i tym podobne. Pan rzuca przekleństwa: "Biada
wam, którzy zło nazywacie dobrem - mówi Pan przez usta Izajasza - a dobro nazywacie
złem; którzy zamieniacie ciemności na światło, a światło na ciemności; którzy
przemieniacie gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz" (Iz 4,20). Zatruty niewiarą język
powoduje śmierć ducha. Jeżeli słyszy się na każdym kroku w rodzinach, jeżeli tym
językiem mówią rodzice, wówczas dzieci w dobrej wierze wchłaniają truciznę, która
może spowodować śmierć duszy, tysiąckroć straszniejszą niż śmierć ciała.
Jeżeli obserwacja uczy nas, że zasady tego świata są zgubne, to przeciwnie
zasady zawarte w Ewangelii są zbawienne, jeżeli staramy się gorliwie wypisać je
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głęboko w naszych duszach. Ludzie kierują się w życiu przekonaniami. Wystarczy być
przekonanym o prawdziwości jednego zdania Zbawiciela, żeby na nowo ukształtować
swoje życie. Czyż nie wiemy, że przez częste powtarzanie słów Chrystusa: "Jaką korzyść
odniesie człowiek, chociażby zdobył cały świat, jeżeli poniesie szkodę na swojej duszy",
św. Ignacy Loyola przemienił rozmiłowanego w ludzkiej sławie Franciszka Ksawerego w
wielkiego apostoła i świętego?
Blanka z Kastylii wychowała swego syna Ludwika IX na świętego, powtarzając
mu często, że wolałaby widzieć go martwego u swych stóp, niż dowiedzieć się, że
popełnił grzech ciężki. Sprawiedliwy Tobiasz uczynił swego syna dziedzicem swoich
cnót, wpajając mu taką oto naukę: "Prowadzimy ubogie życie, to prawda, ale będziemy
mieli wiele dóbr, jeżeli będziemy bać się Boga. Ci którzy popełniają grzechy, są
nieprzyjaciółmi swojej duszy".
W rodzinach chrześcijańskich należy wystrzegać się jak dżumy zasad
światowych, powtarzać często różne zbawienne maksymy, aby wszyscy dokładnie je
sobie przyswoili. Na przykład: "Utrata Boga jest utratą wszystkiego". "Jeżeli
otrzymaliśmy dobra z ręki Boga, czemu nie mielibyśmy przyjąć z niej doświadczeń?"
"Stało się tak, jak się spodobało Bogu, niech imię Pańskie będzie błogosławione". To
właśnie wznosi duszę ponad ziemię, to wytwarza w niej mocne przekonanie
uzdalniające nas do opierania się wszelkim przeciwnościom losu. To uszlachetnia serca
i zanurza je w prawdach wiary i zabezpiecza przed błędami, zagrażającymi słabym
duszom, i przed zepsuciem, które je osłabia.
Rodzice chrześcijańscy, nie przygotowujcie sobie gorzkich wyrzutów sumienia z
powodu zguby waszych dzieci, którym mówicie zgodnie z duchem świata:
"Błogosławieni bogaci, błogosławieni ci, którzy szukają uciech cielesnych; głupotą jest
wybaczanie zniewag" i inne podobne maksymy, które czynią człowieka chciwym dóbr i
przyjemności ziemskich oraz sprawiają, że w duszach kiełkuje żądza zemsty i
nienawiści.
Namiętności nie należy drażnić, szczególnie w młodym wieku, ale należy je
opanowywać stanowczo przy pomocy zasad ewangelicznych. Te zasady są podstawą
całego wychowania religijnego i całego życia chrześcijańskiego. Jeżeli zaniedbujemy
przezwyciężanie złych skłonności, budujemy na piasku.
Przykład - Wirginia Bruni
Ojciec Yentura napisał, że są dzisiaj nowe Blanki i jest ich więcej niż można
sądzić. Opowiem tylko o jednej z tych bohaterskich matek, które znałem, o Wirginii
Bruni. Miała troje dzieci, syna i dwie córki. Codziennie po wspólnie odmawianej
modlitwie zabierała głos i z odwagą wobec wszystkich mówiła do Boga: "Mój Boże, nie
zważaj na moją miłość do tych dzieci, ale spraw, aby wszystkie troje zmarły ... na moich
oczach, zanim miałyby nieszczęście popełnić chociaż jeden grzech". Wychowane w ten
sposób w bojaźni Bożej , po śmierci matki wszystkie wybrały służbę Bożą... Syn został
kapłanem, młodsza córka zakonnicą, a starsza budowała świat swoją pobożnością. Stan
zdrowia nie pozwolił jej na wstąpienie do zakonu. Gdyby wszystkie matki potrafiły z
taką wiarą wpajać swoim dzieciom prawdy wiary, niebo szybko zaludniłoby się
świętymi.
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Artykuł 3 - Konieczność życia według wiary
Bóg dał nam światło swego słowa, aby skierować nas na drogę do nieba: "Twoje
słowo jest światłem na mojej ścieżce". Jezus, który zawsze oglądał oblicze Ojca w
uszczęśliwiającej światłości, czynił zawsze to, co się podobało Ojcu niebieskiemu.
Maryja i Józef, oświeceni światłem wiary, prowadzeni jedynie przez to niebiańskie
światło, mogli osiągnąć najwyższe stopnie świętości. Idźmy więc za Nimi! Zbawiciel
powiedział: "Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach", wie bowiem dokąd idzie.
Nie wie tego ten, kto pogrążony jest w ciemnościach.
Wiara pozwala nam żyć życiem nadprzyrodzonym. Życie jest podstawą ruchu.
Żyjącymi nazywamy te istoty, które są zdolne do poruszania się w jakiś sposób.
Kamienie, minerały, metale, nie posiadają życia, a więc są niezdolne do poruszania się.
Rośliny posiadają zdolność do odżywiania się sokami ziemi za pomocą korzeni, wzrostu
i rozprzestrzeniania swych gałęzi oraz rozmnażania się przez rozsiewanie nasion. Życie
roślinne stanowi najniższą formę i stopień życia. Zwierzęta posiadają ponadto zdolność
przenoszenia się z miejsca na miejsce, doznawania wrażeń bólu lub przyjemności oraz
odbierania wrażeń zmysłowych. Człowiek, w przeciwieństwie do zwierząt, może
rozumować, zdobywać wiedzę, studiować prawa rządzące światem i poznawać Boga.
Jest to życie rozumne właściwe człowiekowi i wynosi go wysoko ponad zwierzęta.
Oprócz wspomnianych form życia należących do porządku przyrodzonego, jest
jeszcze życie, do którego Bóg nawoływał człowieka jedynie z wielkiej dobroci. Ono
wynosi go ponad naturalne życie ludzkie, tak jak życie rozumne wynosi go ponad
nierozumne życie zwierząt. To życie nadnaturalne ma za podstawą i punkt wyjścia
wiarę. Kiedy nasze zmysły wprowadzają nas w błąd, rozum sprowadza wszystko na
właściwe tory. Kiedy gwiazdy na firmamencie wydają się naszym oczom nie większe od
lampy naftowej, rozum mówi nam, że to sprawia ogromna odległość. W rzeczywistości
są to ogromne ciała krążące w przestrzeni nad naszymi głowami. W podobny sposób
działa wiara w stosunku do naszego rozumu. Kiedy nasz rozum zostaje przyćmiony
przez namiętności i pokazuje nam, że korzyści doczesne są ważniejsze niż dobra
wieczne, że sprawy ziemskie są najważniejsze, że jedynie rzeczy stworzone mają
wartość, a sprawy boskie nie zasługują by się nimi zajmować, wówczas wkracza wiara
ze swoim nadprzyrodzonym światłem i koryguje błędy rozumu przekonując go, że takie
poglądy wynikają z ograniczoności ludzkiego poznania, które nie może dosięgnąć spraw
boskich. Wiara przekonuje, że sprawy ziemskie są znikome, że Bóg jest wszystkim, a
ziemia jest tylko ziarnkiem piasku, że czas jest tylko przemijająca chwilą, wieczność zaś
trwa bez końca.
Podobnie jak rozum został dany człowiekowi w tym celu, by mógł działać
doskonalej niż nierozumne zwierzęta, nieraz zwierzętami nazywamy tych, którzy
kierują się tylko nieuporządkowanymi namiętnościami, podobnie i wiara została nam
dana przez Boga, który pragnie nas prowadzić w doskonalszy sposób niż tych, którzy
kierują się jedynie naturalnym rozumem, jak to ma miejsce u pogan. Są i dzisiaj na
świecie ludzie uczciwi, którzy jednak nie chcą się kierować nadprzyrodzonym punktem
widzenia.
Aby doprowadzić człowieka do Boga, nie wystarcza sam rozum, by mógł poznać,
że Bóg istnieje, że jest samą doskonałością, że zasługuje na wiarę, kiedy nas poucza, że
jest naszym obowiązkiem przyjąć Jego słowo, kiedy jesteśmy pewni, że to On
przemówił. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani przyjąć Jego naukę, nawet jeśli
nasz rozum nie potrafi jej pojąć. Jeździec który pragnie zdobyć nagrodę, nie zważa na
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potrzeby konia; na to że chciałby odpocząć lub zaspokoić pragnienie, ale dopinguje go
ostrogami, ponieważ ma na oku jedynie własną chwałę zwycięstwa, które przypadnie
mu w udziale. Człowiek, który żyje wiarą i nadzieją, że jako nagrodę otrzyma dobra
wieczne, idzie za światłem wiary nawet wówczas, gdy rozum stawia mu przed oczy
korzyści ziemskie mogące hamować jego bieg ku Bogu i ku wieczności.
Wiara uczy nas, że dla osiągnięcia wiecznej szczęśliwości trzeba żałować za
swoje grzechy, przebaczyć swoim nieprzyjaciołom, nieść swój krzyż z poddaniem się
woli Bożej. Natura ludzka tego nie rozumie, ale nie należy zważać na nią i iść naprzód
jako uczeń Chrystusa i naśladowca Świętej Rodziny.
Ten, kto kieruje się tylko rozumem, nigdy nie dojdzie do posiadania Boga,
podobnie jak nie otrzyma nagrody ten, kto zatrzymuje się w biegu, aby dać
wytchnienie koniowi lub go napoić.
Wiara powinna wspierać nasze czyny, gdyż ona nadaje im charakter
nadprzyrodzony i zasługujący. Jest rzeczą konieczną, żeby nasza wiara była żywa i
praktyczna. Co pomoże wyznawanie Boga ustami, jeżeli zaprzecza się temu uczynkami?
"Wiara bez uczynków jest martwa". Ona jest nasieniem cnót, lekarstwem przeciwko złu
w naszych duszach, talentem, przy pomocy którego możemy osiągnąć niebo. Co za
korzyść z nasienia, jeśli się go nie wrzuca w ziemię? Z lekarstwa, jeśli się go nie podaje
choremu? Z pieniędzy, jeśli nie robi się z nich żadnego użytku? Podobna jest korzyść z
nagromadzonego błota jak ze złota, które nie daje żadnego pożytku.
Kto mówi o fundamencie - zauważył Bossuet - ma na myśli początek jakiejś
budowli albo podstawę czegoś. Jeżeli wiara jest dopiero początkiem, trzeba myśleć o
dokończeniu dzieła. Jeżeli ma być podstawą, trzeba dalej na niej budować. Zgodnie z
regułami architektury dla danej budowli powinien być odpowiedni fundament, a
budowla powinna być proporcjonalna do fundamentu. Mamy tu do czynienia z wielkim
i mocnym fundamentem. Jest nim sam Jezus Chrystus, Jego boskie słowo i święte
przykłady Jego życia. Na takim fundamencie budowane są tylko wielkie dzieła.
Chrześcijanina powinny charakteryzować wzniosłe myśli, szlachetne uczucia i święte
życie. Mając wzniosłe pojęcie o Bogu, o duszy i o wieczności, trzeba oceniać wszystko
co ziemskie jako znikomy pył, zmierzać ku Bogu przez zachowywanie przykazań,
pragnąc raczej umrzeć niż je przekroczyć.
Czy nie takie właśnie uczucia ożywiały pierwszych chrześcijan, którzy są naszym
wzorem w wierze? Dla nich Bóg był wszystkim a świat niczym. Szli na śmierć z radością,
ciesząc się z tego, że uznano ich za godnych by cierpieć i umierać dla Jezusa Chrystusa.
Święte były ich rozmowy; treścią ich śpiewów były psalmy, ich uczynki były
świadectwem chrześcijańskiego miłosierdzia; ich świętami były uroczystości religijne, a
ich ucztą Eucharystia. Ich domy były sanktuariami, a każdy ojciec rodziny był biskupem.
Nie miały tam dostępu żadne światowe zasady. Modlono się tam, otaczano się miłością
i służono Bogu. Było tam tylko jedno serce i jedna dusza, jak w Świętej Rodzinie
Nazaretańskiej.
Kiedy doczekamy powrotu tych szczęśliwych czasów? Gdy Jezus, Maryja i Józef
staną się wzorem wszystkich chrześcijańskich rodzin, wówczas myśli płynące z wiary
napełnią wszystkie umysły, ożywią wszystkie pragnienia, pokierują wszystkimi
uczynkami. Jeżeli zostaną one ofiarowane Bogu, staną się święte i zasługujące na
niebo.
To, co odnosimy do rodzin chrześcijańskich w ogóle, ma w szczególności
zastosowanie w rodzinach zakonnych. One właśnie powinny stanowić schronienie dla
wiary usuwanej stopniowo ze świata. Żywa wiara pozwoli im widzieć w przełożonych
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samego Boga, którego reprezentują. To pomoże chętnie ich słuchać, bardziej cenić
pokutę i ubóstwo, podczas gdy dzieci tego świata gonią za przyjemnościami i
bogactwami. Wiara pomoże wzrastać liliom czystości, które nasycą świat swoją wonią i
olśnią go swoją światłością. Wiara pomnaża tam modlitwy i dobre uczynki, które
wyjednają wielkie zasługi dla wieczności.
Przykład – Dzielna babci
Za czasów Humeryka, króla afrykańskich Wandalów, około pięciu tysięcy
katolików zostało zesłanych na wygnanie. Jeden z nich, biskup Wiktor, opowiada o
następującym zdarzeniu: "Pewnego dnia maszerując tak z tą Bożą Armią, zauważyliśmy
starszą kobietę, ubraną w suknię pokutną. Niosła różne rzeczy, a za rękę prowadziła
małe dziecko i zachęcała je tymi słowami: "Biegnij, moje dziecko! Czy widzisz tych
świętych? Z jaką radością śpieszą oni, by otrzymać nagrodę!" Robiliśmy jej wymówki,
że będąc kobietą, pragnie się przyłączyć do mężczyzn Bożej Armii. Odpowiedziała:
"Pobłogosławcie mnie, panowie, i módlcie się za mnie i za to dziecko, które jest moim
wnukiem, bo chociaż jestem grzesznicą, to jestem córką zmarłego biskupa z Zurite".
Pytaliśmy dlaczego nosi strój pokutny i idzie tak daleko. Odpowiedziała: "Idę na
wygnanie z tym małym, waszym sługą, żeby nieprzyjaciel nie wykorzystał jego
samotności i nie sprowadził go z drogi prawdy na drogę śmierci". Na te słowa
rozpłakaliśmy się i nie potrafiliśmy powiedzieć nic innego, jak tylko "Niech się dzieje
wola Boża".
Oby wszystkie matki miały taką gorliwość w chronieniu swoich dzieci przed
herezją i grzechem.

Rozdział II - Nadzieja
Nadzieja jest filarem podtrzymującym budowlę zbawienia, której fundamentem
jest wiara. Duch Święty mówi, że właśnie dzięki nadziei dostępujemy zbawienia. Pod
tym względem Święta Rodzina jest również naszym wzorem. Nasz Zbawiciel nie mógł
wprawdzie spodziewać się tego, co już posiadał. Nadzieja odnosi się tylko do tego,
czego się oczekuje, a oczekuje się tylko tego, czego się nie posiada. Dlatego w niebie
nie ma już nadziei, ponieważ tam posiada się to wszystko, czego oczekiwało się na
ziemi. Ten, kto cieszy się już najwyższym dobrem, więcej się go nie spodziewa. Jak już
wspomniałem, dusza naszego Zbawiciela od chwili poczęcia oglądała istotę Bożą na
pewno doskonalej niż aniołowie w niebie. Nie mogła więc spodziewać się tego dobra,
którym się cieszyła. Zbawiciel oczekiwał jednak z pewnością chwały dla swego ciała,
której ono jeszcze nie posiadało, oraz wsławienia swego imienia na całej ziemi.
Żadne poniżenie ani cierpienie Jego Męki nie zachwiały Jego nadziei. Mówił do
swojego Ojca: "Nie pozwolisz, aby to sanktuarium, którym jest moje ciało, uległo
zepsuciu w grobie. Uwielbiłem Ciebie na ziemi, uwielbij więc także swego Syna".
Wiedział z całą pewnością, że ta prośba zostanie wysłuchana. "Wiedziałem, że zawsze
Mnie wysłuchujesz".
Maryja i Józef nie cieszyli się na tym świecie najwyższym dobrem, jakim jest
oglądanie Boga. Mieli szczęście oglądać Jezusa w Jego ludzkiej naturze. To rozbudzało
Ich pragnienie kontemplowania Jego Bóstwa. Z pewnością Maryja i Józef często
zwracali się do Niego z gorącymi pragnieniami: "Kiedyż będziemy mogli przyjść i

73

oglądać Twoje oblicze, Ciebie, który już teraz w dzieciństwie jesteś tak piękny i
pociągający! Totus desirabilis! Boże, nasza dusza pragnie Ciebie". Jezus obiecał im
niebo, tak jak pragnie zapewnić je wszystkim, przede wszystkim jednak swojej Matce i
swemu przybranemu ojcu, gdyż kochał ich bardziej niż wszystkich innych ludzi. Te
obietnice Jezusa, potwierdzające obietnice dane naszym pierwszym rodzicom, patriarchom, prorokom ludu Bożego, dawały Maryi i Józefowi trwałą i niezłomną nadzieję
wśród wszystkich ziemskich doświadczeń.
Wygnanie, utrudzenie pracą, ubóstwo, nie zdołały wywołać u nich skargi, ani
zamącić spokoju ich dusz. Odpoczywali w Bogu i zasypiali w pokoju serca.
Oczekiwanie wielkich dóbr pomaga istotnie znosić nawet największe krzywdy.
W naszych niedostatkach pocieszamy się nadzieją tego, czego oczekujemy, zwłaszcza
kiedy nie musimy obawiać się rozczarowań. Obietnice Boże będące fundamentem
naszej nadziei nie mogą wprowadzić nas w błąd. Sam Bóg obiecał, że będzie naszą
nagrodą, o wiele większą niż nasze zasługi. Obiecał nam dwadzieścia razy na kartach
Pisma świętego wszelkie pomoce materialne i duchowe, jakich potrzebujemy, żeby
dojść do posiadania Jego samego. Któż mógłby przeszkodzić Bogu w dotrzymaniu Jego
obietnic? Czyż nie jest On wszechmocny? Czyż mógłby pomylić się w słowach Ten,
który jest samą prawdą? Czyż mógłby przestać chcieć dawać nam to, co obiecał, On,
który jest tak dobry dla wszystkich stworzeń, który kocha wszystko co istnieje? On,
który nie może nigdy się zmienić? Czy nie posiada On nieograniczonych skarbów
doskonałości, którymi może uszczęśliwić wszystkie rozumne stworzenia?
Jeżeli dobrze się nad tym zastanowimy, to jak możemy nie dowierzać Bogu,
który nigdy nikogo nie opuszcza, o ile ktoś sam Go nie opuści. Św. Augustyn powiedział:
"Czytałem, że On zawsze nawraca na dobrą drogę tych, którzy Go opuścili, ale żeby
miał kogoś opuścić pierwszy, o tym nigdy nie słyszałem. Czyż mielibyśmy dochowywać
wiary i doceniać wierność wszystkim z wyjątkiem Boga, który stworzył świat i od
którego pochodzi wiarygodność wszystkiego, co jest na ziemi? "Bierze się dobre ziarno,
które mogłoby służyć za pokarm i wrzuca się je do ziemi w nadziei, że ona odda je z
procentem, gdyż liczy się na jej urodzajność. Powierza się swój skarb kasie pancernej,
ufając jej solidności i zamkowi; swoje ubiory i spichlerz oraz piwnice powierzamy
zaufanemu słudze, licząc na jego uczciwość; zawiera się pokój z nieprzyjacielem, mając
zaufanie do jego przysięgi; w handlu ryzykuje się polegając na podpisie udziałowca.
Często jednak nie dowierza się Bogu, który daje ziemi żyzność, słudze uczciwość,
nieprzyjacielowi respekt względem złożonej przysięgi, a udziałowcowi rzetelność i
lojalność.
Św. Augustyn powiedział: "Wypoczywacie w poczuciu bezpieczeństwa,
polegając na swoim słudze, a nie dowierzacie Bogu? Jesteście spokojni o wasz dom, a
jesteście podejrzliwi, gdy chodzi o niebo? Nieprzyjaciel może znać twój dom, ale czy
potrafi zająć twoje miejsce w niebie? Złodziej może zabić sługę, który pilnuje twoich
pieniędzy, ale nie może pozbawić życia Boga, który cię strzeże.
Właściciel dóbr, na których nie ciąży żaden dług, nie obawia się wywłaszczenia,
a przecież sprawy ziemskie są tak kruche. Boże obietnice są o wiele pewniejsze niż
wszystkie ziemskie posiadłości. Jeżeli ktoś otrzymał od dobrego i uczciwego księcia
uroczystą obietnicę zapisania w testamencie jakichś dóbr, czuje się tak, jak gdyby je już
posiadał. My zaś nie dowierzamy samemu Bogu.
Czujemy się tak bardzo bezpiecznie, gdy nasze interesy i dobra znajdują się w
rękach wiernego, wypróbowanego przyjaciela, na którego liczymy jak na siebie
samych; nie chcemy się nawet informować, dlaczego właśnie takie a nie inne
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stanowisko zajmuje on w naszych sprawach; aprobujemy wszystkie jego pociągnięcia,
podpisujemy się pod nimi i uważamy, że są dla nas korzystne. Jest to wielka pociecha
dla wiernej duszy, która swój los złożyła w ręce Boga. Nie bada przyczyn, dla których
Bóg właśnie w taki sposób nią kieruje w różnych sytuacjach życiowych. Wystarczy jej że
wie, iż jest to Bóg, który wobec swoich stworzeń kieruje się dobrocią i miłosierdziem;
że jest to Ojciec, który ma na oku jedynie dobro swoich dzieci, wierny i ukochany
przyjaciel, któremu nic bardziej nie leży na sercu, jak dobro zaprzyjaźnionej osoby. Co
za wspaniała sytuacja! Czy możemy tu na ziemi wyobrazić sobie lepszą? (Massillon).
W takim jedynie bez porównania doskonalszym spokoju, żyli z Jezusem Maryja i
Józef. Oby stał się on również naszym udziałem! Bóg jest przy nas w każdym
doświadczeniu. Odmierza nam próby według naszych sił i towarzyszy nam, byśmy
mogli się na Nim oprzeć, a obarcza nas nimi tylko dlatego, by dać nam sposobność
okazania Mu naszej miłości, by mógł nas hojnie wynagrodzić.
Dla Świętej Rodziny cierpienia, jakkolwiek wielkie i długie, dawno już
przeminęły, natomiast chwała i szczęśliwość, które po nich nastąpiły, trwają wiecznie.
Tak samo będzie również z nami, jeżeli potrafimy całą naszą ufność złożyć w Bogu. Św.
Jan Chryzostom powiedział: "Nadzieja to mocny łańcuch przytwierdzony do nieba,
który utrzymuje nasze dusze w wyprostowanej postawie i prowadzi nas na niedościgłe
wyżyny chwały, pod warunkiem, że potrafimy się go uchwycić. Wyciąga on nas
wówczas ze wszystkich groźnych burz ziemskiego życia".
Przykład - Św. Joanna de Chantal
Ta Święta nosiła zawsze przy sobie obrazek Świętej Rodziny. Kiedy musiała
znosić coś przykrego, umieszczała go na swoim sercu mówiąc: "Dobrych przyjaciół
trzeba mieć zawsze przy sobie". Nie ma w gruncie rzeczy nic lepszego w trudnościach i
utrapieniach niż jednoczenie się z Jezusem, Maryją i Józefem, naśladowanie Ich
postawy duchowej oraz prośba o Ich wspomagającą obecność.

Rozdział III - Miłość Boga
Miłość Boga jest celem wszelkiego prawa, doskonałością każdej istoty
obdarzonej rozumem, a może stać się arcydziełem w życiu człowieka i anioła. Jednak,
nigdzie na ziemi Bóg nie był i nie będzie tak miłowany, jak w Świętej Rodzinie. Jezus,
jako Bóg, kocha swojego Ojca wieczną i nieskończoną miłością. Jego ludzka dusza w
czasie ziemskiego życia oglądała bezpośrednio doskonałości Boga w sposób o wiele
doskonalszy niż aniołowie. Miłowała je wprawdzie w sposób wolny, ale z takim żarem i
tak zasługująco, jak żadna istota nie potrafiłaby miłować. Jezus żyje jedynie dla swego
Ojca i ku Niemu wznosi wszelkie pragnienia swego serca. Kiedy mówi, pracuje i cierpi,
czyni to dla chwały swojego Ojca, by wypełnić Jego wolę. Sam powiedział: "Moim
pokarmem jest pełnić wolę mojego Ojca i doskonale wykonywać Jego dzieło. Czynię
zawsze to, co się Jemu podoba".
Po Jezusie nikt nie znał Boga lepiej niż Maryja. Ona od swego Niepokalanego
Poczęcia była wyposażona w nadzwyczajne łaski. Odtąd kochała tylko Boga i wciąż
wzrastała w Jego miłości. Jakże bardzo jednak pomnożyła się Jej miłość, kiedy za
sprawą Ducha Świętego poczęła w swym łonie Tego, którego Ojciec rodzi przez całą
wieczność. Odtąd Jej serce stało się płomieniem miłości roznieconym przez obecność
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Jezusa. Maryja kochała Jezusa jako Boga i Stwórcę, a jednocześnie jako swego Syna. Jej
życie było jednym nieprzerwanym łańcuchem aktów miłości Boga. Ogrom tej miłości,
nie mogąc się pomieścić w śmiertelnym ciele, spowodował śmierć Najświętszej
Dziewicy.
Św. Józef miał również szczęście przebywać prawie trzydzieści lat z Jezusem i
Maryją. Nic więc dziwnego, że i w jego sercu rozpaliła się podobna miłość. Dlatego
Ojciec niebieski, pochylając się z wysokości nieba nad stajenką betlejemską i nad
warsztatem w Nazarecie, mógł powiedzieć: Oto moja umiłowana rodzina. Nawet wśród
Cherubinów i Serafinów nie znalazłem tyle miłości, co w Niej, dlatego bardzo sobie w
Niej upodobałem.
Szczęśliwe są więc rodziny i wspólnoty zakonne, w których Bóg jest miłowany
ponad wszystko. Napisane jest bowiem: "Miłuję tych, którzy Mnie miłują". Miłość Boga
jest źródłem wszelkiego dobra. Ona zakrywa mnóstwo grzechów. Trzeba więc, aby Bóg
był miłowany z całego serca. On na to zasługuje. Od Niego posiadamy wszystko czym
jesteśmy: życie, zdrowie, dobra materialne, światło oświecające nasze oczy, powietrze
odświeżające nasze płuca, wodę, która zaspakaja nasze pragnienie, chleb który nas
żywi, rodziców i przyjaciół, którzy nas kochają. Wszystko pochodzi od Boga, który daje
nam to wszystko bezinteresownie, bez żadnej naszej zasługi i bez żadnego
zobowiązania ze swojej strony. On nas nie potrzebuje, ponieważ nie jesteśmy zdolni
dodać czegokolwiek do Jego doskonałości i szczęśliwości. A więc jedynie z miłości
napełnia nas dobrami, a przez to każe nam je doceniać. Gdybyśmy rozumieli wielkość
Boga i Jego nieskończoną dobroć, z jaką troszczy się o nas, wzruszalibyśmy się do łez z
wdzięczności za jedna kroplę wody.
Nie zadowala się On jednak udzielaniem nam dóbr materialnych i innych dóbr
naturalnych. Udziela nam również darów, których wartość przekracza naszą zdolność
pojmowania. Dał nam swoją łaskę, która stanowi uczestnictwo w Jego boskiej naturze,
a która. przygotowuje nam chwałę, czyli udział w szczęśliwości samego Boga. Będzie
ona polegała na oglądaniu w niebie Stwórcy oczyma naszej duszy. Wejdziemy w
posiadanie doskonałości Bożych i będziemy radować się Jego szczęściem. Aby nam
zapewnić tę łaskę, Syn Boży stał się człowiekiem, cierpiał, umarł na krzyżu i pozostawił
nam w Eucharystii swoje Ciało i Krew, godny uwielbienia Chleb aniołów, który
podtrzymuje w nas życie nadprzyrodzone. Dał nam również swoją Matkę, Najświętszą
Maryję, by była naszą Matką, by nas otaczała opieką i broniła przed atakami
nieprzyjaciół naszego zbawienia, oraz aby nas prowadziła do nieba.
Pozostawił nam swój Kościół, aby nam przekazywał Jego naukę, którą przyniósł
na ziemię; żeby nas prowadził przy pomocy swoich praw i kierował nami przez swoich
pasterzy. Czyż nie mógłby nam powiedzieć z całą szczerością: "Co mógłbym jeszcze
uczynić, a czego nie uczyniłem?" Czy człowiek miałby odwagę zapytać Boga, co On
uczynił bez zanoszenia do Niego próśb? Miałby chyba serce tygrysa ten, kto nie
kochałby tak wielkiego dobroczyńcy! Boże, mój Ojcze, gdybym miał zapomnieć o
Twoich dobrodziejstwach, niech raczej zapomnę o sobie samym! Kocham Cię z całego
serca, ale nie tylko z powodu dóbr, których mi udzieliłeś, ale przede wszystkim ze
względu na Twoje doskonałości.
Miłość do Boga, która uwzględnia tylko Jego dary, jest w rzeczywistości zbyt
interesowna. Bóg jest łaskawy niezależnie od udzielanych dobrodziejstw. Posiada On w
sobie doskonałości zdolne zachwycić każdy umysł, a wieczność nie będzie zbyt długa na
podziwianie i wysławianie Jego dobroci, miłosierdzia, sprawiedliwości, świętości,
wiedzy, mądrości i nieskończonej doskonałości. Ci, którzy nie kochają Ciebie, mój Boże,
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nie mają ani dobrego smaku, ani czułego serca. Pozbawiają się tym samym tego, co
przynosi człowiekowi największą chwałę w tym i w przyszłym życiu. Kochają ziemię,
złoto i srebro, stworzenia, które jutro śmierć zamieni w proch, a nie chcą kochać Ciebie
mój Boże, Najwyższe Dobro, w porównaniu z którym wszystkie stworzenia są tylko
ziarnkiem prochu!
Jaki wstyd dla człowieka, którego tak wywyższyłeś i uzdolniłeś do podnoszenia
oblicza i wpatrywania się w niebo, że odwraca się od Ciebie, a swoje uczucia kieruje ku
znikomości nietrwałych dóbr! Św. Augustyn powiedział: "Jeżeli kochacie ziemię,
jesteście ziemią, jeżeli kochacie Boga, stajecie się jakby bogami, ponieważ dusza
utożsamia się z tym, co kocha. To jest prawdziwą chwałą człowieka, a jednocześnie
jego szczęściem, jeżeli przez miłość wznosi się do Boga, obejmuje Go i jednoczy się z
Nim. Uczyniłeś nas dla Siebie, Panie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie
w Tobie”. Chciwcy, czy wasze złoto dało wam. pokój serca? Prowadzący rozwiązłe
życie, czy znaleźliście prawdziwą radość w waszej zmysłowości? Jakże nietrwałe są
przyjaźnie ludzkie, które może zerwać nie tylko śmierć, ale nawet najmniejsze
podejrzenie. Jak mogłyby nam one zastąpić przyjaźń z Bogiem? Salomon zasmakował
we wszystkich rozkoszach tego świata, ale w końcu musiał zawołać: "Marność nad
marnościami, i wszystko marność", a święci Ojcowie Kościoła podkreślali: "za
wyjątkiem miłowania Boga i służenia Jemu samemu".
Miłowanie Boga to najtrwalsze dobro, a zarazem wypełnienie największego
obowiązku chrześcijańskiego: "Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca, z
całej duszy i ze wszystkich sił swoich". To jest źródło wszelkich zasług. Bez miłości dusza
jest martwa i niezdolna do spełniania aktów godnych niebiańskiej nagrody. Św. Paweł
mówi: "Gdybym posiadał wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie
miał, byłbym niczym" i nie posłużyłoby mi to do niczego. Bez miłości nie można
zasłużyć na niebo. Każdy akt miłości zasługuje na życie wieczne, jak mówi św. Tomasz z
Akwinu. W konsekwencji ogromne skarby zasług nagromadzili ci, którzy pomnażali akty
miłości Boga i z miłości ofiarowali Mu wszystkie swoje cierpienia, trudy i uczynki.
Niech więc nic tak nie leży chrześcijańskim rodzicom na sercu, jak rozpalanie w
sercach dzieci miłości do Boga. Niech ci, którzy stoją na czele wspólnot zakonnych i
parafii chrześcijańskich, angażują całą swoją gorliwość, aby zaprowadzić królestwo
Boże we wszystkich ludzkich sercach. Światu ZAgraża zguba, ponieważ ostygła w nim
miłość. Rozpalić ten boski płomień, znaczy ocalić dusze, odrodzić rodziny i przekształcić
społeczeństwo.
Przykład - Rajmund Lallus
Rajmund Lallus prowadził poprzednio rozwiązłe życie, marzył tylko o
światowych miłostkach i opiewał je w swoich wierszach. Zapłonął szaloną namiętnością
do pewnej damy dworu, kobiety cnotliwej i pięknej. Chcąc być przez nią podziwiany
dosiadł pewnego razu pięknego konia. Gdy ona nie zwróciła na niego uwagi i weszła do
kościoła, Lallus, żeby się jej pokazać, ośmielił się wjechać na koniu do świątyni. Został z
niej wypędzony przez wiernych. Dama zaś, chcąc go wyleczyć z występnej namiętności,
pokazała mu okropnego raka, na którego cierpiała i powiedziała do niego:
"Nieszczęśliwcze, czy widzisz co kochasz i gubisz swoją duszę?" Lallus był wstrząśnięty i
opamiętał się. Bóg oddziałując na jego serce, pociągnął go do swej miłości. Sprzedał
wszystkie swoje dobra, pieniądze rozdał ubogim, a sam udał się na pustkowie, gdzie
poświęcił się całkowicie miłości Bożej. Odtąd mówił tylko, że Bóg bardzo kocha ludzi.
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Kiedy go pytano skąd pochodzi, odpowiadał że z miłości Bożej; na pytanie dokąd
zmierza, odpowiadał, że do miłości Bożej.
Wstąpił do III Zakonu św. Franciszka i przemierzył Francję, Hiszpanię, Włochy,
Grecję i północną Afrykę, głosząc kazania o miłości Bożej. W Afryce został przez
muzułmanów skazany na tortury.
Kiedy człowiek nie kocha Boga, żyje jak szaleniec, a jego namiętności panują
nad nim. Gdy raz zapłonie prawdziwą miłością Boga, wkrótce zakorzenią się w nim
wszystkie pozostałe cnoty.

Rozdział IV - Umiłowanie posłuszeństwa woli Bożej
Jeżeli miłość jest szczera, chętnie podporządkowuje się woli tego, kogo kocha.
Pragniemy czynić to, co się jemu podoba, bardziej niż to, co odpowiada naszym
własnym pragnieniom. Złudzeniem jest więc twierdzenie, że kocha się Boga, jeżeli nie
zachowuje się Jego przykazań. Zbawiciel powiedział: "Nie ten, który mówi: Panie,
Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca"
oraz: "Ten kto zna moje przykazania i zachowuje je, ten Mnie miłuje". Doskonałość
posłuszeństwa woli Ojca wynika z miłości i sama staje się aktem najdoskonalszej
miłości. W taki to właśnie sposób była posłuszna Bogu Święta Rodzina.
Nie ulega wątpliwości, że Chrystus Pan czynił wszystko z miłości do swego Ojca
niebieskiego. Dowodzą tego cytowane już teksty. List do Hebrajczyków przedstawia
nam Jezusa, który przed swoim przyjściem na świat mówi do Ojca: "Przychodzę, aby
pełnić Twoją wolę, Boże. Powiedziałem to, i Twoje prawo jest w moim sercu". Jest ono
nie na powierzchni, lecz w głębi mojego serca, ponieważ miłuję Cię ponad wszystkie
rzeczy, nawet ponad środki do życia, i jest moją rozkoszą wypełnianie Twojej
najdroższej i najbardziej godnej uwielbienia woli, ponieważ jest ona najsłuszniejsza,
najmilsza, najmiłosierniejsza i najłaskawsza ze wszystkich.
Maryja i Józef w szkole Jezusa rozpaleni przez Niego miłością do Boga, kochają
wraz z Nim wolę Bożą. Z ogromnym zapałem i zaangażowaniem przestrzegają
wszystkich przepisów Prawa Bożego. Maryja, najczystsza ze wszystkich dziewic, której
dziewictwo zostało jeszcze bardziej uświęcone przez narodzenie Jezusa, poddaje się
prawu oczyszczenia, nie dopuszczając nawet możliwości uchylenia się od niego. Idzie z
Józefem ofiarować Jezusa w świątyni, wiedząc doskonale, że poświęca Go na ofiarę.
Byli oni posłuszni nie tylko Prawu, ale również wszelkim natchnieniom Bożym. Na głos
Anioła udają się do Egiptu bez środków do życia, zabierając Boskie Dzieciątko, by Je
uchronić przed nienawiścią Heroda. Kiedy niebieski posłaniec powiadomił ich o śmierci
tyrana i zachęcił ich do powrotu do ojczyzny, są posłuszni bez wahania.
W tych bolesnych perypetiach nie przyszło im nigdy na myśl, by się skarżyć; Ich
serca zjednoczone z Bogiem, zdają się na Jego wolę i wszystkie polecenia Jego Boskiej
Opatrzności uważają za przyjemne, mimo trudności jakie one za sobą pociągają. Kiedy
objawia się wola Boża, nic nie może Ich powstrzymać i na niczym Im tak nie zależy jak
na okazywaniu Bogu miłości przez praktykowanie posłuszeństwa. Przypodobanie się
Bogu jest Ich zasadą postępowania, skarbem, odpoczynkiem. W nim widzą swoje
szczęście i nic nie potrafi Ich wytrącić z równowagi. Zdani na łaskę Opatrzności Bożej
przenoszą się z miejsca na miejsce, zarówno w Ojczyźnie jak i na wygnaniu, nie
obawiając się niczego, ani nie przywiązując się do niczego. Są jedynie przywiązani we
wszystkim do woli Boga. Na tym polega doskonała miłość.
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Wszyscy jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa nakazom Boga. Jedynie szatan
i ofiary przez niego zwiedzione, mogą się ośmielić powiedzieć Bogu: "Nie będę Ci
służył!" Takie zuchwalstwo w stosunku do najwyższego Pana nieba i ziemi, Króla
Królów i najwyższego Prawodawcy zasługuje na gromy Jego gniewu. "Jeżeli chcesz
wejść do życia, zachowuj przykazania". Jest to ścisły obowiązek, ale wypełnianie go z
miłości do nakazującego Boga - co zawsze praktykowała Święta Rodzina - stanowi
doskonałą miłość, która zjednuje nam obfite zasługi. Motywem takiego posłuszeństwa
jest pragnienie podobania się Bogu. Dlatego właśnie pełnimy godną uwielbienia wolę
Bożą dobrowolnie i z miłości bardziej niż z nadziei nagrody lub obawy przed karą.
Św. Franciszek Salezy pisze: "Jesteśmy świadkami jak młoda dziewczyna z
wolnego wyboru i z miłości podporządkowuje się małżonkowi, który z innego tytułu nie
miałby nad nią żadnej władzy. W analogiczny sposób kształtuje się uległość naszego
serca względem Boga, kiedy wszystkie nasze uczucia składamy w Jego ręce zgodnie z
Jego świętą wolą, aby ona skłoniła je do przypodobania się Bogu i kształtowała te
uczucia według Jego upodobania, abyśmy podporządkowali się Mu tylko ze względu na
Jego nieskończoną dobroć, przez którą On zasługuje, aby każda wola była Jemu
poddana. Stąd bierze początek nie tylko zachowywanie, ale również umiłowanie Jego
przykazań, które naprawdę są godne miłości. Każdy dar jest miły, jeżeli został
ofiarowany przez przyjaciela. Przykazania również stają się przyjemne, jeśli objawia je
nam Miłość. Jakże więc miłe jest dla nas to niebiańskie jarzmo, które włożył na nas tak
łaskawy Król!
"Kto kocha Boga, kocha również Jego przykazania, im zaś trudniejsze wydaje mu
się ich zachowanie, tym bardziej je ceni, gdyż w ten sposób ma więcej sposobności
okazania Bogu swojej miłości i oddania Mu większej czci. I jak pielgrzym śpiewający
powiększa wprawdzie wysiłek marszu przez wysiłek śpiewu, ale uważa się za
pokrzepionego, tak też ten kto kocha Boga, znajduje tyle radości w Jego przykazaniach,
że stanowi to dla niego ogromną pociechę w trudzie ich zachowania. Jeżeli się coś
kocha, nie sprawia nam to żadnego trudu, a choćby nawet był jakiś trud, to on również
będzie kochany. Trud zaprawiony świętą miłością jest przyjemniejszy, podobnie jak
smak kwaskowaty od samej słodyczy".
Prawo naszego Boga zostało nam dane przez miłość i właśnie miłość wydaje
nam polecenia, aby nas uszczęśliwić. Kochajmy te polecenia taką miłością, na jaką
zasługuje Ten, który nam je daje w swojej nieskończonej dobroci.
Nie poprzestawajmy na zachowaniu prawa z miłości do prawa, ale miłujmy
również rady, których Bóg nam nie narzuca, ale daje je jako wskazówki. Są dusze
mężne, które umiłowały doskonałą czystość aż do oddania życia dla jej zachowania.
Inni, za przykładem Boskiego Zbawiciela, woleli raczej życie stracić, niż wykroczyć
przeciwko posłuszeństwu. Inni znowu wyrzekli się bogactw i koron, aby za przykładem
Chrystusa stać się ubogimi. Mie ulega wątpliwości, że taka miłość, która się na to
zdobywa, większa jest niż ta, która zadowala się samym zachowaniem przykazań.
Św. Franciszek Salezy powiedział: "Nie jesteście zobowiązani pod rygorem
prawa wspierać wszystkich napotkanych biedaków, ale tylko tych, którzy znajdują się w
bardzo wielkiej potrzebie. Nie zaniedbujcie jednak chętnego wspierania, za radą
naszego Zbawiciela, wszystkich napotkanych biedaków, zwłaszcza gdy wasza sytuacja i
całokształt waszych spraw pozwalają wam na to. Nie jesteście zobowiązani robić
żadnego postanowienia, powinniście jednak postanowić coś, co zdaniem waszego ojca
duchownego będzie właściwe waszemu własnemu postępowi w miłości Bożej. Możecie
dowolnie używać wina, w granicach przyzwoitości, ale zgodnie z radą św. Pawła dla
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Tymoteusza, używajcie go tylko tyle, ile potrzeba dla dobrego funkcjonowania żołądka.
Cnoty posiadają pewien wymiar doskonałości i zazwyczaj nie jesteśmy zobowiązani do
praktykowania ich w stopniu heroicznym. Wystarczy po prostu rozpocząć praktykę tych
cnót, a będzie się już w częściowym ich posiadaniu. Postęp w nich i doskonalenie się
jest radą a nie wymaganiem. Jednak doskonałe naśladowanie Świętej Rodziny polega
na heroicznej praktyce cnót.
Św. Franciszek Salezy zaleca również za mistrzami życia duchowego, by mieć
dużo umiłowania woli Bożej i być posłusznym natchnieniom łaski, która oświecając
umysł do spełniania dobra, doprowadza nasze serca do jego realizacji.
Wola Boża objawia się również w szczęśliwych i nieszczęśliwych wydarzeniach,
niezależnych od naszej woli. Serce prawdziwie kochające miłuje Boże postanowienia
nie tylko wtedy, gdy doznaje pociechy, ale również wówczas, gdy doznaje nieszczęść.
Kocha się ono więcej w krzyżach, trudach i troskach, gdyż cierpienie dla umiłowanej
osoby jest sprawdzianem cnoty miłości. Posłuchajmy jeszcze św. Franciszka Salezego:
"Podróżny który obawia się, że nie idzie właściwą drogą, czuje się niepewnie na swym
szlaku; rozgląda się wokoło i zatrzymuje się przy każdym polu, żeby się upewnić, czy nie
zabłądził. Ten, kto jest pewny swej drogi, idzie śmiało i szybko. Podobnie i miłość, która
chce iść za wolą Bożą doznając tylko pociech, przeżywa stale obawy, że może zostać
oszukana i umiłować przyjemność zawartą w pociechach, zamiast umiłować samą wolę
Bożą. Miłość, która kroczy za wolą Bożą poprzez cierpienie, które samo w sobie nie jest
wcale przyjemne, można ukochać jedynie ze względu na rękę, która je dała. Jeżeli
pragnę czystej wody, to nie zależy mi na tym, czy została ona przyniesiona w złotym
kubku czy też w szklance, gdyż chodzi mi tylko o wodę. Będzie mi jednak bardziej
smakować w szklance, gdyż zobaczę w niej wyraźnie czystą wodę. Obojętne jest
również, czy wola Boża objawi się w zmartwieniu czy w radości, ponieważ szukam
jedynie woli Bożej. Jeżeli objawi mi się w zmartwieniu, będę pewniejszy, gdyż nie ma w
nim żadnej innej przyjemności poza wolą Bożą.
Wola Boża jest tak samo dobra zarówno w chorobie, jak i w zdrowiu. Jeżeli
wolimy zdrowie, to wcale nie znaczy, że w zdrowiu lepiej się pełni wolę Bożą, wtedy
bowiem szukalibyśmy zdrowia, a nie pełnienia woli Bożej. Wola Boża może być tak
samo dobra w oschłościach jak i w pociechach. Kto ją miłuje, nie rezygnuje z pobożnych
praktyk tylko dlatego, że odczuwa podczas nich pewne zmęczenie. Kto je chwilowo
opuszcza, daje dowód, że nie kocha w tym przypadku wspaniałomyślnie Boga. Święty
Doktor mówi, że niektórzy nie mają żadnego upodobania w miłości Bożej, jeżeli nie jest
ona połączona ze zmysłową przyjemnością i słodyczą. Postępują oni często jak małe
dzieci, które otrzymawszy chleb z miodem, zlizują miód, a chleb wyrzucają. Gdyby
słodycz została oddzielona. od miłości, zaniedbaliby miłość, a zadowoliliby się słodyczą.
Dlatego właśnie praktykują miłość ze względu na słodycz, a kiedy zabraknie słodyczy,
nie dbają już o miłość. Tacy ludzie są jednak wystawieni na wiele niebezpieczeństw.
Mogą się cofać, gdy zabraknie im ochoty i przyjemności, albo zabawiać się samymi
przyjemnościami, które są bardzo dalekie od prawdziwej miłości. Serce, które kocha
jedynie wolę Bożą, nie uzależnia swej miłości od spraw dopuszczonych przez Boga, ale
od woli Bożej, która je dopuszcza. Kiedy więc wola Boża objawia się w wielu rzeczach,
wybiera się te rzeczy, które więcej kosztują, gdyż ta miłość jest większa, która więcej
kosztuje".
Św. Franciszek Salezy przypomina, że najszczęśliwszy jest ten, kto nie wie i nie
chce wiedzieć w jaki sposób objawia się wola Boża i powierza się całkowicie i z ufnością
Bożej decyzji, nawet jeżeli wola Boża wcale się nie objawia, ale jest ukryta z

80

Chrystusem w Bogu. Może on wówczas powtórzyć za Zbawicielem: "Moim pokarmem
jest pełnić wolę mojego Ojca; czynię zawsze to, co się Jemu podoba". Taki jest owoc
prawdziwej miłości i prawdziwe zjednoczenie serca ludzkiego z Bogiem. Człowiek
wówczas chce tylko tego, czego pragnie Bóg, a odrzuca to, co odrzuca Bóg. Na tym
polega prawdziwe naśladowanie Świętej Rodziny. Ono potrafi uświęcić zarówno ludzi
świeckich, jak i gorliwych zakonników.
Przykład - Karol Wielki
Jeden z największych cesarzy, największa chluba Francji i całej Europy; wielki
dzięki swoim zdobyczom, umiłowaniu nauki, ustanawianiu mądrych praw i dzięki
swoim cnotom, w podeszłym wieku został bardzo dotkliwie doświadczony. Na jego
oczach zmarła jego córka i dwaj synowie. Pozostał mu tylko Ludwik, któremu pragnął
powierzyć cesarstwo. Powiedział więc do niego: "Synu miły Bogu, swemu ojcu i całemu
narodowi, którego Bóg pozostawił mi na pociechę, widzisz że moje lata uciekają,
wymyka mi się nawet moja starość i zbliża się chwila mojej śmierci. Czy obiecujesz mi
bać się Boga, przestrzegać Jego przykazań i ochraniać Kościół?" Ludwik obiecał to ze
łzami w oczach. "Idź więc, weź koronę (była umieszczona na ołtarzu), włóż ją na głowę i
nie zapomnij o swoich zobowiązaniach".
Wszyscy rodzice powinni dawać swoim dzieciom takie wspaniałe i wzniosłe
lekcje.

Rozdział V - Religia i kult należny Bogu
Po wierze, nadziei i miłości, które mają za przedmiot Boga a powinniśmy je
praktykować ze względu na same doskonałości Boże, przychodzi kolej na cnotę
religijności, która jest najwznioślejsza ze wszystkich cnót moralnych, ponieważ ma za
przedmiot kult czyli cześć oddawaną Bogu,
W naszych czasach wiele się mówi o prawach człowieka, a zapomina się o
prawach Bożych. Szafuje się hasłami uczciwości i sprawiedliwości względem ludzi, ale
nawet pod tym względem nie ma pełnej uczciwości, gdyż w imię wolności, równości i
braterstwa uprawia się rozboje publiczne, nawet w krajach chrześcijańskich. Chociażby
nawet prawa ludzkie były w pełni zachowane, to przecież każdy wie, że prawa Boże są
bardziej święte i niezbywalne. Bóg może uwolnić człowieka od pewnych obowiązków
względem jego bliźnich, ponieważ jest nieograniczonym Panem życia i dóbr człowieka.
Nie może jednak zwolnić człowieka od uznawania swojej zależności od Stwórcy. Bóg
mógłby nas unicestwić, ale jeżeli utrzymuje nas przy życiu, to nie może zgodzić się na
to, byśmy byli nieświadomi tego, że to Jemu je zawdzięczamy, że od Niego je
otrzymaliśmy.
Największą niesprawiedliwością
jest
deptanie
praw
Bożych,
a
niesprawiedliwość ta toruje drogę wszystkim innym niesprawiedliwościom. Czy dzieci,
które nie czczą Boga, mogą szanować swoich rodziców? Czy przełożeni mogą się
spodziewać, że będą szanowani i słuchani przez tych, którzy odmawiają czci i posłuszeństwa Temu, przez którego rządzą królowie i od którego pochodzi wszelka potęga i
władza?
Należałoby więc niezwłocznie pójść do szkoły Świętej Rodziny i uczyć się tam
cnoty religijności. Jezus po to przyszedł na świat, aby pomóc nam poznać swego Ojca i
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oddać należną Mu chwałę, oraz sprawić, aby oddawali Mu ją również ludzie. Jezus
powiedział do Samarytanki: "Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i w prawdzie". Całe Jego życie było
poświęcone uwielbieniu i dziękczynieniu swojemu Ojcu, na ofiarowanie Mu swych
cierpień, prac i swego ubóstwa w duchu zadośćuczynienia za ludzkie winy. Od chwili
poczęcia wypełniał to zadanie w sposób doskonały. W łonie swej Matki, w żłóbku
służącym Mu za kołyskę, w warsztacie św. Józefa - wielbił, wychwalał i dziękował
swemu Ojcu, łagodził Jego sprawiedliwość, stokroć lepiej niż zdołaliby uczynić to
wszyscy aniołowie i wszyscy święci. Tylko bowiem Bóg mógł uczcić Boga tak, jak na to
zasługuje; tylko sam Bóg może w pełni wynagrodzić za zniewagi, które grzechy ludzkie
Mu wyrządziły. Maryja i Józef zjednoczeni z Boskim Sercem Jezusa wnikali każdego dnia
w codziennych zajęciach w Jego uczucia czci względem Boga, dziękczynienia,
wynagrodzenia za grzechy świata, i to w taki sposób, by chwała Boża była nieustannie
w Ich sercach, jeżeli nie na wargach. Uczucia Ich serc bardzo często wyrażały się w
słowach i w czynach. Można było więc powiedzieć z całą pewnością, że Jezus, Maryja i
Józef byli w najwyższym stopniu prawdziwymi czcicielami Boga w Duchu i w prawdzie.
Bóg odbierał od Świętej Rodziny hołdy czci o nieskończenie większej wartości, niż hołdy
czci całego nieba, przede wszystkim ze względu na ogromną cenę uwielbienia,
wychwalania, dziękczynienia i wynagradzania samego Zbawiciela.
Oto doskonały model każdej rodziny i każdej wspólnoty zakonnej. Każdy
chrześcijański dom powinien być, według św. Pawła, "Kościołem domowym", gdzie Bóg
byłby znany, szanowany, chwalony, błogosławiony, gdzie dziękowano by Bogu i
wynagradzano Mu przez hołdy czci od wszystkich. Tak było u naszych ojców w wierze.
Stosowali w życiu wskazówki otrzymane od św. Pawła: "Przemawiajcie do siebie
wzajemnie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając
Pana w waszych sercach" (Ef 5,19). Dlatego właśnie pierwsi chrześcijanie nie śpiewali
świeckich piosenek, ale pieśni na cześć Jezusa Chrystusa. Szczęśliwe są kraje, gdzie
rodzice razem ze swymi dziećmi czczą, chwalą, wysławiają Boga, służą Mu i są
wiernymi naśladowcami Świętej Rodziny. Po trzykroć jednak biada tym rodzinom, w
których rodzice nie uczą dzieci chwalić i uwielbiać Boga, ale przeciwnie, obrażać Go!
Biada tym rodzicom i ich dzieciom, którzy w szkole domu rodzinnego uczą języka
używanego przez szatanów.
Św. Augustyn powiedział: "Modlitwa się wznosi, a. zstępuje miłosierdzie”.
Można jednak również słusznie powiedzieć, że bluźnierstwo się wznosi, a zstępuje
przekleństwo. Kiedy Matka Boża objawiła się w La Salette, aby zwiastować ludziom
karę Bożą, powiedziała, że nie może już dłużej powstrzymywać karzącej ręki swego
Syna, gdyż stała się ona niezmiernie ciężka z powodu profanowania świąt i bluźnierstw
przeciwko Bogu. To jest właśnie grzech przeciwko cnocie religijności i czci Bożej.
Cnota ta, wypędzona ze zlaicyzowanego świata, znalazła schronienie we
wspólnotach zakonnych. Tam właśnie, niejako z powołania, oddaje się cześć Bogu,
służy się Mu, wychwala się Go, odmawia się lub śpiewa Boże Oficjum, sprawuje się
święte ceremonie i spełnia się na ziemi funkcje aniołów. Ogromnego wzrostu zapału
będą doznawać zakonnicy i zakonnice, kiedy będą odprawiać te pobożne ćwiczenia w
zjednoczeniu z Jezusem, Maryją i Józefem.
Święta Rodzino, pozwól połączyć nasze głosy i serca z Waszymi, byśmy mogli
czcić należycie Boga, wychwalać Go i składać Mu podziękowania.
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Przykład - Pierwsi chrześcijanie
Św. Bazyli opowiadał, że za jego czasów nawet rolnicy śpiewali ku czci Chrystusa
"Gloria Patri..." Św. Hieronim pisał do św. Pauli, że ciszę panującą wśród wieśniaków w
Betlejem przerywał jedynie śpiew pobożnych pieśni. Wszędzie - mówił - gdziekolwiek
się udasz, rolnik, trzymając rączki pługa, śpiewa "Alleluja". Spocony żniwiarz
wypoczywa śpiewając psalmy. Właściciel winnicy, obcinając zakrzywionym nożem
winorośl, proponuje ci wysłuchać kilku pieśni zaczerpniętych od Dawida. Takie właśnie
pieśni są w użyciu na prowincji. Zanim dzieci nauczyły się poprawnie mówić, uczono je
już śpiewać "Alleluja", czyli "Chwalcie Pana". Tym słowem "Alleluja" mnisi i mniszki
wzywano nocą do kościoła. Męczennicy byli nim pobudzani do znoszenia z radością
najokrutniejszych tortur.
Św. Jan Chryzostom, przypominając pieśni pierwszych chrześcijan, zachęcał
rolników, robotników, marynarzy i tkaczy do śpiewania psalmów i innych pobożnych
pieśni. "Zalecam wam tę praktykę - mówił - nie tylko dlatego, żebyście oddawali
chwałę Bogu, lecz abyście również nauczyli wasze żony i dzieci śpiewać te pieśni
podczas tkania i wykonywania innych prac, a szczególnie przy posiłkach".
Św. Paweł pragnął również, aby te śpiewy pochodziły raczej z serca niż z ust.
Bóg zasługuje na tyle samo hołdów z naszej strony jak i ze strony pierwszych
chrześcijan, pozostaje bowiem zawsze tym samym Bogiem.

Rozdział VI - Modlitwa
Najpotrzebniejszym człowiekowi aktem religijnym jest modlitwa w ścisłym tego
słowa znaczeniu, w której zwracamy się do Boga, Stwórcy wszelkich dóbr, świadomi, że
sami z siebie niczego nie posiadamy, prosimy Go więc o to, czego nam względnie
naszym bliźnim, brakuje, zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Jezus łączył z uwielbieniem
Boga i z dziękczynieniem również modlitwę błagalną. Św. Tomasz mówi, że wypadało,
by Jezus Chrystus, zgodnie ze swoją ludzką naturą modlił się, żeby wyprosić u Boga
Ojca dla tej natury to, czego jej jeszcze brakowało, a mianowicie wsławienie Jego
Imienia oraz uwielbienie Jego ciała. Przede wszystkim jednak wypadało, żeby modlił się
za nas. Zresztą, modląc się za Siebie samego, modlił się również za nas, ponieważ
wszystkie Jego tajemnice, a przede wszystkim Jego zmartwychwstanie, chwalebne
wniebowstąpienie i głoszenie światu Ewangelii, dokonały się ze względu na nas.
Dziewicze łono Maryi, w którym został poczęty, było również tabernakulum, w
którym modlił się przez dziewięć miesięcy. Betlejem, Egipt, długie lata pobytu w
Nazarecie, zostały uświęcone przez Jego nieustanną modlitwę. Jezus jest takim
nauczycielem, który najpierw praktykuje to, czego później ma zamiar nauczać. Kiedy
później powie: "Trzeba się zawsze modlić i nigdy nie ustawać", poleci swoim wiernym
tylko to, co sam najpierw praktykował.
Maryja jest najwierniejszym odbiciem Jezusa i nie ma w Niej żadnej przerwy w
zjednoczeniu z Bogiem, we wzlotach ku Niemu, w błaganiach o zbawienie świata.
Słusznie stosuje się do Niej słowa Pieśni nad Pieśniami: "Ja śpię, lecz moje serce
czuwa". Dusza Maryi, przeniknięta nadprzyrodzoną światłością, nigdy nie traciła Boga z
oczu, ale zawsze czuwała, by kochać Go i modlić się do Niego.
Święty Józef, świadek codziennych modlitw Jezusa i Maryi, o każdej porze dnia
łączył z Nimi swoje własne modlitwy. Skoro życie świętych było życiem modlitwy,
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musiało być takim również życie św. Józefa, męża sprawiedliwego i świętego w pełnym
tego słowa znaczeniu. Dlatego w kolejnych rozważaniach zastanowimy się nad
koniecznością modlitwy i wewnętrzną postawą na modlitwie,

Artykuł 1 - Konieczność modlitwy
Jezus, Maryja i Józef modlą się o nasze zbawienie. Ono jest nieustannym
przedmiotem Ich troski. My zaś, biedni, słabi i grzeszni, mielibyśmy się nie martwić o to
i zaniedbywać modlitwę, albo odmawiać ją niedbale? Nie zapominajmy o tym, że
modlitwa jest ważnym środkiem do zbawienia. Nic nie jest bardziej potrzebne do życia
chrześcijańskiego niż ona. Skoro Bóg, któremu winniśmy bezwzględne posłuszeństwo,
zaleca ją nam na wielu miejscach Pisma świętego, czyni to tylko dla naszego, a nie dla
swojego pożytku. Zaniedbywanie bowiem i zaniechanie modlitwy pozbawia nas
niezbędnej pomocy do zbierania zasług na niebo. Tą pomocą jest łaska,
bezinteresowny dar Boga, bez którego nie jesteśmy zdolni wierzyć, ufać, ani kochać
Boga tak, jak należy.
Bez niej nie potrafimy nawet wzbudzić dobrej myśli, ani wymówić imienia Jezus
w sposób zasługujący na niebo. Nie zdołamy również przezwyciężyć pokus szatana.
Niebo jest zbyt wysoko i nie zdołamy go osiągnąć, jeżeli Bóg nie wesprze nas swoją
dłonią. Posiadanie Boga, najwyższego Dobra, jest tak wielką nagrodą, że jest rzeczą
niemożliwą zasłużyć na nie bez łaski Bożej.
Bez łaski Bożej grzesznik nie potrafi podnieść się ze swego upadku, a
sprawiedliwy nie zdoła wytrwać w wierności do końca. Podobnie jak najzdrowsze
nawet oko nie może nic zobaczyć, jeżeli nie zostanie oświecone przez światło, tak też
nawet najdoskonalej usprawiedliwiony człowiek, nie zdoła wytrwać i dobrze żyć, jeżeli
nie wspiera go łaska Boża. Chrystus powiedział: "Beze Mnie nic uczynić nie możecie".
Św. Augustyn zauważył, że Jezus nie powiedział: niewiele możecie uczynić, ale: nic nie
możecie uczynić. Bez pomocy Tego, bez którego nic nie można uczynić, nie możemy
uczynić wiele ani nawet bardzo mało. Łaska jest więc niezbędna do uniknięcia zła i do
pełnienia dobra.
Jesteśmy zawieszeni nad przepaścią grzechów ciężkich na nici łaski Bożej. Bez
niej spadlibyśmy do niej pod własnym ciężarem. Nie istnieje żadne zło, żaden haniebny
czyn, którego nie bylibyśmy w stanie popełnić. Łaska sprawia w naszej duszy to, że
możemy się oprzeć niebezpieczeństwu zepsucia. Jest ona dla duszy tym, czym jest sól
dla mięsa: chroni je przed zepsuciem i rozkładem. Praktykowanie dobrych uczynków
uprawiane nawet przez długie lata, nawet najbardziej bohaterskie czyny, największe
znajomości, najgorętsze uczucia, szlachetne przyzwyczajenia wyrosłe z długoletniej
praktyki, nie zwalniają człowieka od konieczności wspierania go przez łaskę Bożą.
Chociażby jakaś cząsteczka powietrza była codziennie oświetlana przez słońce
nawet przez okres sześciu tysięcy lat, nie nabędzie zdolności oświetlania samej siebie i
nadal będzie potrzebować promieni słonecznych tak samo jak na początku. Nasze ciało
po osiemdziesięciu latach życia nie może w dalszym ciągu obejść się bez duszy, tak
samo jak w pierwszej chwili, gdy zostało przez nią ożywione. Ciało bowiem nie ma życia
samo w sobie, a powietrze nie ma samo w sobie światła, dlatego nie może się samo
oświetlić, a ciało samo ożywić się.
Podobnie i człowiek, chociażby nawet bardzo długo, przy pomocy łaski Bożej,
zachowywał jak najdoskonalej przykazania Boże i praktykował w stopniu heroicznym
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wszystkie cnoty, odnosząc najwspanialsze zwycięstwa nad wrogami swego zbawienia i
doszedł w ten sposób do najwyższego stopnia świętości, nie stałby się przez to samo
zdolny do spełnienia o własnych siłach najmniejszego nadprzyrodzonego czynu, ani do
pokonywania niebezpiecznych pokus. Łaska Boża jest mu w dalszym ciągu potrzebna
do wytrwania w dobrym aż do śmierci . Naturalne możliwości nie dają mu do tego
potrzebnej siły. O tej prawdzie poucza go codzienne doświadczenie. Widzimy często, że
dusza trwająca bardzo długo w wierności służbie Bożej, nagle chwieje się pod
wpływem wyobrażeń, którymi przedtem gardziła i brzydziła się. Bóg chce jej przez to
pokazać, do czego byłaby zdolna, gdyby On jej nie pomagał.
Nawet święci, którzy otrzymali tak wiele światła w związku z prawdami wiary i
zakosztowali tak wiele pociech, musieli przeżywać jednak chwile słabości. Ich duch był
pogrążony w ciemnościach, a ich serca doświadczały uczucia pozbawienia wszelkiej
pociechy. W takim stanie musieli stwierdzić, że ich uprzednie oświecenia i pociechy nie
pochodziły z ich własnej siły lecz wyłącznie z łaski Bożej. Natura ludzka jest zawsze taka
sama, niezależnie od tego, czy człowiek postępuje dobrze czy źle, niezależnie od tego
czy doznaje od Boga pociechy, czy też czuje się opuszczony. Jeżeli człowiek jest wierny
Bogu, otrzymuje te dary dzięki łasce Bożej.
Chociaż jesteśmy tak słabi i bezsilni, zmuszeni jesteśmy walczyć z groźnymi
wrogami; pierwszym z nich jest szatan. Jest on ogarnięty nieubłaganą nienawiścią w
stosunku do człowieka i angażuje cały swój rozum i bardzo długie doświadczenie
jedynie w tym celu, by zastawić na nas swoje sidła. Jego potęga jest tak wielka, że
według słów Pisma świętego, nie ma na ziemi siły, która mogłaby się z nią równać (Hi
41,24). Jego zuchwalstwo powiększają jeszcze zwycięstwa, jakie odniósł i odnosi wciąż
nad ogromną liczbą ludzi, którzy mu ulegają. "Jak lew ryczący krąży, szukając kogo
pożreć" (1 P 5,7). Pomaga mu w tym świat razem ze swoją próżnością, która
oczarowuje swymi ponętami, upaja bogactwem, które osłabia wolę. Niemal wszystkie
stworzenia mogą stać się pułapką dla tych, którzy są nierozumni i nie mogą się od niej
uwolnić. W walce, jaką szatan toczy z nami, posiada jeszcze jednego sprzymierzeńca,
jeszcze groźniejszego, bo znajdującego się w naszym wnętrzu. Tym wewnętrznym
zdrajcą jest nasze ciało wraz ze swymi wypaczonymi skłonnościami i upodobaniami, z
wadami i namiętnościami, które wspólnie z szatanem walczą przeciwko nam i obalają
nasze najbardziej stanowcze decyzje i postanowienia oraz osłabiają nasze męstwo.
Czy można zatem dziwić się, gdy się widzi, że padają nawet cedry Libanu, czyli
ludzie o wielkiej mądrości i świętości? Któż był mądrzejszy od Salomona? Ale on także
zaczął oddawać cześć bożkom. Któż był świętszy od Dawida? Uwikłał się on jednak w
cudzołóstwo i zabójstwo. Któż był silniejszy od Samsona? Uległ on zwodniczym
wdziękom Dalili. Kim my jesteśmy obok tych ludzi?
Jeżeli giganci zostali zwaleni z nóg, to co się stanie z małymi dziećmi? Jeżeli
filary, które wydawały się tak mocne, runęły, co się stanie z nami, słabymi trzcinami?
Jeżeli burza zatapia lub rozbija o skały ogromne okręty, co się stanie z małymi barkami,
jeżeli nie obroni ich siła wyższa i nie pomoże im uniknąć rozbicia? Jesteśmy do tego
stopnia uzależnieni od łaski, że bez niej największy święty może stać się największym
zbrodniarzem, przeciwnie, przy jej pomocy największy grzesznik może stać się Bożym
wybrańcem.
Skoro łaska jest niezbędna dla wszystkich do zbawienia, i potrzebują jej
zarówno grzesznicy jak i sprawiedliwi, to widać wyraźnie, że pomoc ta jest nam
udzielana przez Opatrzność w zwyczajnym porządku tylko dzięki modlitwie. Wynika
stąd na podstawie wypowiedzi św. Alfonsa Liguori, że modlitwa jest koniecznie
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potrzebna do zbawienia: "Zgodnie ze zwyczajną ekonomią zbawczą jest rzeczą
niemożliwą, by chrześcijanin mógł się zbawić bez zwracania się do Boga z prośbą o łaski
konieczne do zbawienia". Modlitwa jest więc sprawą życia i śmierci. Zrezygnować z
modlitwy znaczy zrezygnować z nieba. Modlić się, to znaczy używać klucza, którym
można otworzyć niebo. Jeśli nie chcecie zginąć na wieki, módlcie się, módlcie się,
módlcie się! Chcielibyśmy bardzo pomóc wszystkim ludziom zrozumieć bezwzględną
konieczność modlitwy. W tym celu opublikowaliśmy książkę pod tytułem: "Klucz do
nieba". Znajduje się w niej rozwinięcie tego najważniejszego ze wszystkich tematu. Jest
w niej również zbiór najważniejszych modlitw ubogaconych odpustami, oraz wiele
innych pobożnych praktyk. Pragniemy gorąco, aby ta książka dotarła do wszystkich
wiernych jako podręcznik modlitwy.
Trzeba przekazać to wszystkim rodzinom i wspólnotom zakonnym. Biada
rodzinom, których członkowie już się nie modlą. Szczęśliwe te rodziny, w których
panuje duch modlitwy. Szczęśliwe są te wspólnoty zakonne, w których, za przykładem
Marty, można byłoby się skarżyć, że dla praktyki modlitewnej zapomina się o
zewnętrznych zajęciach. W takich wspólnotach rodzą się święci.
W następnym artykule przejdziemy do praktycznej strony modlitwy.
Przykład - Pani de Chantal
Pani de Chantal, każdego ranka, zimą około godziny 6-ej, a latem nieco
wcześniej, zanim rozpoczęła swoje modlitwy, wchodziła do pokoju dzieci, budziła je,
ubierała, a kiedy już były gotowe siadała między nimi i uczyła je modlitwy. Po wspólnej
modlitwie zalecała starszym dzieciom kwadrans rozmyślania. Wszyscy uczestniczyli
codziennie we Mszy świętej.
Ta święta niewiasta, przeświadczona, że bez uczestnictwa w tej Najświętszej
Ofierze dzień jest bardzo pusty, nie żałowała sił ani trudu, by nauczyć dzieci pobożnego
uczestniczenia w niej.
Uczyła dzieci wznosić od czasu do czasu myśli i serca ku Bogu, szczególnie
wtedy, gdy zegar wybijał godziny. Zalecała im również odmawiać głośno modlitwy
przed i po posiłku. W ten sposób tworzyła w ich sercach atmosferę modlitwy, która
jeżeli sama nie jest cnotą, to jest jej gwarancją i przygotowaniem do niej.

Artykuł 2 - Praktyka modlitwy
Aby nie narazić się na zarzut stawiany przez św. Alfonsa Liguori autorom, którzy
w swoich książkach z zakresu duchowości zbyt mało mówią o modlitwie, postaramy się
możliwie jak najzwięźlej rozważyć gdzie, kiedy i jak trzeba się modlić, nie tracąc przy
tym z oczu Świętej Rodziny, która powinna być zawsze naszym wzorem.

§ 1.

Gdzie się modlić?

Jezus, Maryja i Józef modlili się wszędzie: w stajence betlejemskiej, w drodze do
Egiptu i do Nazaretu, w Ojczyźnie i na wygnaniu. Jak wszyscy wierni Izraelici, udawali
się na modlitwę do synagogi w miejscowości gdzie mieszkali. W dni świąteczne, kiedy
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był obowiązek pielgrzymowania do świątyni jerozolimskiej, udawali się tam razem ze
wszystkimi na modlitwę.
Cały świat jest jedną świątynią, gdyż Bóg ze swej istoty jest wszędzie obecny,
wszędzie słucha naszych próśb, a my wszędzie potrzebujemy Jego pomocy. Wszędzie
jesteśmy w jednakowym stopniu zagrożeni i wszędzie powinniśmy wzywać Boga na
pomoc. Jednak, zgodnie z radą Jezusa, w normalnych warunkach najkorzystniej jest
modlić się w miejscu odosobnionym, gdzie lepiej można się skupić. "Gdy chcesz się
modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca swego, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,6).
Na pewno nie chciał przez to zabraniać nam wspólnej modlitwy, gdyż innym
razem powiedział wyraźnie: "Gdzie bowiem dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje,
tam Ja jestem pośród nich". Nie ma żadnej wątpliwości, że w Nazarecie Jezus, Maryja i
Józef łączyli się codziennie we wspólnej modlitwie. Dom Nazaretański stanowił
szczególne sanktuarium, w którym Święta Rodzina wspólnie się modliła. Dlatego ludzie
ogarnięci gorliwością, zajmujący się obecnie szerzeniem kultu Świętej Rodziny usilnie
zalecają, by we wszystkich rodzinach znajdowała się jakaś kapliczka, przyozdobiona ze
smakiem, gdzie na honorowym miejscu byłby umieszczony obraz Świętej Rodziny,
dokąd każdy mógłby pójść od czasu do czasu, by złożyć swoje radości i troski w
sercach Jezusa, Maryi i Józefa, prosząc o Ich błogosławieństwo. Niech rodziny będą na
tyle odważne, by urządzić sobie taką domową kapliczkę i odmawiać w niej swoje
wspólne codzienne modlitwy, a przynajmniej wieczorem.
Jeżeli z powodu ciasnoty mieszkania nie można przeznaczyć na ten cel
osobnego pomieszczenia, to nie ma chyba takiej rodziny, która nie mogłaby
przyozdobić odpowiednio głównej izby, umieścić w niej krzyża oraz religijnych obrazów
i uczynić z niej miejsca wspólnej modlitwy. Tego właśnie pragnął Ojciec święty,
zobowiązując członków Stowarzyszenia Świętej Rodziny do wspólnej modlitwy przed
obrazem Rodziny Nazaretańskiej.
Kiedy wszyscy modlą się wspólnie, taka modlitwa ma większe znaczenie u Boga,
a Jezus obiecał jej szczególną skuteczność. Ponadto członkowie rodziny nie mają tyle
pokus do opuszczania tego najważniejszego obowiązku chrześcijańskiego. Jest bardzo
ważne, by dzieci i służba razem z rodzicami i chlebodawcami trwali na kolanach przed
Ojcem wielkiej ludzkiej rodziny i przedstawiali Mu swoje prośby.
Jeżeli ktoś kiedyś odmówi przyłączenia się do wspólnej rodzinnej modlitwy,
niech pozostali przyprowadzą go nazajutrz do stóp krzyża lub do obrazu Świętej
Rodziny. Jeżeli taki zwyczaj w domu nie istnieje, ojciec, matka, dzieci i służba będą
często opuszczać na swoje nieszczęście ten święty obowiązek. Rodzice daremnie będą
przypominać o obowiązku modlitwy, a ich wołanie nie poparte własnym przykładem
będzie bezowocne. Ważne jest więc, aby małżonkowie od pierwszych dni swego życia
małżeńskiego wprowadzali ten chwalebny zwyczaj, który stanie się dla nich gwarancją
jedności i szczęścia, jeżeli go wiernie przestrzegać będą.
Kardynał Guibert napisał: "Nie ma lepszego sposobu na podtrzymywanie
więzów szczerego uczucia między małżonkami, niż zjednoczenie serc we wspólnej czci
oddawanej Temu, który przyjął ich święte przysięgi. W trakcie długiego wspólnego
pożycia, nie wszystkie dni życia są do siebie podobne. Są szczęśliwe lub mniej pogodne.
Czasem nawet ciemne chmury gromadzą się wówczas, gdy oczekuje się pokoju i
niezmąconej radości. Te nieuniknione nieszczęścia w ludzkiej sytuacji życiowej nie mają
wielkiego znaczenia, jeżeli przemijają, stają się natomiast niebezpieczne, jeżeli są
długotrwałe lub gdy powracają. Wtedy wyobraźnia wyolbrzymia wzajemne urazy,

87

umysły się burzą, rany się otwierają, a powstała zła atmosfera zatruwa nawet sprawy
najbardziej obojętne. Zaczyna się zwykle od chłodnych rozmów, które przechodzą
później w nienaturalną wymianę zdań, przy czym dochodzi często do
nieodpowiedzialnego zachowania się, a wzajemne zarzuty, które początkowo nie miały
wielkiego znaczenia, prowadzą później do głośnych i gorszących podziałów, które z
kolei doprowadzają bardzo często do rozbicia rodzin.
Jakże wielu nieszczęść udałoby się uniknąć, gdyby w początkach drobnych
nieporozumień znalazł się wierny, oddany, a jednocześnie dość wpływowy przyjaciel,
aby zahamować rozwój nieporozumień i przeszkodzić smutnym i opłakanym ich
konsekwencjom. Chrześcijańscy małżonkowie, takiego przyjaciela znajdziecie przy
domowym ołtarzyku, przed którym będziecie się codziennie modlić ze swymi dziećmi.
Jeżeli w ciągu kończącego się dnia wynikły jakieś konflikty, dokonajcie aktu
wzajemnego przebaczenia waszych błędów w obecności tego Boga, którego
powinniście wszyscy prosić o wybaczenie przewinień. Każdy dzień rozpoczynajcie na
nowo ze wzajemną wyrozumiałością. W ten sposób nie pozwolicie na gromadzenie się
problemów i będziecie się wzajemnie odnawiali w prawdziwej chrześcijańskiej miłości,
która rozpoczęła się w pierwszych dniach waszego związku. Nie znamy nic
skuteczniejszego i mocniejszego dla utrzymania trwałości i świętości związku
małżeńskiego niż modlitwa uwielbienia wznosząca się jednocześnie z serc małżonków
do miłosiernego Boga.
Nie ma potrzeby zalecać wspólnej modlitwy wspólnotom zakonnym. Przecież
reguła prowadzi mieszkańców tych świętych oaz do stóp Boga na wspólną modlitwę,
dlatego z większą obfitością spływają na nich łaski z wysoka. Daj Boże, aby była im obca
wszelka rutyna, a dusze które mogłyby ostygnąć, niech pobudza do gorliwości zapał
innych oraz przykład Świętej Rodziny, aby ich modlitwy sprowadzały łaski Boże nie
tylko na ich wspólnoty, ale również na wszystkie dusze odkupione Krwią Jezusa.
Gorliwa modlitwa zakonników i zakonnic jest piorunochronem dla osiedli ludzkich i
całych narodów. Należy obawiać się, by piorun nie uderzył w przyszłości w te kraje, z
których ich wypędzono.
Skoro wspólna modlitwa zanoszona w rodzinach jest tak zbawienna, to cóż
dopiero mówić o tej, która jest zanoszona do Boga w kościołach. Przecież w kościołach
i kaplicach wspólnot zakonnych mieszka rzeczywiście Zbawiciel w Najświętszej
Eucharystii. On nas tam zaprasza i oczekuje na nas mówiąc: "Przyjdźcie do mnie
wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a Ja was pokrzepię". Co
za słowa! One bez wątpienia skłoniły św. Alfonsa Liguori do wypowiedzi, że Jezus
obficiej rozdziela swoje łaski i swoje światło tym, którzy proszą Go przed Najświętszym
Sakramentem.
Gdy kościoły i kaplice są wypełnione wiernymi, jednoczącymi swoje błagalne
modlitwy i wznoszącymi je do tronu łaski, jakże mógłby Boski Zbawiciel, który jest tak
łaskawy dla grzeszników, który sam się modli, nie otworzyć swego Serca i nie wylać
strumieni łask na te tłumy? Czy pomyśleliśmy kiedyś, jak nieszczęśliwi są ci, którzy
prawie nigdy nie chodzą do kościoła i ekskomunikują się w ten sposób ze zgromadzenia
wiernych?
Lękajmy się o nich, ale oni także niech się lękają o samych siebie, jeżeli w ogóle
troszczą się jeszcze o swoje dusze. Powinni się szczególnie modlić w swoich rodzinach,
a wtedy zrozumieją, że trzeba przede wszystkim praktykować modlitwę wspólną ze
wszystkimi wiernymi w świątyniach.
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Przykład - Modlitwa w rodzinie
Rodzice św. Anieli Merici, założycielki Zakonu św. Urszuli, troskliwie
wychowywali swoje dzieci w bojaźni Bożej. Dlatego praktykowane były każdego dnia
wspólne modlitwy, poranne i wieczorne oraz czytanie duchowne czerpane zwykle z
życia świętych. Starali się, żeby w tych ćwiczeniach uczestniczyły nie tylko starsze
dzieci, ale również i najmłodsze, aby od najwcześniejszych lat przyzwyczajały się do
chrześcijańskiej pobożności. Aniela zbierała z tego pobożnego zwyczaju obfite owoce,
które były niewątpliwie zaczątkiem jej świętości.

§ 2.

Kiedy się modlić?

Popatrzmy na Świętą Rodzinę. Jezus, Maryja i Józef modlili się nieustannie.
Modlili się w dzień i w nocy. Nawet sen nie przerywał modlitwy Jezusa ani Jego Matki.
Jak już zauważyliśmy, Ich rozum nie potrzebował zmysłów do poznania Boga i
jednoczenia się z Nim. Św. Józef naśladował Ich wiernie. Można więc powiedzieć, że
każdy czas jest dobry, by się modlić do Boga, którego można prosić o pomoc w każdej
chwili. Są jednak momenty, kiedy modlitwa jest obowiązkiem, kiedy indziej jest
wskazana, ale zawsze jest zbawienna.
Jest rzeczą pewną, że ci którzy spędziliby znaczną część swego życia bez
modlitwy i uczestnictwa w nabożeństwach, grzeszyliby poważnie, gdyż odmawialiby
składania Bogu daniny, do której ma prawo i której się domaga. Ponadto, sami
popełnialiby duchowe samobójstwo, pozbawiając się łask potrzebnych im do życia
nadprzyrodzonego, a których Bóg udziela zwykle tym, którzy się modlą. Jak zrozumieć,
że wśród chrześcijan są ludzie, którzy zaniedbują modlitwę i oddalają się od Boga?
Czyżby zapomnieli o tym, że ci którzy oddalają się od Niego, giną? Niech więc inni,
którzy znają takich nieszczęśliwych ludzi, zmierzających ku swojej zgubie, spotęgują
swoją gorliwość, aby przekonać ich do modlitwy.
Mamy poważny obowiązek modlitwy w czasie wielkich pokus, ponieważ jest
rzeczą niemożliwą, by człowiek przezwyciężył je bez pomocy Boga. Król uważałby za
zdrajcę komendanta miasta który będąc oblężony przez armię nieprzyjaciela, nie
prosiłby o pomoc. Jest się zdrajcą Boga, jeżeli nie prosi się o pomoc, gdy jest się
atakowanym przez szatana. Można wprawdzie walczyć z pokusami przykładając się do
pracy, unikając samotności, prowadząc budujące rozmowy, a przede wszystkim udając
się do kapłana i przedstawiając mu stan, w jakim się znajdujemy. Jeżeli w razie
kradzieży podnosi się alarm, złodziej rzuca się do ucieczki. Nie należy jednak
zaniedbywać modlitwy, bez której wszystkie inne środki mogłyby okazać się
bezskuteczne, podczas gdy modlitwa daje pewność przezwyciężenia wszystkich pokus.
"'Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając
pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, byście mogli przetrwać". (1 Kor
10,13).
Jeden ze starożytnych ojców pustyni mówił: "Kiedy ścigają człowieka dzikie
zwierzęta, chroni się przed ich atakami wchodząc na drzewo. Podobnie, uciekając się
do Boga w modlitwie, chronimy się przed atakami szatana".
Jeżeli spojrzymy na naszą przeszłość, możemy się przekonać, że nasze upadki
pochodziły z tego, że nie modliliśmy się w czasie pokus, a jeżeli potrafiliśmy wytrwać w
łasce, to dlatego, że modliliśmy się. Podobnie będzie także w przyszłości.
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Ważnym obowiązkiem jest również modlitwa W intencji społeczności, do której
należymy, jeżeli zagraża jej jakieś poważne niebezpieczeństwo. Również w intencji
naszych poszczególnych bliźnich, jeżeli znajdują się w jakiejś naglącej potrzebie, a nie
możemy im inaczej pomóc, możemy również śpieszyć im z pomocą przez modlitwę.
Każdy z nas jest również świadomy ważnego obowiązku uczestniczenia w niedziele i
święta w Mszy św., która jest najważniejszą modlitwą publiczną Kościoła.
Rozważywszy okoliczności, w których modlitwa jest obowiązkowa, dobrze
będzie zastanowić się nad tym, jakie okoliczności stanowią okazję do modlitwy.
Dawid mówił; "Wieczorem, rano i w południe będę przedstawiał (moje potrzeby
Bogu), a On mnie wysłucha". Stąd niewątpliwie powstał zwyczaj u pierwszych
chrześcijan odmawiania "Ojcze nasz" rano, w południe i wieczorem. Zwyczaj ten ustąpił
miejsca praktyce odmawiania modlitwy "Anioł Pański" trzy razy w ciągu dnia.
Spożywamy zwykle trzy posiłki dla wzmocnienia naszego ciała. Czy zatem nie należy
również naszej duszy dać trzy razy w ciągu dnia pokarmu modlitwy?
W rodzinie chrześcijańskiej nie siada się do stołu bez modlitwy, a przynajmniej
bez znaku krzyża. Jest to przejaw naszej wdzięczności dla Boga, który daje nam chleb
codzienny. Wierny pies łasi się z wdzięczności za kość którą mu rzucimy, czy więc
mamy być mniej wdzięczni niż on, nie wznosząc myśli ku Temu, który daje nam różne
wspaniałe rodzaje pokarmów?
Oprócz praktyki modlitwy przed każdym posiłkiem musimy pamiętać o
modlitwie porannej i wieczornej, o której przypomniała wszystkim chrześcijanom
Matka Boża na Górze La Salette: "Trzeba dobrze odmawiać modlitwę rano i
wieczorem". Rzeczywiście, ile pokus i niebezpieczeństw może nam przynieść dzień i
noc, jeżeli nie wyprosimy błogosławieństwa Bożego na te chwile naszego życia.
Początek dnia należy się słusznie Temu, który nam go dał. Czyż więc nie należy
już z rana poświęcić w modlitwie Bogu wszystkie nasze uczynki, by zostały uświęcone i
nabrały mocy zasługującej na zbawienie. Św. Jan Klimak powiedział, że dzień należy do
tego, kto go pierwszy wziął w posiadanie.
Modlitwa wieczorna nie jest wcale mniej zbawienna niż poranna. Pod koniec
dnia trzeba podziękować Bogu za otrzymane łaski, prosić o przebaczenie popełnionych
błędów i prosić Go o obecność w czasie nocy, gdyż pokusy nocne nie są mniej
niebezpieczne niż dzienne.
Wspomniałem już, że najlepiej jest odmawiać te modlitwy wspólnie z całą
rodziną. Dla uniknięcia znużenia u osób mniej pobożnych, nie należy tych modlitw
przeciągać. Rano należałoby odmówić "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo", "Wierzę w
Boga", akty wiary, nadziei, miłości i żalu oraz akt ofiarowania Bogu swoich uczynków.
Najpraktyczniejsza i najowocniejsza wydaje mi się następująca formuła ofiarowania:
"Mój Boże, ponieważ jesteś nieskończenie dobry, kocham Cię z całego serca, i z miłości
ku Tobie ofiaruję Ci wszystko, co dzisiaj będą czynił".
Wieczorem odmawia się jedno "0jcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo" za zmarłych
oraz dodaje się do tego przykazania Boże i kościelne. Wszystko to zajmie tylko pięć
minut i każdy, kto ma chociaż odrobinę wiary przyzna, że ten czas został najlepiej
wykorzystany ze wszystkich minut całego dnia. W rodzinach, w których wiara jest
żywsza można dodać modlitwę zaleconą w danej diecezji lub odmówić różaniec. Można
także odprawić czytanie duchowne, by mieć później temat do rozmyślania.
To, co zostało dotychczas powiedziane, jest zrozumiałe dla wszystkich wiernych,
chociażby byli mało pobożni. Ci którzy naśladują Świętą Rodzinę, będą sobie wciąż
przypominać słowa Boskiego Zbawiciela: "Zawsze trzeba się modlić i nigdy nie
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ustawać" (Łk 18,1), i będą się usilnie starać o to, by jak najczęściej wznosić swoje serce
ku Bogu. Szczęście zbawionych polega na ustawicznym przebywaniu z Bogiem. Nas,
biednych śmiertelników, odrywają od tego ziemskie pragnienia. Jest jednak rzeczą
pewną, że im bardziej zbliżymy się do zbawionych, tym częściej będziemy zwracać
swoją myśl i serce ku Bogu, który zawsze nas słyszy, zawsze jest wśród nas obecny i
którego pomocy zawsze potrzebujemy. Otrzymamy wówczas więcej łask i zrobimy
większy postęp na drodze do doskonałości.
Nieustanna modlitwa jest prawie zawsze możliwa, nawet dla żyjących w
świecie. Niejednokrotnie spotyka się ludzi, którzy prawie nigdy nie tracą z oczu
obecności Boga. Wszyscy chrześcijanie powinni się starać o podobne usposobienie.
Ziemię zamieszkiwaliby wówczas świeci.
Niech przynajmniej ci, których Bóg powołał do kapłaństwa i życia zakonnego, i
którym leży na sercu, by Chrystus mógł zapomnieć o obojętności ludzi światowych,
zostaną przeniknięci duchem Świętej Rodziny. Niech ich serca staną się dymiącymi
kadzielnicami, z których wynosi się nieustannie do Boga przyjemna woń modlitwy.
Przykład - Maria Leszczyńska
Ta pobożna królowa Francji lubiła uczestniczyć w nabożeństwach Karmelitanek
w Compiegne, a po wyjściu zakonnic z chóru pozostawała jeszcze dłużej na modlitwie.
Jej syn, Delfin, który pewnego dnia czekał na nią, powiedział: "Mamusiu, czy masz
zamiar popaść w niełaskę św. Teresy, ponieważ modlisz się dłużej niż jej córki
duchowe?" Królowa odpowiedziała: "Bo moje potrzeby są większe".

§ 3.

Jak się modlić?

Jezus, Maryja i Józef w ciszy uwielbiali Boga, dziękowali Mu i prosili Go, bądź też
łączyli wspólnie swoje głosy harmonizujące ze sobą, bardziej niż głosy całego nieba,
gdyż doskonałość usposobienia ich serc była nieporównywalna. Modlitwa może więc
przybierać różne formy. Aby była skuteczna, musi odpowiadać pewnym warunkom. Te
formy i warunki modlitwy wymagają szczegółowego omówienia.
I.

Różne formy modlitwy

Kiedy modlimy się tylko sercem bez wypowiadania słów i poruszania wargami,
modlitwa przybiera wówczas formę modlitwy myślnej, czyli medytacji. W ten sposób
bardzo często modliła się Święta Rodzina, dając w ten sposób wszystkim rodzinom i
wszystkim chrześcijanom przykład życia wewnętrznego, życia ukrytego przed oczyma
ludzi, ale bogatego w oczach Bożych. Bóg jest wszystkim, a stworzenie właściwie
nicością. Stworzenia, które jawią się przed naszymi oczyma, rozpraszają nas i
powodują, że zapominamy o Bogu, którego nie widzimy. Stanowi to dla nas poważne
niebezpieczeństwo. Zajmujemy się bowiem wieloma sprawami, a zapominamy o
najważniejszej i jedynie koniecznej trosce o przypodobanie się Bogu.
"Spustoszony jest cały kraj i nie ma nikogo, kto by wziął sobie to do serca" (Jr
12,11). Pochodzi to stąd, że nie odczuwamy wielkości Boga, niegodziwości grzechu ani
wartości duszy. Z chwilą utraty Boga zatraca człowiek swoją duszę dla drobnostek.
Dziecko, które nie ma rozeznania, chętnie zamieni drogocenny diament na ofiarowane
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mu jabłko. Rozmyślanie jest modlitwą, która odrywa nas od stworzeń i prowadzi do
naszego wnętrza, gdzie pomaga nam odnaleźć Boga, lepiej zrozumieć prawdy wiary
oraz wartość dóbr wiecznych.
Jest ono zarówno dla ludzi świeckich, jak i dla zakonników i kapłanów,
skutecznym środkiem unikania grzechu, nabywania cnót, dążenia do doskonałości i
wzrastania w niej aż do końca. Taka jest nauka wszystkich świętych i mistrzów życia
duchowego. Kiedyż to wszyscy zrozumieją?
Nie należy mówić, że nie ma czasu. Czasu wystarczy dla wszystkich. Najwięcej
tracą go ci, którzy go źle używają, ponieważ nad niczym nie rozmyślają. Nie należy też
udawać, że się nie umie rozmyślać, gdyż bardzo łatwo nożna uzyskać odpowiednie
wskazówki od spowiednika, od jakiejś pobożnej osoby, bądź z jakiejś odpowiedniej
książki. Nie ma nic prostszego, niż wziąć książkę do rozmyślania, przeczytać wieczorem
jakiś urywek dla zapoznania się z tematem, i nazajutrz wziąć ponownie tę książkę i
przeczytać to rozważanie jeszcze raz, zastanawiając się nad każdą myślą, przeplatając
je postanowieniami postępowania zgodnie z tym, co się przeczytało i prosząc o
potrzebne do tego łaski.
Czytanie duchowne jest siostrą rozmyślania. U tych, którzy je praktykują, rodzi
niezwykle obfite owoce. Łatwo byłoby wprowadzić tę praktykę jako zwyczaj w
rodzinach pod warunkiem, że czytanie będzie krótkie, gdy prace są naglące. Dłuższe
może być wtedy, gdy nie ma pilnych prac.
Jezus, Maryja i Józef wyrażali często wspólnie swoje uczucia dla Boga, którymi
były przepełnione ich serca i kierowali do nieba swoje wspólne prośby o zbawienie
świata. Była to wspólna ustna modlitwa Świętej Rodziny. Mówiliśmy już na ten temat.
Niech nam wystarczy świadomość, że modlitwa jest koniecznością wzniesienia duszy
do Boga. Kiedy serce modli się bez pomocy warg, to modlitwa jest doskonała. Kiedy
jednak wargi wypowiadają formuły, a nie wkłada się w to serca i odmawia się z
przyzwolonym roztargnieniem, albo bez zamiaru modlenia się, wówczas nie ma żadnej
modlitwy. Ci natomiast, którzy nie są przyzwyczajeni do rozmyślania, są narażeni na
pokusę zaniechania modlitwy w ogóle, co z kolei staje się początkiem wszelkiego zła.
Leon XIII słusznie pragnął, aby członkowie Stowarzyszenia Świętej Rodziny
odmawiali swoje modlitwy przed obrazem przedstawiającym Jezusa, Maryję i Józefa.
Ten widok ma im pomóc modlić się z uwagą, wspominając gorliwość, z jaką modliła się
Święta Rodzina. Święte obrazy ukierunkowują odpowiednio naszego ducha i pomagają
w skupieniu. Przede wszystkim jednak jednoczymy się z modlącą się Świętą Rodziną, co
wzmacnia nadzieję na wysłuchanie naszych próśb.
Przykład - Święty Proboszcz z Ars
"Kiedy byłem zupełnie sam na polu ze swoją łopatą i motyką - opowiadał często
św. Jan Vianney, proboszcz z Ars - modliłem się głośno, a kiedy byłem w czyimś
towarzystwie, modliłem się po cichu. Gdybym teraz, gdy zajmuję się duszami, miał tyle
czasu na modlitwę co wówczas, gdy uprawiałem swoje pole, jakże byłbym szczęśliwy!
Kiedy wypoczywaliśmy po obiedzie, zanim zabraliśmy się do pracy, kładłem się na ziemi
jak inni. Udawałem że śpię i modliłem się całym sercem do Boga. To były najpiękniejsze
chwile! Kopiąc ziemię motyką, mówiłem do siebie: "Trzeba uprawiać swoją duszę i
usuwać z niej chwasty".
W ten właśnie sposób ten młody człowiek nieświadomie przygotowywał się do
tego, by zostać świętym kapłanem. Ci , którzy będą go naśladować, chociaż nie staną
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się osobami duchownymi, na pewno zostaną świętymi.
II.

Warunki zapewniające skuteczność modlitwy

Jezus, Maryja i Józef modlili się przede wszystkim o królestwo Boże na ziemi i w
niebie. Modlitwa Jezusa opierała się na doskonałej wiedzy, którą otrzymał od swego
Ojca, natomiast modlitwa Maryi i Józefa opierała się na niezrównanej wierze. Wszyscy
modlili się z bezgraniczną ufnością, że zostaną wysłuchani. "Ja wiem, że Ty Mnie
zawsze wysłuchujesz" - mówił Jezus do swojego Ojca. Modlili się zawsze z najwyższym
szacunkiem dla Bożego majestatu, a w konsekwencji z głęboką pokorą. Wreszcie,
modlili się nieustannie i z wielką wytrwałością. Uczą nas w ten sposób, o co
powinniśmy Boga prosić i z jakim usposobieniem się modlić.
1.

O co prosić?

Nigdy o złe rzeczy. Taka modlitwa obrażałaby bardzo Boga. Bez poważnych
powodów również nie należy się modlić o rzeczy obojętne gdy chodzi o nasz postęp
duchowy, ponieważ nie mamy żadnego prawa do ich otrzymania, i gdyby Bóg udzielił
nam tego, co może stać się przeszkodą do naszego zbawienia, to chyba dlatego żeby
nas ukarać, odmawiając zaś jej nam, okazuje nam swoje miłosierdzie. Iluż ludzi
znajdujących w dobrach tego świata okazję do wiecznej zguby, zostałoby świętymi,
gdyby zostali ich pozbawieni! Jest jednak rzeczą dopuszczalną prosić Boga o rzeczy
potrzebne do życia doczesnego. Sam Jezus nauczył nas tego w "Ojcze nasz": "Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Św. Alfons Liguori mówi jednak, że kiedy
prosimy o dobra doczesne, powinniśmy czynić to zawsze ulegle i z poddaniem się woli
Bożej. Jeżeli Bóg nam ich odmawia, to bądźmy przekonani, że czyni to z miłości,
ponieważ widzi w nich niebezpieczeństwo dla naszego dobra duchowego. Wielkiego i
bogatego Boga prośmy o rzeczy wielkie. Król mógłby się obrazić, gdyby ktoś z jego
poddanych prosił go o szpilkę. Wszystkie dobra tego świata są w oczach Bożych
mniejsze niż szpilka w oczach króla. Módlmy się więc nieustannie, aby udzielał nam
swojej łaski, która jest zadatkiem wiecznej chwały. Prośmy o Jego świętą miłość, która
po uszczęśliwieniu nas tu na ziemi, da nam szczęście w niebie. Prośmy przede
wszystkim o wytrwanie w tej miłości do śmierci. Są to prawdziwe dobra, o które
zabiegali święci. To one właśnie przygotowują nas do oglądania i posiadania Boga.
2.

Módlmy się z usposobieniem Świętej Rodziny

To znaczy z duszą oświeconą światłem z wysoka odnośnie dobroci i bogactwa,
odnośnie Opatrzności Bożej. Jak można modlić się do Tego, w kogo się nie wierzy? Jak
się do Niego zwracać, skoro nie jest się przekonanym, że może On nam udzielić tego,
czego nam brakuje i że jest wystarczająco miłosierny, aby nam tego nie odmówić? Czy
chrześcijanin może poddawać w wątpliwość obietnicę, której Pan nam udzielił, że da
nam wszystko, o co będziemy Go prosić w sprawach dotyczących zbawienia, jeżeli
czynimy to jak należy?
Ta obietnica, którą często powtarzał, budzi w duszy zaufanie, potrzebne, aby
modlitwa była skuteczna. Idźmy więc do Niego z sercem otwartym, jak dzieci do
swojego Ojca. Niech idą do Niego sprawiedliwi, którzy są Jego prawdziwymi

93

przyjaciółmi. Niech śpieszą tam grzesznicy, ponieważ ramiona tego najlepszego Ojca są
dla nich szeroko otwarte jak na przyjęcie marnotrawnego syna, który do Niego
powraca. Bądźmy przekonani, że nasze zaufanie do Boga jest miarą łask, które od
Niego otrzymamy. Rozszerzajmy więc nasze serca, a Bóg je napełni według całego
rozmiaru swojej mocy.
Wiara nie może jednak pozwolić nam zapomnieć o naszej nędzy. Kimże
jesteśmy my, którzy stajemy przed obliczem Bożego majestatu, przed którym drżą
aniołowie? Św. Bernard porównuje nas do żaby, która wyszła z bagna i chce wejść do
królewskiego pałacu. Jak zostałaby tam przyjęta, gdyby weszła z całą swoją
zarozumiałością? Jest napisane, że "Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych obdarza
łaską". Kiedy się modlimy, nie żądajmy zwrotu naszego długu, ale prośmy o łaski, do
których nie mamy żadnego prawa, a spodziewamy się tylko miłosierdzia Bożego. Gdyby
biedak wpadł na pomysł rozkazywania człowiekowi bogatemu, od pomocy którego jest
uzależniony, stałby się nieznośnym i zasłużyłby na odepchnięcie. Jesteśmy wobec Boga
żebrakami, bądźmy więc przed Nim pokorni. Faryzeusz w świątyni powoływał się na
swoje zasługi, celnik natomiast mówił z pokorą: "Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu". I właśnie ten drugi poszedł do domu usprawiedliwiony. Dobry łotr uznał,
że zasłużył na męki, na jakie został skazany i mówił pokornie do Jezusa: "Pamiętaj o
mnie, kiedy wejdziesz do swego królestwa". Chrystus odpowiedział mu: "Dzisiaj
będziesz ze mną w raju". Pokora wprowadziła łotra do nieba jaszcze przed Apostołami.
Jeżeli ona ma taką moc gdy człowiek trwa w grzechu, to jakże wielki musi być jej wpływ
w stanie łaski? Pycha może zgubić duszę nawet w stanie usprawiedliwienia.
Duch Święty mówi: "Modlitwa biednego, który się upokarza przeniknie obłoki i
nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za
sprawiedliwym i wyda słuszny wyrok" (Syr 35,17-18).
Bóg poucza nas w ten sposób, że w pokorze modlitwie powinna towarzyszyć
wytrwałość. Chociażby nawet Bóg obiecał, że spełni wszystko, o co się modlimy, nie
zagwarantował jednak, że wysłucha nas natychmiast. Kto zatem, prosząc o jakąś łaskę,
zaprzestanie modlitwy z powodu zniechęcenia lub niedbalstwa, naraża się na to, że nic
nie otrzyma. Zgodnie z radą Chrystusa "trzeba się zawsze modlić i nigdy nie ustawać".
Jeżeli prosimy przede wszystkim o łaski duchowe, a Bóg opóźnia ich udzielenie, to
dlatego, byśmy je lepiej cenili i mieli okazję zasłużenia na łaski, o które prosimy. Jeżeli
Bóg odmawia nam tego, o co wytrwale prosimy, udzieli nam z pewnością czegoś
pożyteczniejszego niż to czego pragniemy. Trwajmy więc na modlitwie aż do końca
naszego życia. Choćbyśmy mieli otrzymać tylko łaskę dobrej śmierci, wszystko byłoby
już osiągnięte.
Święta Rodzino! Będziemy zawsze modlić się aż do ostatniego tchnienia w
łączności z Wami. Jezu, Maryjo, Józefie święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam,
ratujcie nas!
Mówiliśmy wiele o tym, że w Świętej Rodzinie mamy wzór wypełniania naszych
obowiązków względem Boga. Poucza nas Ona również o cnotach określających nasz
stosunek do bliźniego.
Przykład - Lekcja Świętego Doroteusza
Św. Doroteusz opowiada, że pierwsza lekcja, jakiej udzielił swojemu uczniowi
Dozyteuszowi, była zachętą, by ten wyrył w swej duszy złotymi literami następujące
słowa: "Niech Bóg nigdy nie zniknie z wnętrza mojego serca. Pamiętaj zawsze, by był
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On stale przed twymi oczyma, a ty byś był zawsze przed Nim obecny". Dozyteusz
zastosował się do tej lekcji. Gdy chodził, jadł, czy oddawał się pracy ręcznej, miał
zawsze w pamięci obecność Boga. Nawet w okresie bardzo poważnych chorób, na jakie
cierpiał w klasztorze, nigdy nie tracił z oczu Bożej obecności. W ten sposób Dozyteusz z
rozwiązłego żołnierza, z lekkomyślnego młodego człowieka opanowanego przez wady i
ulegającego światowej próżności stał się w ciągu pięciu lat od wstąpienia do klasztoru,
doskonałym mnichem. Kiedy oddał ostatnie tchnienie, ujrzano go siedzącego w niebie
wśród sławnych pustelników, otoczonego olśniewającą chwałą. Prawdziwe są tu słowa
św. Grzegorza, że ten środek wytrwale stosowany bez żadnych przerw mógłby nam
właściwie wystarczyć do udoskonalenia naszego życia.
Pamięć na obecność Bożą jest jednak szczególnie skuteczna, gdy za przykładem
sławnych pustelników, w czasie pracy, odpoczynku i bezsennych nocy, wznosimy nasze
serca do Boga przy pomocy aktów strzelistych. Te krótkie modlitwy nie wymagają od
nas prawie żadnego czasu. Wystarczy samym sercem, jeżeli nie można ustami,
powiedzieć: Boże, dopomóż mi! Jezu, miłosierdzia! Jezu, Maryjo, Józefie święty! itp. W
ten sposób nabywa się ducha modlitwy, który zapewnia nam wieczne zbawienie.

CZĘŚĆ DRUGA

Cnoty względem bliźniego
Pod pojęciem "bliźni" rozumiemy przede wszystkim członków naszej najbliższej
rodziny, którzy są z nami spokrewnieni w ścisłym znaczeniu tego słowa. W dalszej
kolejności bliźnimi są ludzie, którzy będąc dziećmi jednego Ojca - Boga, są podobnie jak
my powołani do Jego wiecznego dziedzictwa.
Z członkami naszej rodziny łączy nas przywiązanie, które zawiera w sobie trzy
cnoty: szacunek, miłość i posłuszeństwo. Innym ludziom winni jesteśmy życzliwość,
która obejmuje uczucie i uprzejmość okazywane przez nas w kontaktach z nimi. W
Świętej Rodzinie znajdujemy wzór tych wszystkich cnót. Przekonamy się o tym w
następnych rozdziałach.

Rozdział I
Pełne szacunku oddanie; szczególna miłość, która winna łączyć chrześcijańską
rodzinę. Będziemy tu rozważać dziewiczą miłość i przywiązanie, jakie Maryja i Józef
mieli wzajemnie do siebie, a następnie miłość, jaką miał Jezus do swoich ziemskich
rodziców.

Artykuł 1 - Dziewicza miłość Maryi i Józefa
Przyjrzyjmy się najpierw świętej jedności tych niezwykłych małżonków, a potem
zastanówmy się nad zgodą w rodzinie.
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§1

Zjednoczenie serc Maryi i Józefa

Najściślejszym naturalnym zjednoczeniem osób, które Bóg stworzył na ziemi
jest zjednoczenie małżonków pomiędzy sobą. Zostało napisane: "Opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem" (Mk 10,7).
Zjednoczenie to okazuje się tym trwalsze, im jest bardziej czyste. Dobro jest zawsze
tym, co łączy, zło zaś tym co dzieli. Maryja i Józef byli sobie wzajemnie oddani dzięki
więzom dziewiczego małżeństwa. Któż więc potrafi wyrazić to serdeczne i trwałe
uczucie, jakie żywili wzajemnie do siebie?
"O święte dziewictwo - woła Bossuet - twoje płomienie są tym silniejsze, im są
czystsze i bardziej widoczne; ogień pożądania natomiast, który płonie w waszych
ciałach, nie może nigdy się równać z żarem niewinnych uścisków dusz, które jednoczy
czysta miłość".
Sławny biskup nie szuka daleko dowodów na tę prawdę. Przytacza cudowne
wydarzenie opowiedziane przez św. Grzegorza z Tours: "Święty Injurieux, senator z
Clermont w Owernii poślubił św. Scholastykę i żył z nią w doskonałej czystości. Oboje
małżonkowie bardzo się kochali. Skromność skłaniała ich do ukrywania tego
bohaterstwa. Scholastyka wkrótce zmarła". Grzegorz z Tours opowiada dalej, że
Injurieux składając do grobu jej ciało, powiedział: "Panie, dziękuję Ci, że mogę złożyć w
Twoje ręce ten skarb tak nieskalany, takim jaki otrzymałem". Wówczas Święta
uśmiechnęła się i powiedziała: "Dlaczego mówisz to, o co cię nie pytano?" Injurieux
wkrótce zmarł i został pochowany w pewnej odległości od Scholastyki. Zauważono
jednak nazajutrz, że ich groby w cudowny sposób się połączyły.
"Bóg - kontynuuje Bossuet - pozwala na to, żeby przez to wydarzenie pokazać
nam, że nie te płomienie są najpiękniejsze, w które włączyło się pożądanie, ale dwa
dziewictwa zjednoczone przez duchowe małżeństwo, stworzyły silniejszy związek, tak
że trwają nawet po śmierci. Św. Grzegorz z Tours, który opowiedział to wydarzenie,
dodaje, że mieszkańcy tej okolicy nazywali zazwyczaj te groby grobami dwojga
kochanków, jak gdyby chcieli powiedzieć, że byli to prawdziwi kochankowie, ponieważ
kochały się ich dusze.
Nigdzie jednak ta duchowa miłość nie objawiła się tak doskonale, jak w
małżeństwie św. Józefa. Była ona całkowicie niebiańska, ponieważ cały jej żar i
wszystkie jej dążenia zmierzały do zachowania dziewictwa, co z łatwością można pojąć.
Chcielibyśmy z pewnością zapytać: "Święty Józefie, co ty kochałeś w Maryi? Bez
wątpienia nie tę śmiertelną piękność, ale tę wewnętrzną, dla której święte dziewictwo
było główną ozdobą. To właśnie czystość Maryi stanowiła godny przedmiot tego
uczucia.
Im bardziej kochał tę czystość, tym bardziej pragnął ją zachować, zarówno w
swej świętej małżonce, jak też w sobie samym przez jednomyślność serc. Jego
małżeńska miłość pomijała całkowicie swoje naturalne dążenia i była całkowicie
ukierunkowana na zachowanie dziewictwa Maryi. Była ona bowiem skarbem, który
niebo mu powierzyło. Przepełniała go szlachetna duma z tego depozytu, który miał
obowiązek pielęgnować. Przywiązał się więc do Maryi na zawsze. Przeszedł z Nią przez
życie, towarzysząc Jej do Betlejem, do Egiptu i do Nazaretu. Był dla Niej pociechą w
troskach, oparciem w potrzebie, nieodłącznym towarzyszem we wszystkich sytuacjach,
zarówno w cierpieniu jak i w radości, w niedostatku jak i w dobrobycie. Ochraniał Jej
godność i Jej opinię, Jej dziewictwo i całe Jej życie. Tylko śmierć będzie zdolna przeciąć
tę wspaniałą jedność.
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Maryja ze swej strony również kochała Józefa. Była mu oddana jako małżonka.
Czyż mogłaby będąc najdoskonalszą ze wszystkich stworzeń, zaniedbywać swój
najważniejszy obowiązek? Kochała go i okazywała mu szacunek, ponieważ Józef,
którego Niebo dało Jej w cudowny sposób za małżonka, był całkowicie Jej godny. Duch
Święty nie kojarzy małżeństw źle dobranych. Był Jej małżonkiem, ale w zachowaniu
dziewictwa jest Jej bratem. Dzielił wszystkie Jej uczucia i stał się współuczestnikiem
wszystkich Jej cnót. Maryja kochała go i okazywała mu wdzięczność, gdyż codziennie
otrzymywała od niego dowody całkowitego oddania i doświadczała jego wierności w
zachowaniu dziewictwa, które ceniła bardziej niż życie.
Z pewnością duchowa jedność naszych pierwszych rodziców w raju, dopóki żyli
w niewinności, była daleka od doskonałości duchowej - jedności Maryi i Józefa. Maryja
i Józef szli więc przez życie znajdując pociechę w swoich wzajemnych uczuciach, w
swoich pobożnych rozmowach, we wzajemnych posługach, które sobie świadczyli z
niespotykanym na świecie oddaniem. Razem modlili się, razem pracowali, razem
cierpieli i razem dziękowali Bogu za dobrodziejstwa, jakie od Niego otrzymywali. Czy
może być lepszy wzór do zaproponowania chrześcijańskim małżonkom?
Niech uczą się w tej szkole, że szczęście nie polega na bogactwie i na
zaszczytach tego świata, ale na wzajemnej miłości. Wzajemna miłość jest owocem
cnoty, a nie zmysłowego zadowolenia. Kocha się kogoś, kiedy się go ceni. Cnota
czystości zjednuje szacunek i przyjaźń. Niech więc małżonkowie przestrzegają zasad
czystości właściwych ich stanowi. Niech zgodnie z nauką św. Pawła mężowie kochają
swoje małżonki jak Jezus Chrystus miłuje swój Kościół, albo tak, jak św. Józef kochał
Najświętszą Dziewicę. Niech żony będą poddane swoim mężom w Panu, jak Maryja
była poddana św. Józefowi. Niech będą dalecy od rozwodzenia się, które sprowadza
zgorszenie wśród dzieci. Niech wzajemnie dzielą swoje radości, zmartwienia i prace,
uprzedzając się wzajemnie w posługach, znosząc wzajemnie swoje wady w taki sposób,
aby dzieci wzrastały w atmosferze spokoju, a nie kłótni, które wypaczają ich
charaktery, prowadzą przez nie do utraty szacunku należnego tym, którzy dali im życie.
Brak jedności staje się dla wszystkich członków rodziny źródłem nieustannych
kłopotów. Dzieli tych, których Bóg złączył.
Wspólnota zakonna jest rodziną, która została założona nie na zasadach
naturalnych, ale na łasce Bożej. Jest więc miejscem pielęgnowania wzajemnego
przywiązania. Szczęśliwe są domy zakonne, których przełożeni mogą powiedzieć to, co
powiedziała o swoich siostrach przełożona klasztoru, w której znaleźliśmy kiedyś
gościnę: "Za bardzo się kochamy wzajemnie..." Jeżeli ta miłość i przywiązanie pochodzą
od Boga, można być pewnym i nie obawiać się, że jest ona zbyt wielka. Dopóki żyjemy
na ziemi, miłość może wciąż wzrastać, a wraz z nią przybywa nam zasług na niebo.
Przykład - Święta Elżbieta Węgierska
Elżbieta poślubiła Ludwika, księcia Turyngii. Montalember powiedział, że był on
godnym jej małżonkiem. "Z głęboką miłością do swego męża połączyła Elżbieta wielki
szacunek. Jej ustawiczną troską było to, żeby go nie urazić nawet najmniejszym
słówkiem czy uczynkiem i nie wywołać u niego najmniejszego nawet odruchu
niecierpliwości.
Jarzmo, które wzięła na siebie, było jarzmem miłości i pokoju, jak tego pragnie
Kościół. Ludwik pozostawiał jej zupełną swobodę praktykowania dzieł pobożności i
miłosierdzia, które ją bardzo interesowały. Zachęcał ją nawet i wspierał w tych
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zbawiennych dziełach z gorliwą troskliwością, ograniczając się do hamowania jej
wówczas, kiedy uważał że jej gorliwość posuwała się zbyt daleko. Przestrogi, jakich jej
udzielał, wypływały zawsze z rozważnej troskliwości i były przyjmowane przez nią z
posłuszeństwem. Pełne wzajemnego zaufania przejawy miłości łączyli oboje z
łagodnymi zachętami do wzajemnego postępu na drodze do doskonałości. To święte
współzawodnictwo umacniało ich i utwierdzało w służbie Bogu.
Poważny i czysty charakter ich miłości przejawiał się szczególnie we
wzruszającym zwyczaju nazywania się nawzajem bratem i siostrą. Jedność ich dusz była
tak wielka, że nie mogli znieść rozłąki ze sobą. Kiedy książę objeżdżał swoje
posiadłości, zabierał zawsze ze sobą swoją ukochaną małżonkę. Towarzyszyła mu
zawsze z radością, chociaż drogi, którymi podróżowali były często wyboiste i
niebezpieczne. Starała się nigdy nie oddalać się od tego, który nigdy nie oddalał się od
Boga. Książę był jednak zmuszony niejednokrotnie, jako panujący, do odbywania
dalekich podróży i do wyjazdów ze swego kraju. Wówczas nie zabierał ze sobą żony.
Kiedy wyjeżdżał, Elżbieta zdejmowała swoje książęce szaty i przywdziewała strój wdowi
nakrywając głowę. Tak ubierała się w czasie całej nieobecności męża. Czekała na jego
powrót modląc się, czuwając i stosując umartwienia. Kiedy oznajmiano jej powrót
małżonka, ubierała się z wielkim przepychem należnym jej godności.
Tak zjednoczeni w świętej zgodzie, pełni pokory i czystości przed Panem,
ożywieni wzajemną miłością, dawali niebu i ziemi najpiękniejszy i wielce budujący
przykład.

§ 2.

Zgoda w rodzinach

"W trzech rzeczach upodobałem sobie, które są przyjemne Panu i ludziom:
zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami oraz mąż i żona dobrze zgadzający się
wzajemnie" (Syr 25,1).
Corneille de la Pierre powiedział: "Zgoda i miłość to główne cnoty, które
prowadzą do porozumienia tych, którzy je praktykują. Zapewniają im łaskę Bożą i
poważanie u ludzi. Zgoda powinna panować przede wszystkim wśród tych, których
łączą więzy krwi, a więc między rodzicami, a następnie pomiędzy najbliższymi, czyli
tymi, którzy mieszkają w tym samym domu, w najbliższym sąsiedztwie, wśród tych
którzy wykonują tę samą pracę, między mężczyzną i kobietą praktykujących te same
zwyczaje, między spożywającymi razem posiłki, wśród tych, którym wspólne są różne
sprawy do tego stopnia, że stanowią jedną osobę prawną. Jeżeli będzie panowała
między nimi zgoda, będą żyć pięknie i święcie. W przeciwnym razie nie będzie między
nimi zgody i ich życie będzie bardzo nieszczęśliwe, podobne do życia szatanów w
piekle. Właśnie dlatego Duch Święty pragnie widzieć między małżonkami doskonałą
miłość, która pomoże im chętnie znosić słabości charakteru, wzajemne wady i
przyzwyczaić się do siebie, jak koła jednego wozu. Kiedy obraca się jedno koło, drugie
współpracujące z nim obraca się również w tym samym czasie i w tym samym
kierunku.
Taki jest więc sens tego fragmentu Pisma świętego, że mąż i żona winni zgadzać
się ze sobą w taki sposób, że dokąd zmierza jedno z nich, czy to z własnej woli, ze
słabości lub z innej przyczyny, niech drugie zmierza w tym samym kierunku, byleby Bóg
nie był obrażany. Jeżeli mąż chce wykonywać jakiś zawód, niech żona wykonuje go
razem z nim, albo przynajmniej niech mu pomaga. Jeżeli mąż zostanie dotknięty jakąś
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chorobą, biedą, utratą majątku lub prześladowaniem, niech żona dotrzymuje mu
towarzystwa, niech go pociesza, współczuje mu w jego cierpieniach i niech mu
pokornie służy. Niech żona pozwoli unieść się temu samemu wiatrowi, który unosi jej
męża, a on, z kolei, niech się jej tym samym odwzajemnia.
Źródłem i korzeniem takiej zgody jest wzajemna miłość. "Pokój domowy - mówi
św. Augustyn - jest harmonijną jednością, która pozwala żyć wspólnie tym, którzy
rozkazują i tym, którzy słuchają. Ci, którzy zabezpieczają potrzeby innych, muszą
wydawać polecenia, a więc mąż żonie, rodzice dzieciom, gospodarze służbie. Ci,
których potrzeby trzeba zabezpieczać, muszą być posłuszni, a więc żony mężom, dzieci
rodzicom, a słudzy gospodarzom. Ponieważ jednak wszyscy żyją jeszcze pod
panowaniem sprawiedliwości i prawa, z dala od Miasta Bożego, niech ci, którzy
rozkazują, służą tym, którzy podlegają ich rozkazom, gdyż nie rozkazują w tym celu, by
panować, ale by być użytecznymi; nie w tym celu, żeby pokazywać dumę ze swej
władzy, ale żeby innym czynić dobrze". Bóg miłuje dążenie do takiej zgody, cieszy się z
niej, ponieważ przyczynia się ona do zbawienia rodzin, miast, a nawet państw.
Św. Grzegorz z Nazjanzu słusznie mówi, że niezmienność i piękno wszechświata
pochodzą ze zgodności przeciwstawnych sobie żywiołów, współistniejących ze sobą.
Świat jest o tyle spokojny i stabilny, o ile mieści się w granicach wyznaczonych mu
przez przyrodę, o ile żaden z jego elementów nie zderzy się z drugim i nie złamie
zgodnej z prawami natury neutralności, którymi Bóg połączył je swoim słowem. Świat o
tyle jest prawdziwym kosmosem, o ile jest piękny. Jego piękno jest niezrównane. Kiedy
jednak przestanie istnieć w pokoju, przestaje być kosmosem, ponieważ traci całe swoje
piękno. To samo należy powiedzieć o człowieku, którego w dawnych wiekach
nazywano mikrokosmosem, czyli małym światem. Dotyczy to również jego domu i
rodziny. Cały ich urok i szczęście zasadza się na zgodzie, a hańba i nieszczęście na
niezgodzie.
Przyczyna tego leży w tym, że Bóg jest najwyższą harmonią nie stworzoną i
nieskończenie doskonałą, kocha więc w szczególny sposób tych, którzy żyją w pokoju,
ponieważ podobni są do Niego i są Jego doskonałym dziełem. W Trójcy
Przenajświętszej Ojciec, Syn i Duch święty żyją w doskonałej jedności i to
nieprzypadkowo, ale z samej swej istoty, gdyż mają jedną i tę samą naturę, a więc ten
sam rozum, tę samą wolę i tę samą zgodność. To, czego chce Ojciec, Syn i Duch święty,
pragną tego samego ze swej istoty. Trójca Przenajświętsza przekazała i wycisnęła obraz
swojej zgodności w niebie, w żywiołach i we wszystkich stworzeniach. Tak właśnie
powstała owa harmonia niebios w mnóstwie ciał niebieskich, gwiazd i ich
harmonijnych ruchów, które podziwiał jeden z przyjaciół Hioba: "Z Kim panowanie i
groza, na niebie ustalił porządek" (Hi 25,2). W ten sposób wycisnął w każdym ze swych
stworzeń obraz Trójcy Świętej w jedności, ponieważ stworzył wszystko według liczby,
wagi i miary. To, czego dokonał w świecie, dokonał również w każdej rodzinie,
ponieważ w niej ojciec reprezentuje w pewnej mierze Boga Ojca, dzieci reprezentują
Syna Bożego, a żona reprezentuje Ducha Świętego. Sprawdziło się to przede wszystkim
w Najświętszej Rodzinie Słowa Wcielonego, w której zgoda była tak doskonała, że w
interesie wszystkich małżeństw leży zarówno szacunek jak i jej naśladowanie.
Boski Zbawiciel powiedział: "Jeżeli dwaj spośród was zgodzą się na ziemi, aby
Mnie prosić o jakąś rzecz, mój Ojciec który jest w niebie, udzieli im jej. Tam gdzie dwaj
lub trzej są zgromadzeni w imię moje, jestem pośród nich". A więc tam gdzie panuje
zgoda, tam przebywa Jezus Chrystus, tam przebywa i działa w duszach Trójca
Przenajświętsza. Trójca w jedności sprawuje zjednoczenie i zgodę w umysłach, w
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sercach i w działaniu. Cóż jest bardziej godne podziwu w niebie i bardziej doskonałe niż
Trzy Osoby Boskie? Cóż jest bardziej godne podziwu na ziemi, w domu, w rodzinie, niż
widok wszystkich ich członków zjednoczonych i współdziałających dla wspólnego
dobra? Ta właśnie zgoda sprawia, że wszyscy mają jedno serce i jedną duszę.
Zgoda jest sprawą boską, gdyż pochodzi od Boga jako swego źródła. Niezgoda
natomiast która dzieli, waśni i sprawia, że wielu żyje ze sobą w stanie wojny, pochodzi
od szatana, gdyż jest owocem buntu Lucyfera, który pierwszy wywołał konflikt w niebie
i z tego powodu został strącony z szybkością błyskawicy do piekła. A więc niezgoda
stworzyła piekło, zgoda zaś tworzy wszędzie niebo. Niezgoda zrodziła szatanów, zgoda
rodzi aniołów; niezgoda prowadzi ludzi na potępienie, zgoda do zbawienia i świętości.
Na tym opiera się znane zdanie Seneki: "Dzięki zgodzie rzeczy najmniejsze stają się
wielkimi, a na skutek niezgody nawet najpiękniejsze ulegają zniszczeniu”.
Czyż nie spotykamy ubogich rodzin, które dzięki zgodzie rozwijają się
pomyślnie? Jeszcze częściej zdarza się, że wspólnoty zakonne, które w początkowym
okresie swego istnienia nie mają środków do życia, dzięki zjednoczeniu serc stają się
instytutami kwitnącymi i rozwijającymi się na chwałę Bożą i ku zbawczemu pożytkowi
dusz. Gdyby jednak przeniknęła do nich niezgoda, zgotowałaby im rychły upadek.
Chrystus powiedział: "Każde królestwo rozdzielone samo w sobie nie ostoi się".
Według św. Bernarda, aby zachować zgodę, trzeba kontrolować poruszenia swojego
serca, żeby nie ulec pokusie złości i niecierpliwości; żeby język nie wypowiadał żadnych
przykrych i raniących słów; kontrolować czyny, aby uniknąć w swym postępowaniu
wszystkiego, co mogłoby zniechęcić lub upokorzyć bliźniego. "Cokolwiek chcecie, aby
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". Zgoda jest wystarczająco wielkim dobrem, by nie
obawiać się, że się za nią zbyt wiele zapłaci, unikając tego wszystkiego, co mogłoby ją
zburzyć.
Przykład - św. Elżbieta Portugalska i św. Tomasz Morus
Gdyby się zdarzyło, że zgoda została naruszona przez jednego ze
współmałżonków, niech druga strona nie popada w rozpacz. Czasem więcej zasług
zdobywamy przez cierpienie niż przez zadowolenie z owoców zgody. Oprócz św.
Elżbiety Węgierskiej Kościół czci również inną Elżbietę, która była żoną Dionizego, króla
Portugalii, człowieka rozwiązłych obyczajów. Znosiła cierpliwie swoją próbę do tego
stopnia, że sama wychowywała w pobożności nawet te dzieci, które król miał z innymi
kobietami.
Św. Tomasz Morus, Wielki Kanclerz Anglii, a później męczennik, poślubił
wdowę, Alicję Middleton, która nie była ani młoda, ani piękna. Zawarł ten drugi
związek, aby jego dzieci z pierwszego małżeństwa miały matkę. Erazm napisał: "Żona,
którą Morus poślubił, jest energiczną i zapobiegliwą gospodynią. Mąż okazuje jej tyle
względów i uczucia, jak gdyby była młoda i piękna. Taka jest moc dobrego charakteru,
który wywiera łagodny wpływ na wszystkie osoby, które go otaczają, bez względu na
ich uzdolnienia i umiejętność przypodobania się". "Żaden mąż - kontynuuje Erazm nie uzyskał ostrością i bezwzględnością takiego posłuszeństwa ze strony żony, jakie
uzyskał Morus przez swoją łagodność i budującą postawę". Chociaż nie była już młoda i
miała nieznośny charakter, udało mu się nakłonić ją do pobierania codziennie lekcji
muzyki. Alicja była bardzo kłótliwa. Jej wada, która mogłaby okazać się nie do
zniesienia dla innego męża, nie była taką dla Morusa odznaczającego się stoickim
spokojem. Umiał zażegnać burzę przy pomocy dowcipu lub jakiejś gry słów. Ta dobra
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w gruncie rzeczy niewiasta zaczęła z czasem przyznawać się do swoich błędów i starała
się z nich poprawić. Dzięki swojej dobroci i wyrozumiałości Tomasz Morus uzyskał taki
wynik, jakiego nie uzyskałby nigdy, gdyby był surowy i bezwzględny.

Artykuł 2 - Miłość Maryi i Józefa do Jezusa
Maryja i Józef otrzymali wkrótce za swoje dziewictwo wieczną nagrodę,
sprowadzili bowiem na ziemię Syna Bożego. Skoro bowiem Bóg miał się narodzić jako
człowiek, za matkę mógł mieć tylko dziewicę, a skoro dziewica miała urodzić, to Jej Syn
musiał być Bogiem. Taka jest treść wypowiedzi św. Bernarda. Kiedy Najświętsza
Dziewica została matką za sprawą Ducha Świętego, własną piersią, użyźnioną mocą z
nieba wykarmiła Odkupiciela świata, który jest Królem aniołów. Jakże piękne są
tajemnice religii chrześcijańskiej! Nawet będąca w wielkiej cenie poezja, nie zdołała
wymyślić niczego, co można by przyrównać do rzeczywistości, będącej przedmiotem
naszej wiary, naszego kultu i naszego uwielbienia. Cóż innego mogłoby w tym stopniu
wywyższyć człowieka i oczyścić go?
Maryja koncentruje uczucia swego dziewiczego i niezmiernie kochającego serca
na Osobie, która jest Bogiem przez całą wieczność, a która stała się w czasie Jej Synem.
Tylko Jej było dane kochać Boga jak syna, gdyż Boże Macierzyństwo jest przywilejem,
który już nigdy nie stanie się udziałem żadnego anioła ani człowieka. Któż potrafi opisać
ogrom miłości Maryi dla swego Boskiego Dzieciątka? Z przejawami swojej wielkiej
macierzyńskiej miłości, łączy w swoim sercu najmocniejszą i największą miłość ku Bogu,
która przewyższa wszelką inną miłość, gdyż nie może ona po prostu istnieć, jeżeli nie
panuje całkowicie nad każdym innym uczuciem. W Maryi jest ona proporcjonalna do
wybitnej wiedzy pochodzącej od Boga i do łaski, którą otrzymała. Od chwili swego
niepokalanego poczęcia Maryja otrzymała więcej łask niż wszyscy aniołowie i święci
razem. I odtąd stale wzrastała w miłości Bożej. Stawszy się Jego Matką, była blisko
źródła łaski, z którego czerpała obficie, aż do pełni, a więc wzrastała również w miłości.
Jezu, ani w niebie, ani na ziemi nikt nie będzie mógł nigdy tak kochać Ciebie, jak Cię
kochała Twoja Matka. Jej miłość jest dla Ciebie droższa, niż miłość wszystkich innych
wybranych razem wziętych.
A co można powiedzieć o św. Józefie? Nie był on naturalnym ojcem Jezusa, ale
stał się nim przez przysposobienie. Józef uważa Syna Maryi za swego, ponieważ
pochodzi on z dziewiczego małżeństwa, które Józef dobrowolnie zawarł, a które daje
mu prawną władzę nad Jezusem. Jezus nie ma ojca na ziemi. Ojciec Niebieski powierzył
Go Józefowi.
Bossuet pyta; "Co teraz pocznie ten święty człowiek? Nikt nie zdoła wyrazić, z
jaką radością przyjmuje to pozbawione ziemskiego ojca Dziecię i całym sercem zgadza
się być ziemskim ojcem dla tego Sieroty. Odtąd żyje tylko dla Jezusa, który stał się dla
niego jedyną troską. Wzbudza w sobie miłość i ojcowską troskliwość dla swego Boga.
Czym nie był z natury, staje się tym przez uczucie i poświęcenie. Św. Jan Chryzostom
zauważył, że w Ewangelii Józef występuje zawsze jako ojciec. On, podobnie jak inni
ojcowie, nadaje imię Jezusowi. Jego anioł ostrzega przed niebezpieczeństwem
grożącym Dziecięciu i jemu oznajmia czas powrotu. Jezus szanuje go i jest mu
posłuszny. Józef kieruje całym życiem Jezusa, jako ten, który sprawuje opiekę i zawsze
występuje w roli ojca. Jaka jest tego przyczyna? Św. Jan Chryzostom dodaje, że taka
była wola Boża, by św. Józef otrzymał wszystko, co potrzebne ojcu bez naruszenia
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dziewictwa. Dziewictwo nie pozwalało św. Józefowi być naturalnym ojcem, ale nie
przeszkodziło mu, by żywił dla Jezusa uczucia troskliwości i ojcowskiej miłości.
Jak mógł św. Józef mieć dla Jezusa naturalne ojcowskie uczucia, skoro nie był
jego naturalnym ojcem? Bossuet mówi, że stało się to dzięki mocy Bożej. Skoro nie
mógł posiadać ojcowskich uczuć z natury, Bóg dał mu je ze swej własnej woli, jest
bowiem napisane, że od Boga pochodzą wszelkie szlachetne uczucia i pragnienia.
Zresztą, jak można nie kochać tego Dziecięcia? W miarę jak zaczął przejawiać
swoje zachwycające wdzięki, jakże wielkim szczęściem dla Maryi i Józefa było trzymać
Go na swoim łonie i całować Jego miłą twarzyczkę i rączęta. Kiedy spał, często klęczeli
oboje przy Jego kołysce z utkwionymi w Niego oczami i sercem zwróconym ku
przedmiotowi Ich miłości. Kiedy zaczął mówić i objawiać im tajemnice swojego Ojca,
plan odkupienia świata i wspaniałość wiecznego dziedzictwa, serca Maryi i Józefa
rozpalały się ogromną miłością. Uczniowie z Emaus usłyszawszy Go tylko raz,
powiedzieli: "Czy serca nasze nie pałały, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?" Maryja i Józef przez długie lata słuchali Jego słów. Ewangelia mówi, że
Maryja zachowywała je wszystkie w swoim sercu.
Oboje żyli tylko dla Jezusa i trudzili się tylko dla Niego. Celem uchronienia Go od
grożących Mu niebezpieczeństw, opuścili wszystko, nie obawiając się o samych siebie,
byleby On znalazł odpowiednie schronienie. Nie ubiegali się o żadną nagrodę za swoje
trudy i cierpienia, byleby tylko zachować życie Jezusa, tak potrzebne dla zbawienia
świata. Oto wzór dla rodziców chrześcijańskich, jak powinni kochać swoje dzieci,
pracować dla nich, a w razie potrzeby także cierpieć, aby zapewnić im wszystko, co
potrzebne, nie tylko dla ciała, ale nade wszystko dla duszy. Jest rzeczą oczywistą, że
rodzice są zobowiązani dostarczać swoim dzieciom pożywienia i odzież, zapewnić im
odpowiednie wykształcenie i przygotować je do przyszłego życia odpowiedniego do ich
stanu. Najważniejszym jednak obowiązkiem rodziców jest zapewnienie zbawienia ich
dusz, które tak przewyższają ciało, jak niebo przewyższa ziemię.
Dlatego trzeba nauczać dzieci prawd wiary, ćwiczyć je w chrześcijańskich
cnotach, odsuwać od nich okazje do grzechu, łagodzić przejawiające się u nich złe
skłonności, dawać im dobry przykład i prosić Boga, by im błogosławił, gdyż wielkie
dzieło wychowania nie może się udać bez pomocy Nieba. Jest wielkim nieszczęściem,
gdy rodzice chcąc oszczędzić dzieciom cierpień, schlebiają ich złym skłonnościom,
przyzwalają na ich łakomstwo, słabość, próżność, pychę, ze swojej własnej winy
narażają je na okazje powodujące utratę Boga i przygotowują im wieczną zgubę.
Zdaniem św. Bernarda, tacy rodzice są raczej oprawcami niż rodzicami. Oprawca
niszczy jedynie życie cielesne, tacy zaś rodzice narażają na zgubę życie wieczne swoich
dzieci.
Prawdziwie chrześcijańscy rodzice szanują służbę domową jak dalszą rodzinę i
rozciągają na nią swoje uczucia. W zamian za ich pracę i poświęcenie niech starają się
zapewnić tym pomocnikom domowym formację religijną, ochronę przed duchowymi
niebezpieczeństwami, dając im przykłady pobożności i cnoty. "Jeśli ktoś nie dba o
swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego" pisze św. Paweł.
Ci, którzy wybierają życie zakonne i poświęcają się wychowaniu dzieci lub
pielęgnowaniu chorych, jeżeli pragną pobudzić się do większej gorliwości w
wypełnianiu swoich zadań, niech mają przed oczyma tę wielką miłość, z jaką Maryja i
Józef opiekowali się Jezusem. Czyż bowiem nie chodzi o ukształtowanie osobowości
Jezusa w duszy dziecka, które trzeba wychować na chrześcijanina i na dziedzica nieba?
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Czyż Chrystus nie powiedział, że w chorym lub ubogim pomaga się Jemu samemu? Ci,
którzy poświęcają się wspaniałomyślnie tym świętym dziełom, usłyszą z pewnością z
ust sprawiedliwego Sędziego słowa: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w
posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata!"
Przykład - wzorowy ojciec
Święty Ludwik, król Francji, miał dziesięcioro dzieci: pięciu synów i pięć córek.
Sam osobiście podejmował trud ich wychowania i zaszczepiania im obojętności
względem przyjemności i próżności tego świata oraz umiłowania cnoty. Czynił to
zwykle wieczorem po modlitwie wieczornej w swoim pokoju, gdzie kazał im
przychodzić na duchowe lekcje. Zabierał je ze sobą na kazania, uczył je codziennego
odmawiania Małego Oficjum o Matce Bożej, zobowiązywał je do uczestniczenia w dni
świąteczne w uroczystych sumach i w śpiewaniu świętego Oficjum. Starał się o to, by
przyzwyczajały się od dzieciństwa do umartwienia i pokuty. W związku z tym nie
pozwalał im nosić w piątki na głowach żadnych ozdób, mając na uwadze ukoronowanie
Chrystusa cierniem.
Najbardziej jednak wzruszające i pouczające były rady, jakich udzielił na krótko
przed swoją śmiercią synowi Filipowi, który miał po nim wstąpić na tron francuski:
"Nade wszystko, zalecam ci, mój drogi synu, byś przykładał się z całego serca do
miłowania Boga; ten bowiem, kto Go nie kocha, nie może być zbawiony. Wystrzegaj się
czynienia tego, co Mu się nie podoba; staraj się nie popełnić żadnego grzechu
śmiertelnego i bądź gotów wycierpieć raczej największe bóle i utrapienia, niż popaść w
takie nieszczęście. Jeżeli Bóg ześle ci przeciwności, przyjmuj je z pokorą i znoś je z
cierpliwością i w przeświadczeniu, że w pełni na nie zasłużyłeś, i że przyniosą ci one
pożytek. Jeżeli obdarzy cię pomyślnością, nie poczytuj sobie tego za powód do dumy,
lecz uznaj w tym pomocną dłoń swego Dobroczyńcy i okazuj Mu swoją wdzięczność,
spełniając w pokorze dobre uczynki. Często się spowiadaj i wybieraj w tym celu
mądrych i doświadczonych spowiedników, którzy będą mieli dość światła i
zdecydowania w prowadzeniu cię do dobrego i odwracania cię od złego. Staraj się
uczestniczyć w służbie Bożej bez rozmawiania i rozglądania się na wszystkie strony.
Módl się do Boga całym sercem i ustami z wielką gorliwością, szczególnie podczas Mszy
św. Bądź pobożny i litościwy szczególnie względem biednych i cierpiących, wspomagając ich według swych możliwości. Błagam cię, mój drogi synu, kiedy umrę, wspieraj
mnie przez Msze święte, modlitwy i jałmużny. Z taką nadzieją udzielam ci
błogosławieństwa, jakie dobry ojciec może przekazać swojemu synowi, prosząc Trójcę
Świętą, żeby cię zachowała od wszelkiego zła i obdarzała obfitymi łaskami".
Niech wszyscy rodzice, a zwłaszcza ojcowie, uczą się od tego świętego króla
zaleceń, jakie powinni wypełniać względem swoich dzieci.

Artykuł 3 - Miłość Jezusa do Maryi i Józefa
Syn Boży przez całą wieczność kochał Tę, która miała być Jego Matką i Tego,
którego miał w czasie nazywać swoim ojcem. Już przed wiekami wybrał jedno i drugie
do wypełnienia swego wielkiego posłannictwa. Przez Niepokalane Poczęcie przyozdobił
Maryję wszelkimi łaskami i cnotami, a serce Józefa tak przygotował aby był godnym
zostać oblubieńcem Najświętszej Dziewicy. Kiedy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało
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między nami, serce Boskiego Dziecięcia kochało najbardziej po swoim Ojcu przede
wszystkim swoją Najświętszą Matkę, a następnie swego ojca - żywiciela.
Jezus przyjął całkowicie naszą ludzką naturę, z wyjątkiem grzechu. Będąc
doskonałym Bogiem, był równocześnie doskonałym człowiekiem. W człowieku ceni się
najbardziej zalety serca. Serce Jezusa było pełne niewysłowionej dobroci, czułości,
wdzięczności i szlachetności w stosunku do wszystkich, ale przede wszystkim w
stosunku do swojej Najświętszej Matki i św. Józefa, od którego otrzymywał codziennie
wyrazy miłości i troskliwości.
Ta miłość, którą Jezus okazywał swoim rodzicom, pozwalała im zapomnieć o
wszystkich trudach i doświadczeniach, jakich doznawali z Jego powodu. Maryjo i
Józefie, "szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie!" Wasze oczy widzą Jezusa,
całkowicie uniżonego, który pragnie w ten sposób okazać Wam swoje synowskie
uczucia. Wasze uszy słyszą słowa wdzięczności i miłości kierowane nieustannie do Was.
Od najmłodszych lat leży Mu na sercu oszczędzanie Wam cierpienia, dlatego włącza się
do Waszej pracy Józefie, w Twojej ostatniej godzinie towarzyszy Ci z wielką miłością,
przyrzekając wprowadzić Cię do nieba.
Szczęśliwi rodzice, których dzieci upodabniają się do Tego, który stał się
dzieckiem, aby służyć za przykład w latach dzieciństwa i młodości! Wielka to ulga w
pracy dla ojca, a dla matki w zmartwieniach i cierpieniach, o których oboje szybko
zapominają, gdy dobrze wychowane dzieci okazują obojgu swoją wdzięczność, nie tylko
w serdecznych słowach, ale również przez dobre postępowanie. Wielki to zaszczyt dla
dzieci okazujących serce swoim dawcom życia. Z drugiej strony, jaki smutny widok
przedstawiają domy, w których dzieci źle wychowane i z nieczułym sercem przyjmują
od rodziców życie i ofiarne poświęcenie. Nie ma tam słów podziękowania, uczynków,
które przyniosłyby ulgę w ich trudach, nie ma wsparcia w potrzebie i troski gdy rodzice
będą w podeszłym wieku. Biedni ci rodzice! Kto wyrazi im współczucie? Te dzieci są
jednak bardzo nieszczęśliwe, gdyż ściągają na siebie gniew Boży, a ze strony swoich
własnych dzieci spotkają się kiedyś z takim samym niegodziwym stosunkiem, jaki mieli
wobec swoich rodziców.
We wspólnocie zakonnej przełożonych nazywa się ojcami, a przełożone
matkami. Niech więc wszyscy podwładni świadczą im synowskie uczucia wdzięczności i
miłości. Przełożeni rzeczywiście czuwają troskliwie nad swoimi podwładnymi jako ci,
którzy są "odpowiedzialni przed Bogiem za ich dusze" - jak mówi św. Paweł - niech
czynią to z radością, nie skarżąc się na to".
Aby mogli łatwiej znieść tę największą ze wszystkich odpowiedzialność za dusze,
potrzebują zawsze pewnej ulgi i pokrzepienia. Najchętniej przyjmuje się oczywiście
tych, którzy okazują swoją wdzięczność i miłość tym, którzy poświęcają się dla nich we
dnie i w nocy. Największe zmartwienie sprawiają natomiast ci, którzy nie dostrzegają
tej miłości, jaką się ich otacza, ani starań, jakie się im poświęca. Jeżeli kult i
naśladowanie Świętej Rodziny potrafi usunąć z chrześcijańskich rodzin i ze wspólnot
zakonnych egoizm, który rozbija, ugruntować wzajemną miłość, to tym samym usunie z
nich najdotkliwsze cierpienia i przyniesie skuteczną pociechę.
Przykład - Ludwika Francuska
Po życiu oddanym rozwiązłości Ludwik XV zapadł na nieuleczalną chorobę,
która miała stać się przyczyną jego śmierci. Ta przykra wiadomość pogrążyła w
głębokim smutku jego córkę, Ludwikę Francuską, która była przełożoną Karmelu św.
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Dionizego. Nie zastanawiając się nad własnymi cierpieniami, księżniczka postanowiła
pośpieszyć królowi z wszelką możliwą duchową pomocą. Otrzymała pozwolenie od
Arcybiskupa Paryża na wystawienie Najświętszego Sakramentu w kościele klasztornym
i przez dziesięć dni trwała na modlitwie u stóp ołtarza, nie przestając prosić usilnie o
takie usposobienie dla ojca - monarchy, by jego śmierć stała się cenna przed Panem.
Jeżeli w ciągu dnia różne zajęcia związane z jej urzędem odrywały ją od ołtarza,
nadrabiała tę stratę nocami, nie opuszczając kaplicy.
O modlitwę prosiła nie tylko swoją wspólnotę, ale również wszystkie zakonnice
w całym królestwie i inne pobożne osoby z którymi utrzymywała kontakty. Z modlitwą
połączyła surową pokutę. Jej podwładne, które zauważyły zmianę w rysach jej twarzy,
złożyły skargę do wyższego Przełożonego, aby pohamował jej przesadne umartwienia.
Kiedy ten zaczął robić jej wyrzuty z tego powodu, upadła do jego stóp i powiedziała:
"Będę posłuszna we wszystkim, co mi Ojciec rozkaże, ale proszę pomyśleć o tym, że
król umiera i że ja przyszłam tutaj dla własnego i jego zbawienia. Proszę mi powiedzieć,
czy mogę uczynić zbyt wiele dla duszy, która jest mi tak droga? Przełożony był pełen
podziwu dla jej męstwa i nie chciał już z nią walczyć, ale zawierzył jej szlachetną duszę
Bogu, który zaprowadził ją tak daleko na drodze wyrzeczenia.
Bóg wysłuchał żarliwych modłów księżniczki - karmelitanki. Wkrótce monarcha,
poruszony szczerą skruchą, z pokorą poprosił o udzielenie mu sakramentu chorych.
Pragnąc, aby jego żal był powszechnie znany, jak znany był; powszechnie jego
poprzedni styl życia, sam opracował formułę modlitwy, w której prosił Boga i naród o
przebaczenie za swoje zachowanie niezgodne z wiarą, którą wyznawał i polecił, aby ten
akt skruchy ogłoszono w całej Francji.

Rozdział II - Szacunek względem przełożonych
Szacunek obejmuje poważanie okazywane tym, którzy mają nad nami władzę,
oraz zewnętrzne przejawy tego poważania w słowach i czynach przynoszących im
zaszczyt. Jezus, Maryja i Józef znali się wzajemnie w sposób doskonały. Czyż mogliby
nie mieć najwyższego szacunku dla darów, których Bóg im udzielił? Czyż Najświętsza
Dziewica mogła nie mieć wielkiej czci dla Józefa, widząc w nim tak doskonałego
przewodnika i opiekuna danego Jej przez samego Boga? Jezus widział w Józefie
ziemskiego przedstawiciela swojego Ojca Niebieskiego. Obdarzał go więc mianem ojca i
okazywał mu naprawdę synowski szacunek. Józef, jako świadek przechowujący
depozyt Bożych tajemnic, któremu sam anioł objawił sekret Słowa Bożego, które stało
się człowiekiem, i cudów dokonanych w Maryi, razem z Nią składał Jezusowi hołdy
uwielbienia, a Maryi oddawał należną Jej cześć. Tak więc wszyscy członkowie Świętej
Rodziny w całym swoim codziennym postępowaniu wyprzedzali się wzajemnie w
okazywaniu sobie szacunku i względów. Jest to więc wzór dla każdej chrześcijańskiej
rodziny. Wiara każe nam widzieć w rodzicach narzędzie Opatrzności Bożej i
przedstawicieli Bożego autorytetu w stosunku do dzieci. Rodzina każe widzieć w
dzieciach dusze nieśmiertelne i dzieci Boże przeznaczone do wiecznej chwały. Jeżeli te
wzniosłe myśli zostaną należycie zrozumiane, potrafią zaszczepić w nas wzajemny
szacunek. Najpierw pomogą dzieciom zdobyć się na szacunek względem dawców życia,
których władza pochodzi od samego Boga. Rodzice zaś mogą zdobyć się na szacunek
względem swoich dzieci ze względu na ich niewinność i na ich nieśmiertelne dusze.
Nawet poganie potrafili się na to zdobyć. Jeden z nich powiedział: "Dziecko zasługuje
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na wielki szacunek. Kiedy opanowują cię jakieś złe żądze, pamiętaj o wrażliwym wieku
twoich dzieci".
W naszych czasach, niestety, szacunek ten zanika z powodu niezgody, która
rozkłada rodzinę. Jedno z rodziców jest chrześcijaninem, drugie zaś już nim nie jest.
Polecenia jednego z nich są torpedowane z ironią przez drugiego. Dzieci wszystko
słyszą i wszystko dostrzegają. Lekceważą tych rodziców, którzy gardząc Bogiem, niszczą
fundament wszelkiego szacunku. Nie szanują również i tego, który boi się Boga, kiedy
widzą, że drugie z rodziców śmieje się z tego. Poza tym słyszą wszędzie slogany o
równości, wolności i postępie. Łatwo więc może przyjść im do głowy chęć zrównania
się z tymi, którzy dali im życie. Jeżeli zaś otrzymały wyższe od nich wykształcenie
świeckie, zaczynają sądzić, że przewyższają swoich rodziców, nie mają więc już dla nich
należnego szacunku. Dochodzą do tego jeszcze różne pogardliwe miny, obraźliwe
słowa, pyszałkowate zachowanie, czasem może nawet zniewagi, żeby nie wspominać o
czymś gorszym.
Takie straszne zło niszczy dzisiaj rodzinę i całe społeczeństwo. Jak je uleczyć?
Przez kult i naśladowanie Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jezus był pod każdym
względem doskonalszy od Maryi i Józefa, którzy jako stworzenia wszystko od Niego
otrzymali. On widział jednak w nich przedstawicieli swego Ojca Niebieskiego. To
wystarczyło, żeby obdarzać ich dowodami uszanowania i czci. Czy nie wystarcza
współczesnym dzieciom i młodzieży wiedzieć o tym, że ich rodzice, którym wszystko
zawdzięczają, zastępują im Boga na ziemi? Któż mógłby jeszcze w to wątpić? Wynika to
z samej natury, a nadto z woli Bożej, według której rodzice przewyższają dzieci. Wiara
pomaga nam zrozumieć, że nie ma na świecie potęgi, która nie pochodziłaby od Boga,
a wszelka istniejąca władza pochodzi z woli Bożej.
To, co mówimy o dzieciach, odnosi się również do służby, która nawet ze
względu na swoją sytuację jest obowiązana do szanowania swoich chlebodawców.
Wszyscy, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, powinni uważać, że ich chlebodawcy
godni są wszelkiego szacunku, jak mówi św. Paweł: "Dominos omni honore dignos
arbitrentur".
Szczególnie zaś we wspólnotach zakonnych, które winny być szczególnymi
naśladowcami Świętej Rodziny, każdy powinien uważać swojego przełożonego za
wykonawcę woli Bożej i okazywać mu szacunek w słowach i w postępowaniu. Nic tak
nie gwarantuje rozkwitu danego instytutu i szczęścia jego członków, jak szacunek dla
przełożonych ze względu na Boga. Nic tak nie ściąga błogosławieństwa Niebios na
każdy dzień, jak cześć oddawana rodzicom przez dzieci. Czy nie zostało napisane: "Czcij
ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, dał tobie?"
Corneille de La Pierre, w komentarzach do Pisma świętego, robi następujące
spostrzeżenia: "Błogosławieństwo ojca wzmacnia dom dzieci, a przekleństwo matki
obala jego fundamenty". Błogosławieństwo ojca sprawia, że dzieci cieszą się liczną,
bogatą i dobrze prosperującą rodziną. Przekleństwo ojca lub matki rozkłada rodzinę
dzieci. Przykłady skuteczności ojcowskiego błogosławieństwa są widoczne u Sema i
Jafeta, którym błogosławił ich ojciec Noe. Pierwszy zaludnił swym potomstwem Azję,
drugi Europę. Widzimy również jaką pomyślność sprowadziło na Izaaka
błogosławieństwo Abrahama, a Jakubowi błogosławieństwo Izaaka. Jakub stał się
ojcem dwunastu pokoleń ludu Bożego. To potwierdza fakt, że źródłem i podstawą
pomyślności i trwałości rodzin jest cześć oddawana przez dzieci ich rodzicom. Cześć ta
ściąga na nich błogosławieństwo rodziców i samego Boga, Źródłem nieszczęścia i
rozkładu rodzin jest brak szacunku dla rodziców.
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Istnieją również przykłady, które dowodzą, jak zgubne jest przekleństwo
rodziców. Cham został przeklęty przez Noego i jego potomstwo zostało skazane na
niewolnictwo. Św. Augustyn opowiada, że pewna matka przeklęła sześcioro swoich
dzieci. Dostały natychmiast jakichś dziwnych drgawek, co je zmusiło do opuszczenia
kraju i do tułaczki po świecie. Wszędzie obnosiły przykry obraz swojej kary. Również i
obecnie widzimy, jak zanikają sławne rody, uważane za trwałe. Jaka jest tego
przyczyna? Ta, że dzieci nie czciły swoich rodziców i nie otrzymały ich
błogosławieństwa. Bóg posługuje się rodzicami, jakby narzędziami do uszczęśliwiania
lub karania dzieci, podobnie jak posługuje się słońcem dla oświecania świata. W ten
sposób umacnia rodziny i rozsławia je przez błogosławieństwo rodziców. Platon,
chociaż był poganinem rozumiał, że przekleństwo rodziców przynosi dzieciom
nieszczęście i że nie ma dla nich nic straszniejszego od niego. (Corn. in Eccli. III.11).
Dzieci, zasługujcie przez poszanowanie swoich rodziców na ich błogosławieństwo! Wy,
rodzice natomiast, jeżeli chcecie być szanowani, starajcie się o święty zwyczaj
błogosławienia swoich dzieci. M. Baunard stwierdza, że błogosławieństwo rodzicielskie
odnawia szacunek dzieci dla rodziców. Szacunek ten wzrasta, gdyż dzieci widzą
wówczas w swoich rodzicach przedstawicieli Boga i szafarzy Jego błogosławieństwa.
Krzyż, którym znaczyć będziecie czoła waszych dzieci, zapewni wam na zawsze ich
szacunek. Dzięki waszemu błogosławieństwu dziecko uczy się również szanować samo
siebie. Mówi się, że czoło poświęcone przez znak krzyża nie powinno rumienić się
wieczorem z powodu pytającego w milczeniu rodzicielskiego spojrzenia. Godzina
błogosławieństwa jest godziną przebaczeń i dobrych rad. Nie ma błogosławieństwa dla
człowieka, który odrzuca skruchę.
Błogosławieństwo to jest wreszcie dobrodziejstwem dla każdego, kto go
udziela; czyni go lepszym chrześcijaninem, ponieważ uświęca go. Kiedy ojciec widzi
swoje dzieci pochylające się przed nim, łatwiej zrozumie, że Bóg zlecił mu
odpowiedzialność za te dusze, które powinien budować przykładem swojej wiary i
cnotliwego życia. Niech więc nie zabraknie w rodzinach chrześcijańskich odwagi do
wprowadzenia tego zbawiennego zwyczaju. A oto sposób praktykowania
błogosławieństwa.
Kiedy po wieczornej modlitwie wasze dzieci, zanim odejdą, podejdą do was aby
się pożegnać, połóżcie na chwilę ręce na ich głowach, a znacząc krzyż palcem na ich
czołach mówcie: "Niech cię Bóg błogosławi, moje dziecko, w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego", albo wypowiedzcie je w myślach. Jest to chrześcijańskie "dobranoc", które
przywodzi myśl o wieczności.
Nie jesteście być może bogaci i nie możecie pozostawić swoim dzieciom
wielkiego majątku, ale posiadacie dziedzictwo waszego błogosławieństwa. A przecież
bardziej opłaca się być szczęśliwym niż bogatym.
Przykład - Błogosławieństwo rodziców
Ojcowie i matki męczenników błogosławili w więzieniach swoich synów i córki i
to błogosławieństwo dodawało im odwagi.
Święta Makryna błogosławiła swoich wnuków, którzy później zasłynęli jako
wielcy święci Bazyli i Grzegorz z Nyssy. Również Nonna błogosławiła swojego syna,
Grzegorza z Nazjanzu, i poświęciła go jako dziecko Jezusowi Chrystusowi, kładąc obie
jego dłonie na Piśmie świętym.
"Szlachetny i dobry synu - mówił św. Ludwik na krótko przed śmiercią na
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wybrzeżu Tunisu - udzielam ci wszelkich błogosławieństw, jakich dobry ojciec może
udzielić swojemu synowi".
Jan Gerson, późniejszy kanclerz Uniwersytetu Paryskiego, jako chłopiec
defilował codziennie na czele swoich jedenastu braci i sióstr przed swoimi rodzicami,
żeby otrzymać ich błogosławieństwo.
Św. Franciszek Salezy również przyklękał przed swoimi rodzicami, którzy potem
upadali przed nim na kolana, kiedy otrzymał sakrę biskupią.
Jeden z biografów św. Joanny de Chantal mówi, że ta święta matka "po kolacji
oddalała się wraz ze swoimi dziećmi. Kazała im odmawiać modlitwy wieczorne, do
których dodawała zawsze psalm "Z głębokości..." za zmarłego ojca. Następnie robili
wszyscy rachunek sumienia i prosili o błogosławieństwo Anioła Stróża. Potem wszyscy
razem mówili głośno: "Boże, w Twe ręce składam moją duszę". Na koniec podawała
dzieciom wodę święconą, udzielała im błogosławieństwa i układała je do snu.
W biografii św. Tomasza Morusa czytamy: "U nas dzieci mają zwyczaj
wieczorem i rano prosić na kolanach swoich rodziców o błogosławieństwo. Taki jest
ogólny zwyczaj w Anglii. Trzeba jednak dodać, że gdy dzieci dorosną, założą swoje
własne rodziny lub otrzymają jakieś godności kościelne lub świeckie, zarzucają ten
zwyczaj i bardzo rzadko go praktykują". Godną uwagi była wierność Tomasza Morusa,
który dopóki miał jeszcze ojca nawet wtedy gdy był już Kanclerzem Anglii - nigdy nie
zapominał przyjść do niego każdego wieczoru i z pokorą prosić o błogosławieństwo.
Oby te przykłady znakomitych ludzi znalazły swoich naśladowców we
wszystkich rodzinach!

Rozdział III - Posłuszeństwo
Wzajemna miłość sprawia, że można z powodzeniem przystosować swoją wolę
do woli tych, których się kocha. Wzajemne poważanie i szacunek sprawiają, że ulegamy
chętnie zdaniu innych bez odczuwania przykrości. Jeżeli zostanie zrozumiane to, co
zostało tu powiedziane o miłości łączącej członków Świętej Rodziny oraz o szacunku i
poważaniu, jakie Oni mieli wzajemnie dla siebie, łatwo można zrozumieć to doskonałe
posłuszeństwo jakie tam było praktykowane. W tej Najświętszej Rodzinie realizowane
były słowa Pisma świętego: "Synowie Mądrości są zgromadzeniem sprawiedliwych, a
lud, który kształtują, jest samym posłuszeństwem i miłością".
Józef rozkazywał, ponieważ był głową rodziny i przedstawicielem Boga.
Rozkazując pragnął jednak być posłuszny. Rozkazywał tylko dlatego, by wypełnić plan
Opatrzności i wolę Bożą, która oddała Syna Bożego pod jego opiekę. Chciał również
słuchać Jezusa, który z pewnością często powtarzał: "Wypada, abyśmy wypełnili
wszelką sprawiedliwość; ty rozkazując, a Ja będąc posłusznym".
Rozkazywał Maryi, Królowej Aniołów i ludzi, a Ona na każde jego skinienie
wypełniała z miłością to, co zostało Jej polecone Maryja i Józef rozkazywali Jezusowi,
nieśmiertelnemu Królowi wieków, a On, posłuszny aż do śmierci, wypełniał to
dokładnie i z gorliwością, która mogła zdumiewać nawet aniołów, to wszystko, co
poleciła Jego Najświętsza Matka i święty Opiekun. Wszyscy byli posłuszni za cenę
wielkich ofiar i trudów związanych z zarządzeniem cesarza Augusta, w tym celu, aby
nas nauczyć poszanowania dla praw cywilnych, o ile są sprawiedliwe, ponieważ
autorytet prawodawców pochodzi od Boga i winien być szanowany zawsze, jeżeli nie
nakazują oni nic sprzecznego z prawem Bożym i kościelnym. Gdyby nadużywali swojej
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władzy przeciwko Bogu lub religii, wtedy "Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi".
Jezus, Maryja i Józef byli dokładnie posłuszni wszelkim przepisom prawa
Mojżeszowego dotyczącym kultu, świąt oraz pielgrzymek do świątyni Jerozolimskiej.
Uczą nas przez to wierności w zachowaniu przykazań kościelnych, a mianowicie
wypełniania obowiązku Komunii świętej wielkanocnej, zachowania wstrzemięźliwości i
postów, świętowania dni świątecznych i niedziel, uczestniczenia we Mszy św. i
wstrzymywania się od zakazanych prac.
Posłuszeństwo Świętej Rodziny jest potępieniem buntu człowieka przeciwko
Bogu, pychy nie pozwalającej podporządkować się prawowitej władzy rodziców i
przełożonych. Jest odpowiedzią na wszystkie fałszywe preteksty, za którymi kryje się
nieposłuszeństwo.
Mówi się również: ja wiem tyle samo co ci, którzy mi rozkazują. Mają przecież
taką samą naturę jak ja. Chrystus Pan wiedział nieskończenie więcej niż Maryja i Józef.
Jako Bóg przewyższał ich nieskończenie swoją naturą, a przecież był im posłuszny i
przez to posłuszeństwo zbawił świat. Tymczasem my jesteśmy nieposłuszni,
sprzeciwiamy się porządkowi ustanowionemu przez Boga, a przez naszą rzekomą
mądrość narażamy się na zgubę. Ci, którzy się opierają, sami sobie gotują potępienie.
Niech ludzie uczą się w szkole Świętej Rodziny posłuszeństwa nakazom Bożym
na przykładzie św. Józefa, który na głos wysłańca Niebios potrafił wszystko opuścić,
nawet własny dom i Ojczyznę. Mężczyzna jest wprawdzie głową żony, ale Józef uważał
za swoją głowę Jezusa Chrystusa, którego rozkazy powinien szanować. Żony mają być
poddane swoim mężom jak Panu, w tym wszystkim, co jest słuszne, tak jak Maryja była
poddana św. Józefowi. Dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom, jak Jezus Maryi i
Józefowi za wyjątkiem tych przypadków, kiedy rodzice nakazywaliby im to co złe lub
chcieliby im przeszkodzić w pójściu za swoim powołaniem. Oto jest porządek, a
zarazem źródło domowego pokoju i szczęścia, gdyż pokój jest gwarancją porządku.
Duch buntu, to nieporządek, a w konsekwencji przyczyna wszelkich niepokojów,
rozłamów, niechęci, które utrudniają życie i czynią je przykrym. Jest on również
zatrutym źródłem wszelkich zbrodni i rozwodów niszczących rodziny, a także
demoralizacji dzieci, przynoszącej hańbę rodzicom, a samym dzieciom nieszczęście.
To, że Bóg, który wszystko stworzył z nieskończoną mądrością, ustanowił nad
nimi autorytet rządzących, jest pożyteczne dla tych, którzy powinni być posłuszni, wie
bowiem, że potrzebują takiego hamulca, który ich uchroni przed upadkiem w przepaść.
Jeżeli więc zrzucają z siebie jarzmo autorytetu i pozwalają, by kierowały nimi kaprysy i
namiętności, zmierzają niechybnie ku swojej zgubie. Jakże wiele dzieci od swoich
najmłodszych lat nabywa zgubnych nawyków, przebywając w takim towarzystwie i w
takich miejscach, gdzie rodzice zakazali im chodzić. Jakże wiele dziewcząt okrywa się
hańbą, nawiązując niebezpieczne kontakty! Jakże wielu młodych ludzi zeszło na drogę
rozwiązłości, ponieważ buntowali się przeciwko posłuszeństwu.
Ci, którzy zawierzają swoje życie nierozsądnemu przewodnikowi, czyli
własnemu osądowi, są swoimi własnymi nieprzyjaciółmi. Chodzi tu więc o zbawienie
tych, którzy są podporządkowani posłuszeństwu. Jeżeli wypełniają je z dobrej woli,
czynią to ze względu na Boga. Nie są zaś Mu posłuszni, kiedy nie słuchają przełożonych.
Ci, którzy się podporządkowują i czynią to, co jest dla nich pożyteczne, niech będą
przekonani, że "człowiek posłuszny będzie głosił zwycięstwo".
Posłuszeństwo Świętej Rodziny naśladuje się przede wszystkim we wspólnotach
zakonnych. Przełożeni są tam sługami swoich współbraci. Podwładni zobowiązują się
przez złożony ślub, do wyrzeczenia się swojej własnej woli, przez co zyskują specjalne
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zasługi. Praktykuje się tam najdoskonalszą z rad ewangelicznych, oddając Bogu swoją
wolność i wolę, to, co jest dla nich najbardziej osobiste i na czym im najbardziej zależy.
Przez nie wyzwala się człowiek od ryzyka dysponowania swoimi własnymi uczynkami i
od niebezpieczeństwa uważania swojej własnej woli za wolę Bożą. W konsekwencji
działa się wówczas z bezpieczną pewnością, chociażby bowiem przełożeni mylili się
rozkazując, podwładni nie mylą się słuchając ich, chyba że to, co zostało nakazane,
sprzeciwia się wyraźnie prawu Bożemu. Przez takie posłuszeństwo pozyskuje się
wielkie skarby zasług, a na wspólnotę, której jest się członkiem, sprowadza się obfite
błogosławieństwo Boże. Im większy duch posłuszeństwa panuje w domu zakonnym,
tym bardziej dom ten rozwija się i życie w nim jest szczęśliwsze, ponieważ spełnia się w
nim, jak w niebie, wola Boża, co stwarza tam już przedsmak nieba.
Przykład - Święta Róża
Róża jest pierwszym kwiatem świętości, który rozwinął się w Ameryce
Południowej. Mówi się o niej, że nigdy nie wychodziła, ani nie brała absolutnie nic do
jedzenia bez zgody swojej matki. Pewnego razu, matka chciała wypróbować
posłuszeństwo swojej córki i poleciła jej wyhaftować jeden kwiat odwrotnie. Róża
posłuchała bez słowa. Po wykonaniu pracy matka surowo ją zganiła, że zrobiła coś tak
dziwacznego. Róża odpowiedziała spokojnie: "Moja matko, jest mi zupełnie obojętne,
jaki kwiat wyhaftuję, ale nie mogłabym popełnić błędu w posłuszeństwie, które jestem
tobie winna".
Od iluż niebezpieczeństw uchroniłyby się dzieci, gdyby były w ten sposób
posłuszne swoim rodzicom!

Rozdział IV - Miłość bliźniego
Myliłby się ten, kto by uważał, że Święta Rodzina była całkowicie zajęta swoim
szczęściem znajdowanym w jedności serc oraz w harmonii i pokoju panującymi w Jej
domu, tak że nie myślała nawet o tym, aby innych dopuścić do tych dóbr, którymi się
cieszyła. Miłość bliźniego nie jest samolubna. Jako córka Boga, którego naturą jest
dobro dążące do udzielania się, stara się dobrze czynić w swoim środowisku. Im więcej
kocha się Boga, tym bardziej kocha się również bliźniego ze względu na Niego,
podobnie jak portret ojca jest tym cenniejszy, im większa jest miłość do ojca. Nigdzie
nie był i nie będzie Bóg tak miłowany na ziemi, jak był miłowany w Świętej Rodzinie. A
więc również i bliźni byli w Świętej Rodzinie doskonale kochani.
Co Cię, Jezu, sprowadziło z łona Twojego Ojca do łona Najświętszej Dziewicy?
Właśnie miłość do ludzi. Kto Ci kazał znosić biedę, wygnanie i wykonywać uciążliwą
pracę robotnika? Właśnie miłość do ludzi.
Maryję również przepełniała miłość bliźniego. Skoro dowiedziała się, że Jej
krewna, św. Elżbieta, może potrzebować Jej pomocy, udała się z pośpiechem przez
góry, żeby jej pomagać. Również Józef, potomek Patriarchów, rozmiłowany w
rozważaniu Pisma świętego, nauczył się z niego bardziej cenić jałmużnę niż Tobiasz. A
czyż obecność Jezusa i Maryi nie potrafiła rozpalić w Nim gorącej miłości bliźniego? Ich
ubóstwo ograniczało zapewne ich hojność, ale nie ograniczało dobroci Ich serc i
szczerego pragnienia niesienia pomocy. Nawet najbiedniejsi święci dzielili się z innymi
biedakami ostatnim kawałkiem chleba. A więc Święta Rodzina niewątpliwie okazywała
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gościnność podróżnym, którzy prosili o możliwość zatrzymania się w Ich domu. Było to
zalecane w Świętych Księgach i gorliwie praktykowane w narodzie wybranym. Prośba
ubogiego nigdy z pewnością nie spotkała się z obojętnością ze strony Jezusa, Maryi i
Józefa. Nie zaniedbali nigdy otrzeć dostrzeżonych łez, spowodowanych przez
cierpienie. Nigdy nie przeszli obok cierpienia bez okazania współczucia, a w miarę
możliwości także i pomocy. Stosownie do rady Tobiasza dawali dużo, kiedy mieli
więcej, a gdy mieli mniej, dawali mniej, ale czynili to ze szczerego i radosnego serca, w
taki sposób, że biedak odchodził oczarowany ich wspaniałomyślnością i życzliwością.
Takich przykładów potrzebujemy szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy
miłość wielu ludzi ostygła pod wpływem lodów egoizmu. Są ludzie, którzy są tak
przepełnieni żądzą używania, że nigdy nie mają dość dla siebie, uważają więc, że nie
mają się czym dzielić z innymi. Nie dają więc Bogu w ubogich nawet małej cząstki tego,
czego im Bóg udzielił w wielkiej obfitości. Zapominają o słowach Chrystusa Pana:
"Dawajcie, a będzie wam dane".
Aby wiele otrzymać, trzeba być hojnym względem innych. Kto ma litość nad
biednym, pożycza Bogu, który mu zwróci. Bóg zaś oddaje z wielkim procentem tym,
którzy chcieli uczynić Go swoim dłużnikiem, dając jałmużnę. Jest to zgodne ze słowami
Jezusa: "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz 20,35).
Jałmużna oczyszcza z grzechu, skłania Boga do wysłuchania naszych modlitw,
uwalnia od śmierci i pozwala nam uzyskać miłosierdzie i życie wieczne. Sam Bóg
pomaga nam poznać owoce jałmużny. Pismo święte dodaje: "Synu, do dobrych
uczynków nie dodawaj przygany, ani przykrego słowa do każdego daru. Czyż upału nie
łagodzi rosa? Tak lepsze jest słowo niż podarunek. Oto czy nie jest lepsze słowo niż
dobry datek? A jedno z drugim łączy się u człowieka życzliwego" (Syr 18, 15 - 17).
Powinno to wystarczyć do pobudzenia wszystkich chrześcijańskich rodzin do
praktykowania miłości bliźniego w różnych postaciach zależnie od naszych zasobów i
poczucia sprawiedliwości.
Niech im leży na sercu odwiedzanie chorych, dawanie pożywienia głodnym i
napojów spragnionym, staranie o wyzwolenie więźniów, dostarczanie odzienia tym,
którzy go nie mają, udzielanie gościny i schronienia bezdomnym oraz troska o godziwy
pogrzeb dla zmarłych, jak to czyniła św. Katarzyna z Genui.
Zakonnicy, którzy są najbliżej Boga, niech starają się jak najdokładniej
naśladować przykład Świętej Rodziny gdy chodzi o miłość bliźniego. Składają
wprawdzie ślub ubóstwa, ale celem tego wyrzeczenia jest możliwość wspomagania
ubogich. Klasztory były zawsze opiekunami nieszczęśliwych. Nawet gdy inne bramy
zamykają się przed proszącymi o chleb, furty klasztorne są dla nich zawsze otwarte.
Duch prawa miłości sprawia, że znajdą się zawsze serca, które ulitują się nad
potrzebami braci. Szczęśliwi są miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Pan wypowie
do nich wobec Aniołów i świętych te oto słowa: "Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata" (Mt 25,34).
Przykład - Maria Leszczyńska
Będąc jeszcze młodą, podczas przechadzki po ogrodzie swego ojca, usłyszała po
drugiej stronie ogrodzenia żałosny płacz. Podeszła tam i ujrzała biedną kobietę, która
prosiła o pomoc. Wzruszona, dała jej złotą monetę. Było to wszystko, co miała. Biedna
kobieta ujrzawszy w swej dłoni złoto, zawołała: "Moja dobra księżniczko, Bóg ci za to
pobłogosławi, będziesz królową Francji!" W chwili, kiedy te słowa zostały
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wypowiedziane, było już postanowione małżeństwo Ludwika XV z infantką hiszpańską.
A jednak sześć miesięcy później król poślubił Marię Leszczyńską.
Kiedy została już królową Francji, zdarzało się nieraz, że odmawiała sobie kupna
sukni, która jej się podobała mówiąc: "To jednak zbyt drogie. Mam dość sukien, a
naszym biednym brakuje koszul". Rozdawała wszystko co miała, a kiedy już jej nic nie
zostało, sprzedawała swoje klejnoty. Mówiła: "Jeżeli odmówię jałmużny biednemu,
każdy będzie sądził, że jest zwolniony od jej świadczenia". Dlatego okazywano jej
wszystkie przejawy miłości. Do Compiegne przybywała otoczona zawsze niezliczonym
tłumem, który szalał z radości na jej widok. Zmuszano ją do zatrzymania się,
zastępowano jej drogę, odpychano strażników, gładzono ją po włosach. Królowa, jak
matka, zgadzała się na wszystko. Ukazywała się zawsze z miłym uśmiechem. Wówczas
wzmagały się okrzyki radości. Delfin, jej syn, naśladował ją i mawiał: "Aby jakaś uczta
mogła zadowolić księcia, należałoby zaprosić na nią cały naród, bo wtedy byłby pewny,
że nikt nie pójdzie spać głodny".

Rozdział V - Gorliwość o zbawienie dusz
Ukoronowaniem miłości bliźniego jest gorliwość, która nie jest niczym innym,
jak gorącym pragnieniem pomnażania chwały Bożej przez zdobywanie dusz dla Boga,
które szatan Mu wydziera. Jezus Chrystus "dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił
z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem". Jeżeli Maryja i Józef tęsknili za nadejściem Mesjasza, to jedynie z miłości
do dusz, które On miał odkupić, i z miłości do Ojca, którego królestwo miał założyć na
ziemi. Kiedy zaś serce Maryi zjednoczyło się z sercem Jezusa, a Józef tulił do serca
Zbawiciela, który przyszedł od Boga, Jezus opowiadał im o radości nieba i o szczęściu
dusz, dla których przyszedł się poświęcić, wtedy Maryja i Józef rozpalali się gorliwością
o zbawienie ludzi, współdziałając z tym przez modlitwę i doskonałość swojego życia,
przejawiającą się w spełnianiu aktów duchowej miłości, która tak góruje nad miłością
doczesną, jak dusza góruje nad ciałem.
Pobyt Maryi u św. Elżbiety miał głównie na celu uświęcenie Jana Chrzciciela i
uczynienie z niego poprzednika Jezusa. Nie ma żadnej wątpliwości, że Jezus, Maryja i
Józef roztaczali woń cnót na wszystkich, których spotykali. Byłoby to niemożliwe, gdyby
do pomocy materialnej nie dołączali aktów gorliwości w postaci dobrych rad,
życzliwych napomnień dla obrażających Boga, pouczania nieświadomych, pocieszania
strapionych, szczerego przebaczania wyrządzonych im przykrości, cierpliwego
znoszenia uraz i gorliwej modlitwy o zbawienie wszystkich. Tej gorliwości nie potrafimy
w pełni pojąć, a tym bardziej jej wyrazić.
Żaden apostoł ani święty nie pałał taką gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie
dusz jak Jezus, Maryja i Józef. Z Ich serc mogą czerpać ten święty zapał wszyscy ludzie
oddani apostolstwu. Wszyscy kapłani powinni zapalać się tym ogniem, który Jezus
przyniósł na ziemię i pragnie nim zapalić cały świat. Nie było przewidziane w planie
Bożym, aby gorliwość Maryi i Józefa przejawiała się w wygłaszaniu kazań. Sam Jezus
Chrystus ukrywał się przez trzydzieści lat, gdyż Jego chwila głoszenia Ewangelii jeszcze
nie nadeszła. Ale prawdziwa gorliwość przejawia się przede wszystkim w poddawaniu
się zrządzeniom Opatrzności Bożej i nie podejmowaniu się niczego, co nie jest zgodne z
zamiarem Boga.
Szczęśliwi będą klerycy, kapłani i misjonarze, którzy miłości do dusz będą szukać
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w sercach Jezusa, Maryi i Józefa i będą jednoczyć się nimi w modlitwie o nawrócenie
grzeszników, zawierzając Im swoje troski, szlachetne pragnienia i swoje utrudzenia w
służbie Bożej.
Zakonnicy i zakonnice zajmujący się chorymi, starcami i dziećmi, mogą czerpać
również u Nich moc do nauczania, opiekowania się, pocieszania, cierpliwego znoszenia
oraz prowadzenia do Boga tych, którzy są im powierzeni.
Tam niech się uczą rodzice i dzieci starania o zbawienie członków swojej rodziny
przez gorliwą modlitwę i stosowanie wszelkich sposobów pouczania ich o prawdach i
obowiązkach chrześcijańskich, ochraniania ich przed zgubnymi zwyczajami,
przekonywania ich do praktyk pobożności chrześcijańskiej. Niech im towarzyszą w
ostatniej godzinie życia, by zapewnić im zbawienie.
Nie należy zapominać, że ten, kto nie przejawia żadnej gorliwości, ten nie kocha
Boga. Miłość albo nie istnieje, albo jeżeli istnieje może dokonywać wielkich rzeczy.
Pierwszym i najważniejszym przykazaniem dla każdego człowieka jest miłowanie Boga
nade wszystko. Dlatego wszystkim powinno leżeć na sercu służenie Mu i miłowanie
wszystkich, z którymi się stykają. Bez tego ich miłość opiera się tylko na słowach, a nie
na czynach i prawdzie. Czy kochają swoje dzieci ci rodzice, którzy źle je wychowują, a
przez przykład swego życia wskazują im drogę, która prowadzi do piekła? Czy kochają
swoich rodziców te dzieci, które nie robią nic, żeby zapewnić im praktyki
chrześcijańskie, a nawet doprowadzają do tego, że rodzice muszą umierać bez sakramentów świętych? Kochać kogoś, znaczy przede wszystkim kochać jego nieśmiertelną
duszę i starać się skutecznie o zapewnienie mu zbawienia. Bez tego wszelka miłość jest
fałszywa lub próżna. Co pomoże kochać się w doczesności, jeżeli trzeba będzie rozstać
się na całą wieczność?
Ci, którzy nie należą do naszej rodziny, są także naszymi braćmi, ponieważ są
dziećmi tego samego Ojca, który jest w niebie. Czyż więc nie leży nam na sercu ich
wieczne zbawienie? Gdybyśmy więc w zimową noc znaleźli na drodze nieznanego
człowieka, obdartego i zranionego przez bandytów, zziębniętego i umierającego z
głodu, a nie mogąc mu skutecznie pomóc, nie zainteresowalibyśmy się nim i
pozostawilibyśmy go własnemu losowi, to czy nie wyrzucalibyśmy sobie tego przez całe
życie, zwłaszcza gdybyśmy dowiedzieli się o jego śmierci? A tymczasem iluż ludzi wokół
nas znajduje się w bardziej opłakanym stanie niż ten nieszczęśliwy? Ich dusze są
śmiertelnie zranione przez grzech, odarte z darów łaski, zmrożone przez egoizm i
umierające z głodu duchowego, ponieważ nie jest im dane przystąpić do sakramentów
świętych, aby się nimi nakarmić. Jeżeli wiemy o tym, to czyż nie zainteresujemy się
nimi? Jakże wielkie bywa ludzkie zaślepienie! Św. Bernard mówi: "Upada oślica i
zawsze ktoś się znajdzie, żeby ją podnieść; dusza popada w grzech i nikt się nie
znajdzie, żeby ją podźwignąć".
Święta Rodzino, udziel wszystkim, którzy Cię czczą, Twojej miłości do dusz
ludzkich! Niech przez gorliwą modlitwę i dobry przykład nawracają grzeszników,
czuwają przy umierających, aby otworzyć im niebo. Niech uczestniczą, w miarę swoich
możliwości, we wszystkich dobrych dziełach katolickich, a przede wszystkim w Dziele
Rozkrzewiania Wiary, w Dziele Świętego Dziecięctwa oraz w Dziele Szkół Apostolskich.
Dzieło Szkół Apostolskich ma na celu religijne wychowanie dzieci i młodzieży, a
szczególnie tych, którzy mają powołanie misyjne, ale z powodu niedostatku
materialnego nie mogą pokryć kosztów swojego wykształcenia. Wdzięczni za
błogosławieństwo papieża Leona XIII i za protektorat Kardynała Langenieux,
Arcybiskupa Reims, rozpoczęliśmy to dzieło, oddając je w opiekę Świętej Rodziny. Ma
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ono swoją siedzibę w Grave w Holandii. Przyjmujemy młodych ludzi, którzy mają
spóźnione powołanie misyjne, to znaczy takich, którzy przekroczyli czternasty rok życia,
są stanu wolnego i mogliby pójść za głosem swego powołania, a nie mogą być przyjęci
do innych domów. W tej chwili, to jest w roku 1906, w naszym domu przebywa ponad
140 takich młodych ludzi. Sześciu z nich zostało już kapłanami. Większość z nich nie jest
w stanie płacić za naukę i utrzymanie. Oby miłość przyjaciół Świętej Rodziny przyszła
nam z pomocą! Dobrodzieje tego dzieła mają udział w modlitwach tych młodych ludzi,
którzy prowadzą życie zakonne, oraz w Najświętszej Ofierze odprawianej za nich we
wszystkie soboty całego roku. Ofiary i prośby o przyjęcie należy kierować do Dyrektora
Dzieła Świętej Rodziny w Grave, Holandia.
Jak wiele dobra moglibyśmy dokonać, gdyby wszyscy chrześcijanie mieli serce
pełne ducha apostolskiego! Człowiek odznaczający się wielką gorliwością może działać
cuda, chociażby nawet znajdował się w bardzo trudnym położeniu.
Przykład - Święty Alfons Rodriguez
Był to skromny furtian klasztoru jezuitów na Majorce, kanonizowany przez
papieża Leona XIII. Widząc wielką miłość, jaką miał dla Boga młody student filozofii,
Piotr Klawer, powiedział kiedyś do niego: "Mój drogi bracie, nie potrafię wyrazić bólu
mojego serca na myśl, że Bóg jest nieznany na największym kontynencie Ziemi,
ponieważ brakuje sług Bożych do posłania na te dalekie misje. Ileż łez wyciska widok
tylu ludzi, którzy giną z powodu braku światła mogącego wskazać im drogę; którzy giną
nie dlatego, że sami chcą zginąć, ale dlatego, że my nic nie robimy, by ich ratować.
Widzimy tylu nieużytecznych pracowników tam, gdzie jest mało zboża...Tam zaś, gdzie
jest go dużo, tak mało jest pracowników... Jakże wiele dusz nie dostanie się do nieba,
jeżeli nie udadzą się do Ameryki ci kapłani, którzy w Europie mają niewiele zajęć. Wielu
obawia się zdziczenia przy poszukiwaniu tych ludzi, a nie boi się niebezpieczeństwa
popełnienia zbrodni przez ich zaniedbanie. Wysoko ceni się bogactwa tych krajów, a
gardzi się ludźmi, którzy w nich mieszkają.
Miłość nie może się przedrzeć przez te morza, ponieważ już od dłuższego czasu
grasuje po nich zachłanność. Do portów Hiszpanii przybywają całe floty załadowane
skarbami, a nie można tak ogromnej liczby dusz zaprowadzić do portu wiecznej
szczęśliwości! Dlaczego zapał świata do zdobywania bogactw miałby być większy niż
miłość Jezusa Chrystusa w zdobywaniu dusz dla Niego? Może ci ludzie wydają nam się
wielkimi barbarzyńcami, ale są to diamenty, nie szlifowane wprawdzie, ale ich piękno
wynagrodzi sowicie trud, jaki trzeba włożyć w ich szlifowanie, świątobliwy bracie mojej
duszy, jakie obszerne pole dla twojej gorliwości! Jeżeli leży ci na sercu chwała Boża,
jedź do Indii! Jedź pozyskiwać tysiące dusz, które tam giną! Jeżeli kochasz Jezusa
Chrystusa, jedź tam! Jedź zbierać Jego Krew przelaną za narody, które w ogóle nie
znają Jej ceny. Pracuj tam aż do śmierci dla zbawienia tych ludzi!"
Piotr Klawer posłuchał rad swego przyjaciela i w końcu otrzymał pozwolenie na
wyjazd do pracy dla chwały Bożej w Ameryce Południowej, gdzie stał się apostołem
Murzynów i zdobył tam koronę wybranych. Czy nie mogłoby więcej młodych ludzi
postąpić podobnie jak on?
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Rozdział VI - Łagodność
Cnota ta jest nieodłączną towarzyszką miłości. Poskramia gniew i przy pomocy
słów, wyrazu twarzy lub przez swoją postawę zapobiega jego wybuchowi. Łagodzi
nieporozumienia, kłótnie, obraźliwe słowa, bolesne zarzuty i niewłaściwe maniery,
uprzyjemnia stosunki międzyludzkie i jednoczy wszystkich ze sobą przez wzajemne
oddanie i poszanowanie wszystkich.
Gdzież można znaleźć doskonalszy wzór tej cnoty, jak nie w Świętej Rodzinie?
To właśnie na Chrystusie spełniło się proroctwo Izajasza: "Nie będzie wołał ni podnosił
głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi
knotka i nikłym płomyku" (Iz 42,2-3). Św. Jan, chcąc Go przedstawić Żydom, określił Go
słowami: "Oto Baranek Boży"; sam zaś Boski Zbawiciel będzie mógł powiedzieć swoim
Apostołom: "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem".
Św. Bernard powiedział o Najświętszej Dziewicy: "Nie ma w Niej nic surowego
ani wzbudzającego lęk. Jest cała samą godnością, jak gdyby chciała wszystkim
ofiarować mleko i wełnę. Przeczytajcie uważnie wszystkie stronice Ewangelii, i jeżeli
znajdziecie tam jakieś surowe słowo pochodzące z ust Maryi i jakiś lekki znak
wzburzenia, będziecie mogli Jej nie dowierzać i obawiać się zbliżenia do Niej. Pewne
jest jednak, że znajdziecie w Niej tylko to, co jest pełnią miłości, łaskawości, łagodności
i miłosierdzia. Wyraźcie więc wdzięczność Temu, który w swojej nieskończonej dobroci
dał nam taką Pośredniczkę, w której nic nie może budzić nieufności, i która otwiera
wszystkie skarby swego miłosierdzia, by każdy czerpał z tej pełni. Więzień może znaleźć
u Niej wolność, chory zdrowie, strapiony pociechę, grzesznik przebaczenie,
sprawiedliwy łaskę wytrwania, tak, aby nikt nie był pozbawiony Jej dobroczynnego
ciepła". Kościół także zwraca się do Maryi w słowach: "O Dziewico sławna i pokory
wzorze, wyzwolonym z winy daj żyć w pokorze".
A co możemy powiedzieć o świętym Józefie? Bóg z całą pewnością jedynie o
Mojżeszu powiedział, że był najłagodniejszym z ludzi, Józefa bowiem nie było jeszcze
na ziemi. Nie było w nim bowiem nic surowego, nic gorzkiego, żadnej niecierpliwości;
przeciwnie, jedynie spokój, zrównoważenie, łagodność w słowach, delikatność w
postępowaniu, uprzejmość w zachowaniu - jak przystało temu, który zajmował miejsce
Boga w Świętej Rodzinie. Jako głowie rodziny, do którego należy troska o wszystkie
sprawy, przystoi łagodność. Pismo święte mówi: "Nie bądź jak lew we własnym domu:
nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn" (Syr 4,30). Nie w ten sposób uczy
się kochać ludzi i wzbudza zaufanie, które jest bardzo potrzebne do wychowania i
kształtowania ludzi. Jest niewątpliwie obowiązkiem rodziców, gospodarzy i
przełożonych upominanie i poprawianie tych, za których ponoszą odpowiedzialność,
ale jeżeli upomnieniom towarzyszy złość, zamiast leczyć rozgoryczają one tylko. Jeżeli
ten, którego chcemy upomnieć, jest zbyt zbulwersowany lub też nas samych ogarnia
gniew, trzeba sprawę odłożyć do uspokojenia.
Jeżeli mamy do czynienia z ludźmi porywczymi, gdy chcemy upominać
skutecznie, należy być panem siebie i nie odpowiadać na zniewagi ostrymi słowami.
"Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu" (Prz
15,1). "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię" (Mt 5,4).
Jaką ziemię posiądą ludzie cisi? Ponieważ nie niepokoją innych, pozwala się im
spokojnie posiadać dobra tego świata, które przypadną im w udziale. Jest to
wyjaśnienie św. Jana Chryzostoma. Św. Bernard natomiast mówi, że posiądą ziemię ich
serca. Ponieważ są panami swoich poruszeń, posiądą serca innych ludzi, zyskując sobie
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ich uczucia; pewniejsze jest jednak to, że posiądą ziemię żyjących czyli niebo, gdyż
ziemia którą zamieszkujemy jest mieszkaniem umierających.
Chrystus powiedział: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem
będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5,9). Odznaczają się oni szczególnym
podobieństwem do Tego, którego Pismo święte nazywa Bogiem pokoju. Są szczególnie
umiłowani, ponieważ są podobni do Jednorodzonego Syna Bożego, który przyszedł na
ziemię pojednać grzeszników ze swoim Ojcem. Jego to Izajasz nazywa Księciem pokoju.
Posiądą również wieczne dziedzictwo i w niebie będą dziećmi Bożymi w jeszcze
pełniejszym tego słowa znaczeniu.
Szczęśliwe są więc rodziny, w których dzięki naśladowaniu łagodności Jezusa,
Maryi i Józefa, panuje pokój i jedność; gdzie rodzice i przełożeni działają stanowczo,
gdyż do tego mają pełne prawo i są do tego zobowiązani, ale z dobrocią, bez gniewu i
kaprysów; gdzie dzieci wychowują się w zaufaniu do swoich rodziców i w jedności
między sobą; gdzie wszyscy wybaczają sobie swoje błędy bez przykrych wyrzutów.
Szczęśliwe są wspólnoty zakonne, z których zostały wyeliminowane wszelkie
nietaktowne odruchy, kłótnie i zawzięte spory: spełniają się na nich słowa Psalmisty:
"Pokorni natomiast posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem" (Ps
37,11).
Przykład - Święty Franciszek Salezy
Święty ten uchodzi słusznie za wzór chrześcijańskiej łagodności, dla osiągnięcia
której pracował nad sobą ponad dwadzieścia lat. Udało mu się to w takim stopniu, że
nawet największe zniewagi nie zdołały wywołać u niego objawów niecierpliwości.
Pewien szlachcic, który go nienawidził, przyprowadził pewnego dnia pod jego
okno swoją służbę i psy, ażeby obelgami i szczekaniem wyprowadzić Świętego z
równowagi. Sam wszedł do jego pokoju i zaczął obrzucać go najgorszymi obelgami.
Święty tylko słuchał i nie powiedział ani słowa. Człowiek ten wziął jego milczenie za
pogardę, a ponieważ nie potrafił już okazać większej wściekłości, wycofał się.
Przyjaciele Świętego dziwili się, że potrafił znieść to wszystko z takim spokojem.
Odpowiedział im: "Zawarłem z moim językiem przymierze. Uzgodniliśmy, że nie
wypowie żadnego słowa, gdy moje serce będzie wzburzone. A czymże mógłbym
skuteczniej zwyciężyć jego gniew, niż swoim milczeniem?" Istotnie, jeśli ktoś nie potrafi
odpowiedzieć z humorem na obraźliwe słowa, niech lepiej milczy.
Jeden z jego biografów stwierdza, że nigdy nie widział pana, który traktowałby
swoją służbę lepiej niż on i który byłby przez służbę bardziej kochany. Nigdy nie
powiedział im nic takiego, co mogłoby ich zasmucić. Kiedy wydawał polecenia, odnosiło
się wrażenie, że o coś ich prosi. Na ich pozdrowienia odpowiadał tak, aby okazać im
swoją miłość. Zawsze obawiał się, żeby ich nie przeciążać. Kiedy był zmuszony kogoś
zganić lub okazać mu swoje niezadowolenie, czynił to zawsze bez żadnego gniewu.
Oto bardzo charakterystyczny przejaw: Świętego odwiedził pewien hrabia.
Rozmowa przeciągnęła się aż do późnej nocy. Służba nie przyniosła światła. Kiedy
hrabia chciał odejść, biskup wziął go pod rękę i sprowadził po schodach do drzwi
wejściowych, gdzie spotkał służbę rozmawiającą ze sługami hrabiego. Swoją naganę dla
nich wyraził słowami: "Najlepszym dowodem szacunku dla nas byłby dzisiaj kawałek
świecy".
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CZĘŚĆ TRZECIA

Cnoty względem samego siebie
Nie wystarczy człowiekowi oddawać należną cześć Bogu, okazywać dziecięcą
miłość członkom swojej rodziny, przełożonym szacunek i posłuszeństwo, a wszystkim
bliźnim miłość w rozmaitych formach. Musi on również opanowywać w sobie złe
skłonności, ćwicząc się równocześnie w przeciwstawnych im cnotach. U Jezusa nie było
tych złych skłonności. Przyjął wprawdzie naszą naturę wraz z jej słabościami, ale bez
żadnego grzechu i bez żadnych skłonności do złego. Takie skłonności byłyby hańbą dla
Jego Boskiej Osoby. Maryja, dzięki przywilejowi Niepokalanego Poczęcia była wolna od
grzechu i od złych skłonności. Niewątpliwie i Józef otrzymał z nieba niezwykłe dary,
które sprawiły, że panowała w nim całkowicie łaska.
Skoro Jezus, Maryja i Józef byli zabezpieczeni przed złymi skłonnościami, to tym
łatwiej mogli praktykować przeciwstawne im cnoty. Te właśnie cnoty pozostały nam do
rozważenia. Wszystkie złe skłonności można zamknąć w dwóch grupach: pycha umysłu
i zmysłowość?. Pysze przeciwstawia się pokora, a zmysłowości czystość, skromność,
umartwienie, zamiłowanie do pracy, ubóstwo, cierpliwość i wytrwałość.
Pierwszy rozdział poświęcimy rozważaniu ukrytego życia Jezusa, Maryi i Józefa,
a w następnych kolejnych rozdziałach rozważymy wymienione wyżej cnoty, nie tracąc z
pola widzenia przykładów Świętej Rodziny.

Rozdział I –Ukryte życie Jezusa, Maryi i Józefa
Nie ma nic bardziej niepozornego i niedostrzegalnego niż Święta Rodzina w
okresie trzydziestu lat życia Zbawiciela. Rozważmy więc przyczyny takiego życia i
wyciągnijmy nauki płynące z tej tajemnicy.

Artykuł 1 - Przyczyny ukrytego życia
Bossuet pyta: "Dlaczego Jezus, będący odblaskiem Przedwiecznego Ojca,
dlaczego Maryja, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, dlaczego Józef, dzięki
otrzymanej łasce przewyższający godność swego królewskiego pochodzenia,
przywdziewają dobrowolnie cień ukrycia?" I odpowiada: "Pycho! Ty tego nie wiesz?
Człowiecze światowy, ty tego nie rozumiesz? Przyczyną tego jest twoja pycha i twoje
pełne próżności pragnienie pokazania się; twoja nieposkromiona ambicja i występne
upodobanie w sobie, skłaniają cię bezwstydnie do troski o podobanie się ludziom,
zamiast troszczyć się o to, by się podobać Bogu. Dlatego właśnie Jezus się ukrywa.
Widzi, jaki nieład wprowadza ta wada. Widzi to spustoszenie, jakiego dokonuje w
duszach ta namiętność; jakie korzenie w nich zapuściła i jak niszczy całe nasze życie, od
dzieciństwa aż do śmierci. Widzi również cnoty, które są zagłuszane przez tę nędzną i
haniebną chęć pokazania się mądrym i pobożnym. Widzi zbrodnie, do których
prowadzi przez przyzwyczajanie do nich społeczeństwa, przez zgubne w nich
upodobanie, przez chęć zaspokajania ambicji, dla której poświęca się wszystko na
świecie. Ale to jeszcze nie wszystko. Jezus widzi, że to pragnienie pokazania się niszczy
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najwznioślejsze cnoty, skłaniając je do zamiany chwały niebieskiej na chwałę tego
świata i do czynienia z miłości do ludzi tego, co należy czynić z miłości do Boga.
Jezus Chrystus widzi te wszystkie nieszczęścia spowodowane przez pragnienie
pokazania się, i ukrywa się, żeby nauczyć nas pogardy dla zgiełku i blichtru świata. Nie
wierzy, by Jego krzyż wystarczył do pokonania tej szalonej namiętności; wybiera stan
możliwie najniższy, w którym będzie mógł być jeszcze bardziej lekceważony.
Nie waha się przed takim uniżeniem, byleby tylko nauczyć nas przez ten
wzniosły przykład ukrywania się z Józefem i z Najświętszą Matką, że jeżeli pojawi się
później wśród ludzi, to przede wszystkim dla naszego pożytku i z posłuszeństwa swemu
Ojcu; że w istocie cała wielkość polega na poddaniu się woli Boga, niezależnie od
sposobu, w jaki pragnie On nami pokierować; i wreszcie, że to ukrycie, którego tak się
obawiamy, jest tak wzniosłe i chwalebne, że nawet Bóg może je wybrać dla siebie.
Znana to wada u ludzi, że przywiązują wagę do tego, co zewnętrzne, a
zaniedbują sprawy wewnętrzne. Pracują na pokaz i dla pozoru, a gardzą rzeczami
istotnymi i solidnym wysiłkiem. Myślą o tym, za jakich będą uchodzić, a nie o tym,
jakimi powinni być. Dlatego cenią tylko te cnoty, które są związane z interesem i które
pomagają w obcowaniu z ludźmi. Natomiast cnoty ukryte i wewnętrzne, w których
otoczenie nie ma żadnego udziału, gdyż wszystko rozgrywa się pomiędzy Bogiem i
człowiekiem, nie tylko nie są poważane, ale nawet nie chce się o nich słyszeć. Na tym
polega jednak tajemnica każdej cnoty. Daremne jest usiłowanie zrobienia z kogoś
dobrego urzędnika, jeżeli najpierw nie uczyni się z niego dobrego człowieka. Daremne
zastanawianie się, jakie miejsce zajmie w społeczeństwie, jeżeli nie myśli się najpierw o
tym, jakim się jest człowiekiem. Jeżeli społeczeństwo wznosi jakiś pomnik, architekt
każe najpierw uformować kamień, a dopiero potem używa go do budowy. Trzeba
najpierw ukształtować wnętrze człowieka, zanim się pomyśli, jakie miejsce powierzyć
mu w społeczeństwie. Jeżeli nie buduje się na fundamentach, wszystkie cnoty, nawet
te najwspanialsze, będą tylko cnotami na pokaz, a praktykowane jedynie zewnętrznie,
nie będą miały w sobie mocy ani prawdy. Mogą one jednak zjednać poważanie, mogą
nas ukształtować według woli i upodobania ludzi, ale tylko osobiste cnoty mają to
godne podziwu prawo kształtowania nas według woli Serca Bożego. Jesteśmy tylko
tym, czym jesteśmy przed obliczem Boga. Cała nasza doskonałość, całe nasze życie
nadprzyrodzone znajduje się w głębi naszej duszy, niewidocznej dla ludzkich oczu.
Chociażbyśmy pokazywali wobec ludzi całe mnóstwo zewnętrznych cech, to jeżeli
nasze serce nie należy do Boga, jesteśmy martwi. Rzeczywiste i prawdziwe życie jest
ukryte. "Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3,3).
Bossuet kontynuuje: "Teraz jednak cała nasza natura buntuje się i nie może
znieść tego ukrycia. Jeżeli się nie mylę, to przyczyna tkwi w tym, że cała natura
przeciwstawia się śmierci, a w ludzkiej świadomości bycie ukrytym i nieznanym, znaczy
być martwym. Skoro życie przejawia się w działaniu, to ten kto nie działa, może
uchodzić za takiego, który przestał żyć. Ludzie światowi, przyzwyczajeni do zgiełku i
zabiegania, nie zdają sobie sprawy z tego, co to znaczy spokojne, wewnętrzne
działanie. Nie wierzą, że mogą działać, jeżeli się nie krzątają, nie są ruchliwi, nie robią
wokół siebie hałasu. Dlatego uważają powściągliwość i życie ukryte za wygaśnięcie
życia. Do tego stopnia dopatrują się w błyszczeniu przed światem i w hałaśliwym
niepokoju, że ośmielają się wmawiać w siebie, że tak długo całkowicie nie umarli,
dopóki ich imię jest jeszcze na ludzkich ustach. Sława wydaje się im drugim życiem.
Bardzo im więc zależy na tym, aby żyć nadal w ludzkiej pamięci. Niewiele im brakuje,
aby uwierzyli, że będą potajemnie wychodzić z grobów, by posłuchać co ludzie o nich
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mówią, tak bowiem bardzo są przekonani, że żyć to znaczy robić dużo szumu i
wykorzystywać swoje ludzkie możliwości. Utożsamiają bowiem życie z hałasem i
rozgardiaszem. Taka jest właśnie wieczność, którą obiecuje świat. Wieczność tytułów i
nieśmiertelność sławy. "Jaką wieczność może zapewnić świat swoimi tytułami i jaką
nieśmiertelność swoim rozgłosem?" Znikoma to i krucha nieśmiertelność, o którą ci
dawni zdobywcy tak bardzo zabiegali. To fałszywe przekonanie sprawia, że dla
miłośników świata życie ukryte uchodzi za śmierć, a nawet ośmielę się powiedzieć, że
za coś gorszego od śmierci. Zgodnie bowiem z ich zapatrywaniami, żyć w ukryciu,
znaczy umrzeć za życia i być pogrzebanym wśród ludzi.
"Jakkolwiek by jednak było, musimy umrzeć śmiercią, żeby móc powiedzieć za
św. Pawłem: "Świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6,14). Bóg jest
wszystkim, a świat niczym. Zrozumiemy to w chwili śmierci. Żebyśmy mogli to jeszcze
lepiej zrozumieć, Święta Rodzina prowadziła właśnie takie życie ukryte, nieznane i
samotne.
Przykład - Święty Franciszek z Asyżu
Święty ten miał swoje hasło życiowe: "Deus meus et omnia" "Mój Bóg jest dla
mnie wszystkim". Powinno ono być również hasłem naszego życia. Nie mamy bowiem
na tej ziemi żadnego innego zadania, jak tylko sprawiać przyjemność Bogu.

Artykuł 2 - Nauka płynąca z ukrytego życia Świętej Rodziny
Bossuet stwierdza, że "życie ukryte w Bogu to najwyższa doskonałość
chrześcijaństwa. Znajdujemy w Nim życie, ponieważ uczymy się cieszyć się Bogiem,
który znajduje się nie w burzy, ani w zgiełku tego świata, ale w pokoju, jaki daje
samotność i zacisze domowe.
Uczy nas tego Jezus Chrystus, który w swojej skromnej Rodzinie prowadzi wraz
z Maryją i Józefem życie ukryte. Pozwala im uczestniczyć w swoim ukrytym życiu,
ponieważ są Mu drodzy ponad wszystko. Bierzmy więc również udział w tym życiu i
żyjmy w ukryciu razem z Chrystusem.
Niech nas ten piękny przykład pouczy, że można być wielkim bez sensacji, że
można być bardzo szczęśliwym bez hałasu, że można zdobyć prawdziwą sławę bez
rozgłosu, mając zawsze czyste sumienie.
Wy, którzy doznajecie pokusy narzekania na skromne warunki stworzone wam
przez Opatrzność, zazdrościcie tym, którzy są znaczniejsi w oczach ludzi niż wy,
pocieszcie się; Czyż nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w dalszym ciągu ukryty? Cierpi w
dalszym ciągu, ponieważ ludzie wciąż bluźnią Jego świętemu Imieniu i szydzą z Jego
Ewangelii, ponieważ nie nadeszła jeszcze godzina Jego całkowitej chwały. Jest On
ukryty ze swoim Ojcem, a my jesteśmy ukryci z Nim w Bogu, jak mówi Paweł Apostoł.
Skoro jesteśmy z Nim ukryci, to nie powinniśmy szukać chwały na tym miejscu
wygnania. Kiedy Jezus Chrystus ukaże się w swoim majestacie, dla nas również wybije
godzina ukazania się. "Kiedy Chrystus ukaże się, wówczas i my razem ż Nim ukażemy
się w chwale". Boże, jakże miło będzie ukazać się w tym dniu, kiedy Jezus pochwali nas
wobec swoich aniołów i całego wszechświata, a także wobec swego Ojca Niebieskiego!
Czy jest więc zbyt ciemna noc i zbyt wielka samotność, jeżeli potrafi nam wysłużyć taką
chwałę? Niech więc ludzie milczą o nas nawet przez całą wieczność, byleby Chrystus
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mógł w tym dniu dobrze o nas powiedzieć. Obawiajmy się jednak, chrześcijanie, tych
strasznych słów, które Jezus wypowiedział w swojej Ewangelii: "Otrzymaliście już swoją
zapłatę". Pragnęliście chwały od ludzi, więc ją otrzymaliście; zostaliście więc już
wynagrodzeni, nie macie więc niczego oczekiwać. Jaka przebiegła zazdrość naszego
wroga: daje nam oczy ludzi, gotowy jest sam nas wynagradzać za nasze cnoty, byleby
tylko Bóg nas nie wynagrodził! Nieszczęśniku, nie chcę nic słyszeć o twoim rozgłosie!
Twój blichtr i twój próżny przepych nie będzie mi szkodził w mojej pracy. Ja oczekuję
korony z nieskończenie miłującej dłoni i nagrody od nieskończenie potężniejszego
ramienia. Kiedy Jezus przyjdzie w swoim majestacie, ja również zostanę ozdobiony
chwałą.
Miłujmy zatem to ukryte życie, w które Jezus razem z Maryją i Józefem się
przyodział. Czy ma to jakieś znaczenie, czy ludzie będą nas widzieć? Szalonej żądzy
sławy podlega ten, komu nie wystarczają oczy Boga. Wielką zniewagę wyrządzamy
Bogu, jeżeli uważamy, że Jego świadectwo nam nie wystarczy. Jeżeli macie ważne
obowiązki i zadania i jeśli z konieczności wasze życie ma wymiar społeczny, pomyślcie
przynajmniej o tym, że wasza śmierć będzie jednak prywatna, gdyż wasze godności i
zaszczyty nie pójdą za wami. Niech zamieszanie, jakie ludzie czynią wokół was, nie
przeszkodzi wam słuchać słów Syna Bożego. On nie powiedział: błogosławieni których
chwalą, ale: "Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko
złe na was" (Mt 5,11). Drżyjcie więc wśród chwały, która was otacza dlatego, że nie
zostaliście uznani za godnych udziału w obelgach dla Ewangelii. Jeżeli nam,
chrześcijanom, świat ich oszczędza, to sami przed Bogiem wyrzucajmy sobie naszą
niewdzięczność i naszą śmieszną próżność. Stawiajmy przed naszymi oczyma wstyd z
powodu własnego życia i przynajmniej we własnych oczach bądźmy grzesznikami,
wyznając pokornie nasze występki i w miarę swoich możliwości uczestniczmy w
poniżeniu Jezusa, praktykując cnoty ukrytego życia Świętej Rodziny, żeby mieć również
udział w Jego chwale.
Wiele wspólnot zakonnych praktykuje ukryte życie w Bogu przez zupełne
oderwanie od świata, pozwalające im poświęcić się życiu kontemplacyjnemu. Jakże
piękne jest to życie przebiegające przed oczyma Boga i całkowicie poświęcone Jego
chwale i miłości. Jest to naśladowanie życia aniołów. Świat tego nie docenia, chociaż
zawdzięcza takiemu życiu błogosławieństwo otrzymywane z nieba. Sam Chrystus Pan
wziął na siebie obronę tych osób, kiedy powiedział do Marty: "Marto, Marto, troszczysz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą
cząstkę, której nie będzie pozbawiona" (Łk 10, 41-42). Zajmowanie się Bogiem jest więc
rzeczą doskonalszą niż oddawanie się zewnętrznym dziełom miłosierdzia względem
bliźnich. To właśnie przynosi zaszczyt wszystkim osobom zakonnym, które nie mają
żadnej łączności ze światem, to ma być dla nich pociechą. Niech się jednoczą ze Świętą
Rodziną, która jest ich prawdziwym wzorem. Niech Ją kochają, wysławiają, błogosławią
i niech się modlą w zjednoczeniu z Jezusem, Maryją i Józefem, których życie ukryte w
Bogu w sobie odtwarzają. Ci, którzy zajmują się głównie zewnętrznymi dziełami
miłosierdzia, są również dobrze zabezpieczeni, chociaż wybrali tylko mniejszą część
Marty, gdyż Chrystus Pan uznaje, że Jemu samemu czyni się to, co czyni się najmniejszym.
Wreszcie ci, którzy z życiem kontemplacyjnym łączą troskę o dusze przez
głoszenie Ewangelii i nauczanie, mają jednocześnie udział w cząstkach Marii i Marty.
Ich stan życia jest więc najdoskonalszy. Niech się jednak starają ukochać ukryte życie
wewnętrzne za przykładem wszystkich Świętych, którzy poświęcili się dla zbawienia
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braci, a nie chcieli być tylko "miedzią dźwięczącą ani cymbałem brzmiącym". Nawet
najostrzejsza siekiera jest bezużyteczna, jeżeli nie jest w rękach robotnika. Jedynie w
zjednoczeniu z Bogiem, Mistrzem w zbawianiu dusz, Apostołowie, będący Jego
narzędziem, mogą prowadzić owocną działalność duszpasterską. Im będą pokorniejsi i
bardziej ukryci w Bogu, tym wspanialsze będą ich dzieła.
Przykład
Święty Eucheriusz opowiada, że pewien człowiek pragnący osiągnąć wyższą
doskonałość, udał się do sławnego Sługi Bożego i prosił go, żeby go pouczył, gdzie
mógłby znaleźć Pana. Kiedy ów święty człowiek usłyszał te słowa, powiedział mu:
"Chodź ze mną". Wziął go pod rękę i zaprowadził na odległą pustynię, gdzie nie było
żadnego człowieka. Gdy przyszli na miejsce, powiedział do niego: "Tu jest miejsce,
gdzie można znaleźć Boga". Następnie zawrócił i odszedł, pozostawiając tego człowieka
na samotności.
Jeżeli więc ktoś pragnie często, każdego dnia przebywać z Bogiem, wie gdzie
można Go znaleźć i pójdzie go tam szukać. Nie znajdziemy Boga w zgiełku świata, w
rozgardiaszu, na ucztach, na wspólnych wycieczkach, ale jedynie w cichym kąciku
własnego mieszkania. Jest to przestroga dla tych, którzy czują się dobrze tylko wtedy,
gdy są poza swoim domem.

Rozdział II - Pokora
Pismo święte mówi: "O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u
Pana" (Syr 3, 18). Urzeczywistniło się to w sposób niezrównany w Świętej Rodzinie.
Któż był na świecie większy od Jezusa, Maryi i Józefa? Nikt z wierzących nie może w to
wątpić. Nikt jednak na ziemi nie był tak pokorny, jak Święta Rodzina.
Jezus jest Bogiem, który według słów św. Pawła "uniżył samego siebie,
przyjąwszy postać sługi". Niezmierzony zamyka się w dziewiczym łonie, następnie rodzi
się w grocie betlejemskiej, aż do trzydziestego roku życia pracuje w warsztacie
ciesielskim w Nazarecie. Zanim wycierpiał zniewagi pod razami biczów, sam przyjął na
siebie zniewagę życia w ukryciu.
Przyszedł dać światu wielką lekcję, nie tylko słowami, ale przede wszystkim
swoim przykładem. Św. Augustyn zauważa, że lekcja ta odnosi się nie tyle do
stworzenia świata i czynienia cudów, ale aby uczyć się od Niego, który jest "cichy i
pokorny sercem". Potrzeba było, żeby z nieba przyszedł wielki Lekarz, aby uleczyć
chorego leżącego na ziemi. Tym chorym jest człowiek, którego pycha popchnęła do
buntu, a lekarzem sam Bóg, który przyszedł nauczyć go podnosić się przez pokorę.
A cóż powiedzieć o Maryi? Jeżeli Ona spodobała się Bogu przez dziewictwo, to
Syna Bożego poczęła przez pokorę. Posłuchajmy co mówi św. Bernard: "Pokora Maryi
nie przejawia się jedynie w Jej milczeniu, ale jeszcze bardziej jaśnieje w Jej słowach.
Anioł powiedział: "Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym" (Łk 1,35).
Ona zaś nie powiedziała nic innego poza słowami: "Oto ja służebnica Pańska" (Łk
1,38)".
Kiedy Maryja poszła do św. Elżbiety, ta, której Duch Święty dał poznać chwałę
tej Błogosławionej Dziewicy, zdumiała się z powodu tej dostojnej wizyty: "Skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1,43). Następnie chwali potęgę Jej
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słów: "Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z
radości dzieciątko w moim łonie". A potem wysławia wiarę Maryi: "Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wzniosłe są te
pochwały, ale pokora oddanej Bogu Maryi nie cierpi na tym, ponieważ nic z tego nie
zatrzymuje dla siebie. Stara się o to, by wszystko oddać Temu, od którego otrzymała te
tak bardzo wysławiane dary. Powiedziała więc do swojej krewnej: Oddajesz cześć
Matce Boga, lecz "moja dusza wielbi Pana, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy".
Wejrzał raczej na Jej pokorę niż na dziewictwo. Jeżeli podobała się Bogu przez
dziewictwo, to poczęła Go przez pokorę. Dowodzi to niewątpliwie, iż właśnie pokora
sprawiła, że dziewictwo podobało się Bogu. Święty Doktor woła następnie: Cóż więc
jest to za Dziewica, która jest tak godna czci, że nawet Anioł Ją pozdrawia, a
jednocześnie jest tak pokorna, że poślubiła zwykłego robotnika? Jakże szczęśliwe
połączenie dziewictwa i pokory! Wiele upodobania znajduje Bóg w takiej duszy, w
której pokora zaleca dziewictwo, a dziewictwo zdobi pokorę. Na jak wielką cześć
zasługuje Ta, w której pokora wywyższa płodność, a dziewictwo uświęca zrodzenie
Boskiego Dziecięcia.
"Słusznie więc pierwszą staje się Ta, która będąc pierwszą spośród wszystkich,
uważała się za ostatnią. Słusznie też stała się Królową wszystkich Ta, która uważała się
za służebnicę wszystkich. Słusznie wreszcie została wyniesiona ponad aniołów Ta, która
przez swoją niezrównaną pokorę uniżała się wobec wdów i pokutnic, a nawet wobec
tej, z której zostało wypędzonych siedem złych duchów".
Fragmenty te zostały zaczerpnięte z kazania św. Bernarda zamieszczonego w
Oficjum na Święto Pokory Najświętszej Dziewicy, które Kościół pozwala obchodzić w
niektórych diecezjach.
"Bóg pysznym się sprzeciwia" - mówi Pismo święte. Bossuet tłumaczy tę myśl w
taki sposób: "Bóg nie wybiera według pozorów. Kiedy posłał Samuela do domu
Jessego, gdzie miał znaleźć wielkiego człowieka przeznaczonego przez Boga do najszczytniejszej na świecie korony, Dawid nie był poważany nawet w gronie własnej
rodziny. Przedstawiono Prorokowi wszystkich jego starszych braci, ale nie pomyślano
wcale o nim. Jednak Bóg, który nie sądzi w sposób ludzki, przestrzegł Proroka, żeby nie
patrzył na ich wysoki wzrost ani na urodę. Dlatego też odrzucił wszystkich, których mu
świat zalecał, a kazał przywołać tego, którego wysłano by pasł owce. Wylewa na jego
głowę królewskie pomazanie , pozostawia zdziwionych rodziców z tym, że tak mało
cenili dotąd tego syna, którego Bóg wybrał w tak szczególny sposób.
Do św. Józefa, potomka Dawida, można zastosować następujące słowa:
"Szukałem człowieka według mego serca". Bóg chciał złożyć w jego ręce to, co miał
najdroższego, swojego umiłowanego Syna, dziewictwo Jego Matki, zbawienie
ludzkości, najświętszą tajemnicę swojej woli, czyli największe skarby nieba i ziemi.
Pomija Jerozolimę i inne sławne miasta, a zatrzymuje się w Nazarecie, nieznanej
mieścinie, żeby wybrać jeszcze jednego nieznanego człowieka, ubogiego rzemieślnika
Józefa, by powierzyć mu rolę, jaką nawet aniołowie z najwyższych chórów czuliby się
zaszczyceni.
Tajemnicą tego upodobania Boga, który pysznym się sprzeciwia a pokornym
łaskę daje, jest pokora Józefa. Była ona niewątpliwie proporcjonalna do wielkiej łaski,
jaką otrzymał. Gerson nazywa go głęboko pokornym. Przypadło mu w udziale być
opiekunem najpokorniejszej z dziewic i żywicielem Syna Bożego, który się tak bardzo
uniżył. Przypadło mu również w udziale okryć milczeniem wielkie tajemnice Boga, które
zostały mu powierzone.
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Takie jest źródło chwały Jezusa, Maryi i Józefa. Wypełniły się w Nich najwyższe
prawa ustanowione przez samego Zbawiciela: "Kto się uniża, będzie wywyższony".
Ponieważ Syn Boży przyjął postać sługi [...]. Dlatego też Bóg Go nad wszystko
wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych". Dlatego że Maryja ściągnęła przez
swoją pokorę Syna Bożego na ziemię, wszystkie narody nazywają ją Błogosławioną i
wzywają Jej w modlitwach jako najpotężniejszej Orędowniczki. Dlatego św. Józef był
bardzo głęboko pokorny. Ojciec święty ogłosił go Patronem Kościoła powszechnego,
chociaż za życia był tylko skromnym robotnikiem z Nazaretu. "Pokora wyprzedza
chwałę, pycha zaś jest wstrętna dla Boga i ludzi". Ludzie gardzą pysznymi, a Bóg ich
opuszcza. Biada pysznym! Święci których Bóg wsławił, a Kościół otacza czcią, byli
pokorni. Pyszni, jeśli się nie nawrócą, nie będą mieli poważania na ziemi ani w niebie,
ponieważ pycha jest prostą drogą do potępienia. Z czego się pysznisz, ty popiele i
prochu, człowiecze stworzony z nicości. Bóg wcale cię nie prosił o zgodę, żeby mógł cię
stworzyć i dać ci to wszystko, czym jesteś. Wszystko bowiem, co masz na ciele i na
duszy, wszystko, co jest ci potrzebne do życia doczesnego i wiecznego, masz od Niego.
Jeżeli coś dołożyłeś do tych darów Bożych, to tylko ich nadużycie i grzechy, które cię
degradują poniżej istot nierozumnych, nie mogących obrazić Boga, a nawet poniżej
samych szatanów, bo oni zgrzeszyli tylko jeden raz! Na czym więc opierasz swoje
wyniosłe ambicje, skoro w udziale masz tylko marność, i to co jest gorsze od marności?
Jeżeli te tak wyraźne racje nie przekonały cię jeszcze do praktykowania pokory,
to spójrz na Jezusa, Maryję i Józefa. Wpatruj się w Ich życie doczesne, a następnie w
Ich życie chwalebne, gdyż tu i tam są arcydziełami mądrości i potęgi Boga. Ludzkość nie
uczci nigdy nikogo, jeżeli nie stanie się do niego podobna. Naśladuj Ich więc, jeżeli
chcesz być mądry i uczestniczyć w Ich chwale.
Naśladujcie Ich rodzice i dzieci; naśladujcie Ich ubodzy rzemieślnicy i bogaci
tego świata; naśladujcie Ich zakonnicy.
Dziewictwo nie może być udziałem wszystkich, pokora natomiast obowiązuje
wszystkich. Dziewictwo jest tylko radą, pokora zaś nakazem. Św. Augustyn potwierdza
to stwierdzając, że woli pokorną kobietę niż pyszną dziewicę. W konsekwencji bądźmy
dalecy od uczuć próżnej czci dla samych siebie, są one bowiem wierutnym kłamstwem;
bądźmy dalecy od upodobań i zadowolenia z naszej rzekomej wyższości lub z
poważania u ludzi; dalecy od arogancji i przechwalania się, gdyż to rodzi tylko wzgardę;
dalecy od uczynków spełnianych z ludzkich względów, od faryzejskiego "grania na
trąbce", żeby być zauważonym. Tego Bóg nie wynagrodzi.
Jezu, Maryjo, Józefie, dajcie nam udział w pokorze Waszego ukrytego życia!
Niech przeniknięci wielkością Boga, oddamy Mu należną chwałę, którą jesteśmy Mu
winni ze względu na dary, których nam udzielił, a których nie możemy przypisywać
sobie samym. Znając swoją nicość i niewierności, dla siebie samych możemy mieć tylko
pogardę. Poszukujmy więc raczej upokorzeń niż chwały u ludzi. Niech nam wystarczy
to, że Bóg nam przebaczy, i za tę odrobinę dobra, jakie uczyniliśmy, da nam nagrodę w
niebie. Szaleństwem byłoby ubiegać się jeszcze o jakąś inną chwałę.
Przykład - Święty Piotr Luksemburski
Ten ziemski anioł, który w szesnastym roku życia został biskupem Metzu, rok
później kardynałem, a zmarł w następnym roku, powtarzał często: "Pogardzajmy
światem, pogardzajmy samymi sobą. Cieszmy się, gdy nami gardzą, ale wystrzegajmy
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się gardzenia kimkolwiek. Jaka piękna lekcja! Starajmy się z niej skorzystać.

Rozdział III - Czystość
Istnieje na świecie zwyczajna czystość polegająca na wyrzeczeniu się wszelkiej
grzesznej przyjemności, oraz czystość doskonała, wyrzekająca się wszelkich
seksualnych przyjemności, nawet tych, które w zwykłych warunkach są dozwolone. Tę
ostatnią nazywamy dziewictwem. W Świętej Rodzinie znajdujemy najwspanialsze jej
przykłady, przede wszystkim u Jezusa, który jest Oblubieńcem i koroną dziewic.
Przychodząc na ziemię, otaczał się tylko dziewiczym dworem. Jego poprzednikiem był
dziewiczy Jan Chrzciciel. Jego najbardziej umiłowanym uczniem był św. Jan Apostoł,
który do końca życia pozostał w stanie dziewiczym. Maryję wybrał sobie za Matkę ze
względu na Jej niezrównane dziewictwo, a na ziemskiego opiekuna wybrał Józefa, który
był gorliwym naśladowcą cnót Maryi.
Po boskiej czystości Jezusa, najbardziej zachwycającą na ziemi jest czystość
Maryi i Józefa, którą rozważymy w pierwszym artykule, w drugim natomiast skupimy
naszą uwagę na wypływających z niej praktycznych naukach.

Artykuł 1 - Dziewictwo Maryi i Józefa
Podobnie jak w wieczności Bóg zrodził swego Syna w sposób dziewiczy, tak
również chciał, aby On, przyjmując w czasie ludzką naturę dla naszego zbawienia,
narodził się również z dziewiczej Matki. Prorocy przepowiedzieli: "Oto Panna pocznie i
porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). Od tej chwili lud Boży
oczekiwał tego cudu, który stanowił nadzieję świata. Ewangelia pozwala nam patrzeć
na wypełnienie się tego proroctwa.
Ponieważ sam Bóg chciał się narodzić jako człowiek dla zbawienia ludzi, jasne
jest, że Jego Matką powinna być dziewica. Dziewictwo jest naśladowaniem życia
aniołów, a ludzi wynosi ponad sferę cielesną przez rezygnację z przyjemności
cielesnych, jednocześnie sublimuje również samo ciało, gdyż przez udział w
dziewictwie nabiera ono cech, które nie są właściwe ciału, ale upodobniają je raczej do
ducha.
Bóg jest nieskończenie czystym duchem, dlatego ciało, które nie byłoby
dziewicze, stanowiłoby nieskończone przeciwieństwo Jego świętości. Dlatego też dla
zbliżenia ludzkiej natury do Boga należało umieścić pomiędzy naturą Bożą i ludzką
dziewictwo. Są to przemyślenia Bossueta, który dodaje: "Kiedy światło pada na ciało
nieprzeźroczyste widzimy, że nie może go nijak przeniknąć, ponieważ odpycha je jego
ciemność. Wydaje się więc jakoby się wycofywało, odbijając swoje promienie. Kiedy
natomiast napotka ciało przeźroczyste, przenika je i łączy się z nim, ponieważ
przeźroczystość jest bliska jego naturze i ma coś ze światła. Podobnie możemy
powiedzieć, że natura Przedwiecznego Słowa, pragnąc zjednoczyć się ze śmiertelnym
ciałem, potrzebuje pośrednictwa świętego dziewictwa, które mając w sobie coś
duchowego, może w jakiś sposób przygotować ciało do zjednoczenia z czystym
duchem. Dziewictwo sprawia, że Bóg nie odmawia przyjścia do ludzi, a ludziom daje
skrzydła, by mogli wzlecieć w kierunku nieba. Ono jest tą świętą więzią zażyłości
człowieka z Bogiem. Przez swoje pośrednictwo godzi sprawy tak bardzo z natury
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oddalone od siebie. To, co tak bardzo różni się z natury, ono, pośrednicząc, jednoczy
swoją mocą i doprowadza do zgody.
Właśnie dzięki dziewictwu Maryja podobała się Bogu i w pewien sposób
zasłużyła na to, by mogła stać się Jego Matką. Dlatego Kościół śpiewa: "Święta i
Niepokalana Dziewico Maryjo, jakimi pochwałami mam Cię wysławiać; Ty zrodziłaś
Odkupiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa".
Jednak ta tajemnica macierzyństwa Dziewicy musiała się urzeczywistnić w taki
sposób, żeby nie było powodów do posądzeń i żeby cześć Syna Bożego została
zachowana. Dokonało się to więc pod osłoną małżeństwa mającego charakter
prawdziwie niebiański. Należało dać Maryi małżonka, żeby stając się matką, zachowała
swoje dobre imię, a Jej małżonkiem powinien być ktoś, kto byłby zarówno świadkiem,
jak i wiernym stróżem Jej dziewictwa.
Ten, który przygotował Dziewicę Maryję do wypełnienia swoich planów
miłosierdzia, nie mógł mieć trudności z jednoczesnym wyborem wiernego męża,
któremu mógłby powierzyć opiekę zarówno nad dziewictwem Maryi, jak i nad
bezpieczeństwem Bożego Dziecięcia, które miało się z Niej narodzić. Opatrzność Boża
przygotowała właśnie św. Józefa do tego wzniosłego posłannictwa. Maryja była
dziewicą i złożyła ślub pozostania na zawsze dziewicą. Józef również żył w dziewictwie i
podobnie jak Maryja chciał w takim stanie na zawsze pozostać. Są więc oni nawzajem
godni siebie. Zjednoczeni w swoim umiłowaniu czystości, jeszcze bardziej jednoczą się
przez węzeł małżeński w tej bezpiecznej świadomości, że ten związek nie będzie żadną
przeszkodą w wypełnieniu Ich postanowienia. Są więc posłuszni kapłanom, którzy chcą
Ich połączyć zgodnie z przepisem Prawa. Są sobie wzajemnie oddani w prawdziwym
małżeństwie. Przekazują sobie nawzajem prawo do siebie, jak tego wymaga stan
małżeński, a więc Ich związek jest prawdziwym małżeństwem.
Ponieważ jednak pragną pozostać wiernymi swemu dziewictwu, przyrzekają
sobie wzajemnie, że będą nawzajem go strzegli. Bossuet woła: "Czystości, oto twój
triumf! Oto przyrzeczenie, którym wiążą się Maryja i Józef! Oto dwa dziewictwa, które
jednoczą się dla wiernej wzajemnej opieki w czystej harmonii wzajemnych pragnień.
Wydaje mi się, że widzę dwa ciała niebieskie, które łączą się - powiedział św. Augustyn
- ze sobą jedynie dlatego, że ich światła łączą się ze sobą. Tak więc więź tego
małżeństwa jest jeszcze silniejsza przez to, że przyrzeczenia, które sobie złożyli, stały
się jeszcze świętsze, a tym samym bardziej nienaruszalne.
Wypadało, żeby Maryja wyszła z rąk Boga jako najdoskonalsza ze stworzeń.
Wypadało również - jak się o tym zaraz przekonamy - by Dziewica Maryja i dziewiczy
Józef byli wzorami dla wszystkich stanów życia chrześcijańskiego, a więc wzorami
małżonków, rodziców i dziewic.
Przykład - Święta Demetria
Dziewictwo Świętej Rodziny wskazało światu na ideał dziewictwa, który potem
zafascynował wielu chrześcijan, spośród których opiszemy tylko jedną dzielną postać.
Demetria, córka konsula Olibriusza, jako dziewczyna o niezwykłej urodzie i
spadkobierczyni wielkiego majątku, była - jak mówi św. Hieronim - pierwszą w
starożytnym świecie. Jednak zamiast pragnąć najznakomitszych udziałów w świecie,
zapragnęła zostać jedynie oblubienicą Króla niebios. Nie przestawała błagać ze łzami
Pana, żeby tak pokierował wolą jej rodziców, aby wyrazili zgodę na jej gorące
pragnienie.
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Kiedy nadszedł czas wyjawienia swego wspaniałomyślnego postanowienia,
młoda dziewczyna stanęła przed swoją matką Julianną i swoją babką Probą, rzuciła się
przed nimi na kolana i błagała o łaskę, żeby nie przeciwstawiały się jej postanowieniu
należenia całkowicie do Boga.
Proba i Julianna nie pragnęły nic innego, jak tylko tego, by ich dziecko
poświęciło się całkowicie Chrystusowi. Te godne podziwu kobiety, pełne
ewangelicznego ducha, podniosły drżącą z obawy dziewczynę, lękając się że sprawiła
im przykrość, objęły ją czule i ze łzami oraz okryły pocałunkami. "Bądź błogosławiona
nasza córko - powiedziały - Przez swoje dziewictwo jeszcze bardziej uszlachetnisz naszą
rodzinę". Dzień ten był dla tego domu największym i najradośniejszym świętem.
O. Ventura dodaje za św. Hieronimem: "Dzień, w którym ta świątobliwa
dziewica poświęciła się Bogu, był dniem szczęścia dla całej chrześcijańskiej Italii, a
szczególnie dla Rzymu, którego mury uszkodzone przez niedawny najazd
barbarzyńców, zdawały się odzyskiwać swoją dawną świetność. Całopalna ofiara tego
ziemskiego anioła pozwalała żywić nadzieję na lepszą przyszłość.
Nic nie jest odpowiedniejsze dla ściągnięcia błogosławieństwa Bożego na
rodziny i narody, niż takie ofiary. Podobna świadomość, dzięki Bogu, żyje jeszcze w
sercach wielu matek.

Artykuł 2 - Praktyczne nauki wypływające z czystości Świętej Rodziny
Nauki te są przeznaczone dla tych, którzy przygotowują się do stanu
małżeńskiego, dla żyjących w małżeństwie, a także dla dziewic. Właśnie doskonała
czystość przygotowała dziewicze zaślubiny Maryi i Józefa. Maryja wzrastała w zaciszu
świątyni, oddając się modlitwie i praktykowaniu cnót. Józef żył daleko od Niej, ćwicząc
się podobnie jak Ona, w pobożności i w cnotach, dzięki którym zasłużył na piękny tytuł
człowieka sprawiedliwego. Pobierają się jedynie z posłuszeństwa dla kapłanów, prawo
bowiem domagało się, żeby osierocona jedyna córka wyszła za mąż za krewnego ze
swego pokolenia. Tak więc Ich związek pobłogosławiony przez Niebo będzie do końca
świata przedmiotem podziwu Kościoła i wszystkich chrześcijan. Młodzi, chcący się
dobrze przygotować do szczęśliwego małżeństwa, powinni być czyści.
Unikajcie spotkań sam na sam z osobą, z którą chcecie się złączyć na całe życie,
a także wszelkiej poufałości. Nie zapominajcie, że macie podjąć wielkie zobowiązanie i
powinności, dla wypełnienia których potrzebna będzie wielka pomoc Boga. Nie
oddalajcie się od Niego przez grzeszne myśli i pragnienia, On bowiem patrzy na serce,
które opanowane przez nieczystość szybko się od Niego oddala. Jeżeli chcecie być
zjednoczeni na zawsze, niech więzią nie będzie namiętność, która jeżeli nawet na
krótko połączy, wkrótce może rozdzielić i doprowadzić do tragicznego zerwania. Nie
wahajcie się poradzić się kapłana i bez oporów idźcie za jego radami. On lepiej to widzi
niż wy i jest bardziej bezstronny w odniesieniu do waszej przyszłości. Nie postępujcie
nigdy wbrew prawom Kościoła, którego błogosławieństwo jest zadatkiem
błogosławieństwa Bożego.
Św. Tomasz z Akwinu twierdzi, że Maryja złożyła ślub dziewictwa po zawarciu
małżeństwa, inni sadzą, że uczyniła to wcześniej. Odnośnie św. Józefa niektórzy
twierdzą, że Maryja poślubiła go tylko dlatego, że wiedziała iż w ten sposób ochroni
jego dziewictwo.
Byłoby rzeczą bez wątpienia ryzykowną, gdyby ci, którzy chcą zachować
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dziewictwo, zawierali małżeństwo ze ślubem czystości, gdyż narażaliby się na
niebezpieczeństwo złamania ślubu. Taka nieroztropność byłaby grzeszna. Zachodzi
ogromna różnica miedzy czystością zwyczajnych chrześcijan a czystością Maryi, dlatego
zachodzi obawa narażenia na złamanie złożonego Bogu ślubu. Jeśli ktoś chce być
roztropnym, powinien się liczyć z własną słabością i drugiej osoby, która może być
jeszcze słabsza od niego. Tym doskonalej zachowuje się dziewictwo, im staranniej
unika się przestawania z osobami płci odmiennej. Ponadto nie wolno angażować się w
małżeństwo pod warunkiem zachowania w nim dziewictwa nie wolno bowiem w ogóle
zawierać małżeństw warunkowych. Nic jednak nie przeszkadza, by oboje małżonkowie,
nie stawiając żadnego warunku przy zawieraniu małżeństwa, za obopólną zgodą po
zasięgnięciu rady doświadczonego spowiednika - urobili sobie wobec Boga
postanowienie zachowania wstrzemięźliwości seksualnej i życia "jak brat i siostra".
Taki sposób życia, nie tylko zasługuje na pochwałę, ale jest również godny
podziwu. Takie życie prowadzili nasi pierwsi rodzice dopóki trwali w stanie niewinności.
Historia Kościoła przytacza wiele przykładów takiego pożycia w chrześcijańskich
małżeństwach. Nie zaszkodzi również mówić o tym w takich czasach jak dzisiejsze.
Święta Cecylia, pochodząca z bardzo bogatej rodziny rzymskiej razem ze swoim
małżonkiem Walerianem zachowała w małżeństwie doskonałą czystość. Oboje ponieśli
śmierć męczeńską. Za czasów papieża Klemensa VIII odnaleziono w katakumbach św.
Kaliksta doskonale zachowane po ponad trzynastu wiekach ciało św. Cecylii.
Święta Pulcheria, córka cesarza Arkadiusza, wychowywała w pobożności i
cnocie swego brata, cesarza Teodozjusza Młodszego, po którym sama przejęła władzę.
Żeby mieć większy autorytet w rządzeniu państwem, poślubiła Marcjana, ale w
małżeństwie zachowała dziewictwo. Z całym przekonaniem broniła wiary i zwalczała
herezję Rutychesa. Sobór Chalcedoński nazwał ją: "Nową Heleną, podporą prawdziwej
wiary i chwałą Kościoła. Przez swoją czystość, sprawiedliwość i świątobliwość została
wyniesiona do chwały świętych, co nie jest częste wśród panujących.
Święty Emeryk, syn św. Stefana króla Węgier, trwając w nocy na modlitwie w
kościele św. Jerzego zastanawiał się jaki najmilszy Bogu dar mógłby złożyć. Wówczas
ujrzał niebiańską jasność i przemówił do niego głos z nieba: "Dziewictwo jest wielką
cnotą. Żądam od ciebie dziewiczej integralności twojego ciała i duszy. Złóż ją jako ofiarę
dla Boga". Natychmiast zrobił mocne postanowienie zachowania czystości. Jednakże
ojciec kazał mu wziąć za żonę pewną znakomitą kobietę. Ze względu na jej
szlachetność, urodę i cnotę posłuchał ojca. Jednak w dworskim przepychu i w kwiecie
młodości potrafili oboje, dzięki modlitwie, postom i pokucie, żyć w doskonałej
czystości.
Święty Henryk, cesarz niemiecki, na łożu śmierci kazał przywołać rodziców
swojej małżonki Kunegundy i niektórych dworzan. Trzymając za rękę ukochaną
cesarzową, powiedział do nich: "Powierzam wam tę, którą daliście mi za żonę. Oto ona.
Otrzymałem ją jako dziewicę i jako dziewicę wam ją oddaję". Żyli ponad dwadzieścia lat
w świętym i dziewiczym związku.
Moglibyśmy przytoczyć wiele imion małżonków, którzy wsławili się przez swoje
cnotliwe małżeństwo. Warto jednak wspomnieć jeszcze o godnej podziwu Matyldzie,
księżnej Toskanii, duchowej córce papieża Grzegorza VII. Dla obrony papieża przed
napaścią jego nieprzyjaciół, a zwłaszcza przed Henrykiem IV, cesarzem niemieckim, nie
wahała się stanąć na czele uzbrojonych ludzi i w ten sposób eskortować Zastępcę
Chrystusa. Chociaż żyła w małżeństwie, pozostała jednak dziewicą.
Nie należy sądzić, że obecnie ramię Boże jest krótsze i że w naszych czasach
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łaska Boża nie potrafi oświecić człowieka odnośnie jego postawy wobec spraw
przemijających.
Kto nie chce, może nie wierzyć, ale powiem, że w okresie mojej pracy misyjnej
trwającej już ponad czterdzieści cztery lata, spotykałem niejednokrotnie małżonków,
którzy w niczym nie ustępowali świętym Henrykowi i Kunegundzie, i nawet dłużej niż
oni potrafili zachować doskonałą czystość.
Żeby wznieść się tak wysoko w chrześcijańskim małżeństwie, potrzebny był
niezrównany wzór dziewiczego związku Maryi i Józefa, "Człowiek zmysłowy nie
rozumie tego, co jest z Bożego Ducha" (1 Kor 2,14). Jednak dusze szlachetne, które
kochają Niepokalaną Matkę Bożą i Jej świętego Oblubieńca, usiłują również upodobnić
się w miarę swoich możliwości do nich. Odczuwają, że im bardziej człowiek wznosi się
ponad zmysłowe przyjemności, tym bardziej dusza się oczyszcza i zbliża do Boga. To
prawda, że poganie nie rozumieli takiej czystości, i nawet Żydzi przed przyjściem Zbawiciela nie znali jej ceny. Odkąd jednak Maryja i Józef dali światu przykład, z chwilą gdy
Chrystus obmył przez chrzest nasze dusze w wodach swojej łaski, możemy mieć inne
pragnienia niż te, które mają wyłącznie ziemskie pochodzenie.
Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości w Jezusie Chrystusie.
Wprawdzie doskonała wstrzemięźliwość małżeńska jest jedynie radą i dozwolona jest
tylko za obustronną zgodą, ale zwykła czystość małżeńska jest obowiązkowa i wszyscy
małżonkowie powinni znać jej zasady, by ich przestrzegać.
Biada tym. którzy przekraczają je w rzeczy ważnej i próbują wmówić sobie, że
wszystko jest dozwolone, jak gdyby można było pogodzić z chrześcijaństwem
postępowanie wbrew rozumowi i schodzić poniżej poziomu zwierząt. Wielkim
grzechem jest bycie niewiernym swemu współmałżonkowi, z którym związało się u
stóp świętych ołtarzy Kościoła. Wielki to nieład, kiedy profanuje się, przez wyuzdaną
namiętność, małżeńskie łoże, które według Pisma świętego "powinno być nieskalane"
(Hbr 13,4). Małżeństwo jest święte, ponieważ wychowuje święte pokolenia, rodziny
błogosławione przez Boga i chrześcijańskie społeczeństwo. Chrystus Pan powiedział
"Dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców". Ze
sprofanowanego małżeństwa rodzą się często występne dzieci, które stają się
przyczyną wstydu i zmartwienia dla swoich rodziców.
Ci, którzy nie związali się węzłem małżeńskim, są zobowiązani, bez względu na
wiek i stan, do zachowania doskonałej czystości. Błogosławieni są ci, którzy mają serca
czyste - powiedział Pan - ponieważ oni będą oglądać Boga. Można więc również
powiedzieć zgodnie z prawdą, że biada tym, którzy nie mają czystego serca, ponieważ
nigdy nie będą oglądać Boga, jeżeli nie będą pokutować. Kto może wejść na Bożą górę,
do nieba umieszczonego ponad naszymi głowami? Ten, kto ma ręce niewinne i czyste
serce. Bóg stworzył wieczyste płomienie, które będą palić tych, którzy na ziemi
pozwalają płonąć ogniowi nieuporządkowanych namiętności.
Dzieci Maryi i podopieczni św. Józefa, unikajcie wszystkiego, co może skalać
waszą czystość; usuwajcie każdą grzeszną myśl i każde pragnienie przeciwne
skromności. Obyście mogli zasłużyć przez waszą czystość, skromność i oderwanie od
świata, na łaskę powołania zakonnego! Jest to stan najmilszy Bogu i najpewniej
zabezpieczający zbawienie. W nim najłatwiej można prowadzić czyste życie. Możecie
również zasłużyć przynajmniej na łaskę zachowania w świecie chrześcijańskiego
dziewictwa ze względu na Boga. Można bezpiecznie wierzyć, że stan ten jest
doskonalszy i szczęśliwszy niż małżeństwo.
Dziewice mają obiecaną w niebie specjalną nagrodę, aureolę, która pomnoży

128

ich chwałę. To one właśnie będą miały przywilej przebywania zawsze w orszaku
Baranka pod przewodnictwem Najświętszej Dziewicy, która przyniosła na świat
sztandar dziewictwa. Będą śpiewały nową pieśń radującą Miasto Boże, której melodię
będą tylko one znały. Niech pojmuje to ten, kto potrafi pojąć. Jeżeli jednak Bóg okaże
dzieciom łaskę i powoła je do praktykowania rad ewangelicznych, rodzice są
zobowiązani nie przeciwstawiać się temu powołaniu. Gdyby to jednak niesłusznie
czynili, niech dzieci pamiętają na słowa Pisma świętego: "Bardziej trzeba słuchać Boga
niż ludzi" (Dz 5, 29). Obszerniej rozważany jest ten temat w opublikowanej przeze mnie
książce "Błogosławieni czystego serca".
Przykład - Ojcobójca
Święty Alfons Liguori opowiada o fakcie, nad którym powinni zastanowić się ci,
którzy przeszkadzają dzieciom w pójściu za ich powołaniem.
W Tudeli, w Hiszpanii, pewien bardzo bogaty człowiek miał jedynego syna,
który miał powołanie do stanu zakonnego. Dwa razy wstępował do klasztoru i dwa razy
ojciec wyciągał go stamtąd wbrew jego woli. Przekonywał go, żeby się ożenił. Syn
chciał wybrać sobie małżonkę, ale ojciec narzucił mu inną. Doprowadziło to do
nieporozumienia pomiędzy nimi. W następstwie kłótni syn zabił ojca i sam zawisł na
szubienicy. O wiele lepiej zrobiłby ojciec, gdyby pozwolił synowi iść za swoim
powołaniem.

Rozdział IV - Skromność
Skromność to cnota, która reguluje zewnętrzne odruchy człowieka, słowa,
postępowanie, strój, stan jego domu, tak, że wszystko odpowiada godności duszy
rozumnej i wezwanej do posiadania Boga.
Taka była skromność Chrystusa Pana. Pierwsi chrześcijanie mieli o niej tak
wysokie mniemanie, że św. Paweł, chcąc zachęcić chrześcijan do dobrego, napisał:
"Upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa" (2 Kor 10, 1).
Cała powierzchowność Chrystusa Pana była nie tylko godna i dostojna, ale po
prostu boska. Napoleon I mawiał: "Nie odważyłbym się porównywać czyjegokolwiek
życia z życiem Chrystusa. Było ono pozbawione wszelkiej zmienności, skazy oraz
zniekształcenia. Od pierwszego aż do ostatniego dnia jest taki sam, wzniosły, a
jednocześnie prosty; nieskończenie surowy, a jednocześnie nieskończenie łagodny. W
swoim tak zwanym życiu publicznym nie dawał nigdy okazji do jakiegokolwiek pod tym
względem zarzutu. Jego zachowanie było tak mądre, że przez połączenie w sobie mocy
i łagodności, wzbudzał zawsze podziw. Zarówno gdy mówił, jak i gdy działał, Jezus był
zawsze świetlany, niezmienny, zupełnie niestronniczy i spokojny. Mówi się, że
wzniosłość jest cechą charakterystyczną Bóstwa. Jakież więc imię należy dać Temu,
który łączy w sobie wszystkie cechy charakterystyczne wzniosłości?
W Chrystusie wszystko wzbudza podziw. Jego Duch przewyższa wszystkie moje
wyobrażenia, a najbardziej zaskakuje mnie Jego wola. Pomiędzy Nim a kimkolwiek na
ziemi nie ma żadnego porównania. On jest naprawdę Istotą jedyną w swoim rodzaju.
Im bardziej zbliżam się do Niego i dokładniej Go obserwuję, tym bardziej wszystko to
przewyższa moje pojęcie. Wszystko w Nim jest tak wielkie, że aż przytłacza". Jan Jakub
Rousseau przyznał: "Jeżeli życie i śmierć Sokratesa należą do człowieka, to życie i
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śmierć Jezusa Chrystusa należą do Boga".
Po Jezusie Chrystusie wzorem najdoskonalszej skromności jest Maryja. Święty
Dionizy, który Ją widział w czasie Jej ziemskiego życia, był Nią tak zachwycony, że
wziąłby Ją za Bóstwo, gdyby nie był chrześcijaninem. Wszystko w Jej słowach, w Jej
postawie, w zachowaniu, w ubiorze i w utrzymywaniu mieszkania było szlachetne i
proste. Św. Bernard mówi: "Jeżeli kochacie Maryję i chcecie się Jej podobać, starajcie
się naśladować Jej skromność, ponieważ nic bardziej niż ona nie odpowiada człowiekowi i chrześcijaninowi.
Józef, który stale przebywał z Jezusem i Maryją, na pewno niczego nie
zaniedbał, by się Im przypodobać, praktykując taką skromność, jak Oni.
Tak więc ta cnota promieniowała ze Świętej Rodziny i kierowała wszystkimi Ich
słowami i całym Ich postępowaniem. Nie można by tam znaleźć żadnego śladu
szorstkości czy brutalności, żadnych nieopanowanych spojrzeń, żadnej przesady czy
niedbałości w ubiorze. Wszystko było w doskonałej harmonii i mieściło się w
szlachetnej prostocie. Wewnętrzne cnoty tych świętych dusz oddziaływały na ciała i
ożywiały je. Św. Jan Chryzostom stwierdza, że wspaniała woń zawartości naczynia
przejawia się w tym, co się z niego wydostaje.
Czyż współczesny świat nie potrzebuje takiego wzoru? Patrzy się dzisiaj tylko
przez pryzmat zmysłów, a dusze, zamiast kierować zmysłami, stają się ich
niewolnikami. Mówi się bez zastanowienia, a na słowa, których nie poskramia
skromność, przemożny wpływ mają namiętności. Stąd wielka zuchwałość w
rozmowach i w postawach. Chce się wszystko widzieć, wszystko słyszeć, wszystko
czytać, tak jakby żyło się w pełni łaski, podczas gdy żyjemy w zastraszającej słabości.
Nie mniejsze niebezpieczeństwo zagraża wówczas, gdy w wyglądzie zewnętrznym
hołduje się przejawom próżności. Staramy się za wszelką cenę podobać się ludziom, to
zaś prowadzi jedynie do własnego i cudzego nieszczęścia.
Św. Paweł napisał: "Gdybym ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą
Chrystusa" (Ga 1,10). Przepych w odzieży, w mieszkaniu i meblach pochłania ogromne
sumy, prowadzi często do ruiny ekonomicznej i do skandalicznych bankructw. Przez
zazdrość atakuje się tego, kto bardziej zabłyśnie i wyprzedzi innych. Wynosząc się
ponad swój stan, człowiek przygotowuje sobie upadek, który jest tym większy, im
wyżej ktoś się wspiął. Doświadczenie wypływające z upadku innych, które powinno
otworzyć oczy mniej przewidującym, jakoś niczego nie uczy. Potępiając innych za ich
nierozsądną pychę, która doprowadziła ich do upadku, nie rezygnuje się z
naśladowania ich pod tym względem. Nie znajduje się już upodobania w prostym i
spokojnym życiu. Trzeba się piąć coraz wyżej za wszelką cenę. Trzeba więc opuścić dom
rodzinny, który dawał schronienie od dzieciństwa, porzucić Kościół, w którym
otrzymało się chrzest i po raz pierwszy spotkało się z Bogiem; groby swoich przodków,
aby gdzie indziej szukać szczęścia i dobrobytu. Majątek jednak jak cień umyka przed
tymi, którzy za nim gonią, a na spotkanie wychodzi im najczęściej rozczarowanie i
nędza.
Święta Rodzino z Nazaretu! Niech przykłady Waszego życia uczą wszystkich
umiłowania skromności, prostoty, a unikania jak zarazy wszelkiej próżności i
zarozumiałości.
Jeżeli ludzie świeccy nie potrafią naśladować Waszych przykładów, niech
przynajmniej we wspólnotach zakonnych znajdzie się więcej poszanowania dla tego, co
się Bogu podoba, niż dla tego, co pozwala błyszczeć wobec ludzi. Niech dąży się raczej
do tego, by zakładać nowe dobre dzieła, niż do tego, by upiększać swoje domy. Niech

130

każdy powołany do stanu doskonałości kształtuje w swoich słowach, spojrzeniach i w
całym swoim zachowaniu tę świętą skromność, która stanowi przyjemną woń Jezusa
Chrystusa jako przykład dla ludzi i podziw dla aniołów.
Przykład - Maria Pernet
Maria była jedną z pierwszych sióstr w zakonie Wizytek. Do klasztoru wstąpiła w
szesnastym roku życia, kiedy jeszcze nie wiedziała nic o świecie poza tym, że nie jest
warty Boga. Jako dziecko budziła powszechny podziw dla swej skromności, tak że
nazywano ją Aniołem z Annecy. Skromność ta wzrastała wraz z jej wiekiem. W jej
życiorysie czytamy m.in., że nigdy nie pokazywała się z odsłoniętą szyją. Św. Franciszek
Salezy powiedział o niej: „ta siostrzyczka jest prawdziwą córką Najświętszej Dziewicy".

Rozdział V - Umartwienie
Umartwienie to cnota uwalniająca serce od spraw, które pociągają je w
kierunku niezgodnym z rozumem. W tym celu zaleca ona stosowanie wyrzeczeń w
dogadzaniu zmysłom i złym skłonnościom.
Chrystus nie potrzebował, tak jak my, trzymać w karbach swoich namiętności,
gdyż w Jego Najświętszej Duszy i Najczystszym Ciele wszystko było doskonale
uporządkowane. Podobny porządek panował również w duszy i ciele Najświętszej
Dziewicy, która poprzez Niepokalane Poczęcie była wolna od wszystkich następstw
grzechu pierworodnego. Józef, chociaż nie był wolny od grzechu pierworodnego, to
jednak, zdaniem wielu autorów, dzięki szczególnej łasce Bożej, żył jak anioł w ludzkim
ciele lub jak człowiek pozbawiony ciała. Mimo to widzimy, że Jezus, Maryja i Józef żyli
w doskonałym wyrzeczeniu niektórych rzeczy ziemskich. "Chrystus nie szukał tego, co
było dogodne dla Niego" (Rz 15,3). Aż do końca świata pozostanie On wzorem
chrześcijańskiego umartwienia, którego uczył swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje"
(Łk 9,23). Jaką drogą idzie się za Nim? Drogą krzyża, przychodząc bowiem na świat, stał
się ofiarą dla Ojca za nasze grzechy. Jego Matka ponowiła ten dar, przedstawiając Go w
świątyni i wówczas usłyszała słowa starca Symeona, że miecz boleści przeniknie Jej
duszę. Nosiła odtąd ten miecz w sercu, łącząc swoje cierpienia z cierpieniami Syna. Ta,
która od dzieciństwa przebywała w świątyni i przyjmowała pożywienie tylko dla
uniknięcia śmierci, a nie dla własnego zadowolenia. Św. Ambroży mówi, że rzeczy
ziemskich używała obojętnie, i tylko tych, bez których nie mogła się obejść.
Józef, któremu aniołowie objawiali tajemnice Nieba, podzielał uczucia Jezusa i
Maryi w stajence betlejemskiej, która stała się Ich mieszkaniem, potem w drodze do
Egiptu, na wygnaniu, a później w Nazarecie. Do duchowych cierpień dochodziło
zmęczenie na skutek ciężkiej pracy dla utrzymania Świętej Rodziny. Daleki był jednak
od skarżenia się na taką sytuację, uważał ją bowiem za potrzebną dla zbawienia świata.
Jeżeli znamy wartość dóbr niebieskich, mniej wówczas cenimy dobra ziemskie,
cieszymy się nawet, gdy jesteśmy ich pozbawieni, by tym gorliwiej dążyć do tych, które
nie przemijają.
Święci mówią, że przywiązanie do rzeczy ziemskich jest lepem, który
przeszkadza we wznoszeniu się na duchowych skrzydłach. Jakże wiele dusz ten lep
krępuje! Tkwią one w niewoli ciała przez wyszukane potrawy, napoje podsycające
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namiętności, stając się coraz bardziej buntowniczymi. Mają oni w pogardzie wszelkie
umartwienia i cierpienia. Stają się przez to jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Mądra
maksyma głosi, że kto boi się mrozu, zostanie przez śnieg zasypany.
Tym trudniej jest nieść krzyż, im bardziej się ktoś go obawia. Wielkie to
nieszczęście, jeżeli od dzieciństwa i młodości jest się wychowywanym w słabości
charakteru. Nawet poganie rozumieli, że takie wychowanie nie ukształtuje dobrych
żołnierzy ani odważnych i ofiarnych obywateli. Nic nie znacząca delikatność chrześcijan
wydaje się być odstępstwem od Ewangelii, gdyż nie potrafi wychować do świętości.
Paweł Apostoł mówi: "Ci, którzy należą do Chrystusa ukrzyżowali swoje ciało
wraz z namiętnościami i pożądliwościami" (Ga 5,24).
Odwracamy się od Jezusa Chrystusa, gdy dogadzamy ciału i jego złym
skłonnościom. Niech sobie wezmą to do serca rodzice, którzy swoim dzieciom zalecają
jedynie przyjemności, dobrobyt i bogactwo, zamiast zachęcać je do wyrzeczenia i
ofiary. Jeżeli nie potrafią uczynić ze swoich dzieci dobrych chrześcijan, nie zrobią z nich
również dobrych obywateli ani ludzi o silnym charakterze. Wychowawcy młodzieży nie
powinni zapominać o słowach pewnego biskupa: "Jeżeli ktoś nie wie, że w dziele
wychowania trzeba wypowiedzieć wojnę potrójnej pożądliwości, a więc pysze, pragnieniu przyjemności i bogactw, ten nic nie wie i nic nie potrafi".
Pobożne dusze należą do Chrystusa i one właśnie najlepiej praktykują
chrześcijańskie umartwienie. Niech jednak czują lęk, by powiew świata nie przeniknął
do miejsc ich pobytu i by wraz z nim nie wtargnęła tam słabość i zmysłowość, gdyż one
mogą łatwo opanować wszystkich. Św. Jan od Krzyża powiedział: "Jeżeli ktoś głosi
naukę prowadzącą do rozprzężenia w umartwieniu ciała, nie należy mu wierzyć,
chociażby tę naukę potwierdzał cudami".
Nośmy więc umartwienie Jezusa Chrystusa w naszym ciele, w oczach, w uszach i
we wszystkich zmysłach, ponieważ przez te okna wchodzi śmierć. Niech życie Jezusa
przejawia się w naszym śmiertelnym ciele. Im więcej przyjemności będziemy sobie
odmawiać na ziemi, tym pełniejsza będzie szczęśliwość naszych ciał i dusz w niebie.
Przykład
Tomasz Morus, po opuszczeniu uniwersytetu w Oxfordzie, przybył do Londynu,
żeby wśród zgiełku i pokus stolicy odbywać swoją prawniczą praktykę. Mając
nieustannie przed oczyma obraz lenistwa, zabaw, rozwiązłości i innych wad, odczuł
potrzebę podwojenia czujności względem siebie samego. Dokładał więc wszelkich
wysiłków, by – jak sam mówił - służąca zmysłowość nie stawała się zbyt zuchwałą w
stosunku do swego pana, rozumu. Rozumiejąc wagę wypowiedzi Jezusa Chrystusa:
"Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne" (J 12,25),
stosował coraz to większe wyrzeczenia. Liczne pokusy czyhające na niego ze wszystkich
stron, wydłużały jeszcze i utrudniały walkę. Ucieczki szukał w postach i nocnych
czuwaniach. Nie pozwalał sobie nigdy na więcej, niż na pięć godzin snu. Za łóżko służyła
mu ławka lub ziemia, a za poduszkę drewniany klocek. We wszystkie piątki i inne dni
postne używał dyscypliny w przekonaniu, że jest to najlepszy pokarm, jaki może dać
swemu krnąbrnemu ciału. Później zastosował również praktykę noszenia włosiennicy, z
którą nie rozstawał się nawet wtedy, gdy był kanclerzem Anglii.
Piękny to przykład nie tylko dla studentów w naszych miastach, ale również dla
wszystkich chrześcijan.

132

Rozdział VI - Umiłowanie pracy
Umiłowanie pracy jest odgałęzieniem umartwienia i chrześcijańskiej pokuty. Ma
ono wielkie znaczenie dla naszego praktycznego życia, dlatego też uważam za
stosowne przedstawić naszym czytelnikom również i w tym względzie przykład Świętej
Rodziny.
W narodzie żydowskim wszyscy pracowali. Nauczyli się tego od Mojżesza,
prawodawcy ludu wybranego, który uczył, że po stworzeniu Bóg umieścił człowieka w
raju, żeby tam pracował. Po nieposłuszeństwie Adama cała ludzkość została skazana na
uprawianie w pocie czoła ziemi. Żydzi wszystkich stanów przykładali wielką wagę do
uczenia swych dzieci jakiejś pożytecznej pracy. Powierzali swoim dzieciom pieczę nad
stadami, uprawą roli lub zaprawiali je do jakiegoś rzemiosła.
Wierni obserwanci zbawiennych zwyczajów swego narodu, Maryja i Józef,
pracowali jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Ze względu na swoje
ubóstwo musieli później jeszcze więcej pracować, aby zapewnić utrzymanie Boskiemu
Dziecięciu. Kiedy Jezus dorósł, wypełnił proroctwo Dawida odnoszące się do Niego:
"Cierpię biedę i od młodości trudzę się" (Ps 88, 16). Boskie ręce Tego, który stworzył
świat i nim rządzi, nie wstydziły się pomagać swojej Matce w najskromniejszych
pracach gospodarskich a św. Józefowi przy wyrabianiu pługów i jarzm. Wcale nie dla
rozrywki i przyjemności, ale z rzeczywistej potrzeby. Każda chwila, jeżeli nie była
poświęcona na modlitwę, posiłki, sen lub godziwy wypoczynek, była przeznaczona
przez Jezusa, Maryję i Józefa na pracę.
Kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, Żydzi mówili: "Czyż nie jest
On cieślą (Mk 6,3) i synem cieśli (Mt 13,55)? Skoro praca nie była uważana za niegodną
Boga, i kiedy została uszlachetniona przez Maryję i Józefa, któż ośmieliłby się uważać
że jest niegodna jego stanu? Któż nie uzna konieczności pracy za zaszczyt? Czy jest
podstawa do skarżenia się na to, że na ziemi trzeba dzielić los, który sam Syn Boży
wybrał dla siebie? Czy wypada marzyć o tym, aby nie mieć nic do roboty? Nic bardziej
nie przystoi człowiekowi niż praca. Bóg stworzył wszystkie istoty w tym celu, żeby
działały zgodnie ze swoją naturą. Człowieka stworzył w tym celu, by wytwarzał
potrzebne rzeczy dla siebie, dla społeczeństwa, którego jest członkiem oraz na chwałę
Bożą. Nic nie robić, znaczy wyłączać się z zasięgu planów Opatrzności Bożej i
zaszeregować się poniżej stworzeń nierozumnych, które działają zgodnie ze swoją
naturą. Jest to więc nie tylko wstyd, ale również wielkie niebezpieczeństwo.
Biorąc pod uwagę skażenie naszej natury, człowiek, który nie pracuje, wkrótce
zacznie popełniać wiele zła, gdyż zgodnie z nauką Pisma świętego bezczynność uczy
wiele złego (Syr 33,29). Człowieka leniwego obsiada sto diabłów, podczas gdy
pracujący musi się zmagać tylko z jednym. Rdza niszczy miecz, którego się nie używa, a
mól zjada ubranie, którego się nie nosi. Woda która nie płynie, zanieczyszcza się i staje
się siedliskiem obrzydliwych robaków. Jakże wielu ludni, szczególnie młodych zgubiła,
niestety, bezczynność. Samson, Dawid i Salomon, tak dzielni w działaniu, schodzili na
manowce z powodu bezczynności.
Przyjrzyjmy się naszej własnej przeszłości. Kiedy najczęściej upadaliśmy w
naszym życiu? Wtedy, gdy nie byliśmy niczym zajęci lub gdy pracowaliśmy opieszale.
Doświadczenie przeszłości powinno być dla nas nauką na przyszłość. Praca daje nam
skuteczną pomoc w pokusach, naszym duszom przysparza energii, a naszemu ciału sił
fizycznych. Może być również okazją do zadośćuczynienia za nasze grzechy i ustrzeże
nas od popełnienia innych. Przez pracę zdobędziemy konieczne rzeczy dla siebie i
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swojej rodziny, umożliwimy sobie dawanie hojniejszej jałmużny, gdy dla siebie
będziemy mieli wszystkiego pod dostatkiem.
Wrogami są więc dla własnych dzieci tacy rodzice, którzy mając
przeświadczenie, że nie będzie im nigdy niczego brakować, pozwalają im wzrastać w
bezczynności lub też spędzać czas raczej beztrosko niż pożytecznie. Osłabia to ich
charakter i postawę moralną, prowadząc do nieużytecznego spędzania życia. Św. Paweł
napisał: "Kto nie chce pracować, ten niech nie je" (2 Tm 3,10). Trochę snu i trochę
drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć; a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i
niedostatek - jak biedak żebrzący" (Prz 6,10-11).
Niech ci, którzy znajdują się w sytuacji, kiedy praca jest konieczna, wielbią za to
Boga i miłują swoją ciężką pracę, nie tyle ze względu na środki materialne jakich im
dostarcza, ale raczej ze względu na korzyści duchowe, jakie im przynosi, jak i na to, że
upodabnia ich do Jezusa, Maryi i Józefa. Ubodzy robotnicy, mogę wam posiedzieć za
Duchem Świętym, że jesteście bardzo szczęśliwi, ponieważ spożywacie owoc pracy rąk
waszych. Tak właśnie postępowali Jezus, Maryja i Józef. Łączcie waszą pracę z Ich
pracą. Uświęcajcie ją, podobnie jak Oni, duchem modlitwy i pokuty i trwajcie zawsze w
stanie łaski. Wówczas praca dostarczy wam nie tylko środków materialnych, ale
pomoże również zdobyć zasługi na niebo.
W domach zakonnych czas jest lepiej wykorzystany. Wstaje się wcześniej, jeżeli
części nocy nie spędza się na czuwaniu modlitewnym, regulamin zaś określa, kiedy i do
jakiej pracy należy się z posłuszeństwa udać. Dobrze zorganizowana wspólnota jest
podobna do ula, w którym żadna pszczoła nie jest bezczynna, ale pracuje dla dobra
wspólnego. Można również powiedzieć, ze taka wspólnota jest kopią Świętej Rodziny z
Nazaretu, ponieważ wszyscy jej członkowie modlą się gorliwie i aktywnie pracują nie
dla jakiejś fantazji, ale dla chwały Bożej, dla dobra bliźnich oraz na pożytek własnego
domu. Zdaniem św. Alfonsa Liguori, należałoby wypędzić jak muchy tych, którzy
prowadzą w domu pogawędki i plączą się tylko z kąta w kąt. Wypędzić z domu
lenistwo, znaczy wypędzić z niego grzech.
Przykład - Joanna de Chantal
Biograf św. Joanny Franciszki napisał, że nigdy nie spotkano jej próżnującej.
Kiedy po uczestnictwie we Mszy św. odwiedzała kuchnie i inne zabudowania
gospodarcze, często dość odległe, widziano, jak powracała ożywiona i radosna. Zaraz
potem przystępowała do swej zwykłej pracy. Przerywała ją jedynie dla jakiejś bardzo
ważnej potrzeby lub dla pożytecznej lektury. Cały czas, jaki jej pozostał po pracy,
przeznaczała na czytanie żywotów Świętych, historii Francji lub na jakąś inną
pożyteczną lekturę. Nie czytała nigdy książek traktujących pogardliwie religię lub
moralność. W ogóle nie mogła znieść ich obecności w domu i wrzucała je do ognia,
jeżeli gdzieś je znalazła. Jeżeli ktoś ją odwiedzał, przyjmowała go zawsze z jakąś robotą
w ręku. Gdy pewnego razu kamerdyner prosił ją, żeby trochę odpoczęła, odpowiedziała: "Nie. Uważam, że popełniłabym kradzież w kościele albo wobec ubogich,
gdybym bezużytecznie traciła czas". W takim duchu wychowywała swoje dzieci. Gdy
tylko potrafiły utrzymać igłę, uczyła je haftowania obrusów na ołtarze, szycia ubrań dla
biednych tak, żeby nigdy nie były bezczynne. Warto naśladować taką gospodynię i
matkę.
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Rozdział VII - Ubóstwo
Ewangeliczne ubóstwo jest cnotą, która łączy się ze skromnością i
umartwieniem, odrywając serce od umiłowania bogactw tego świata. Należy podziwiać
pod tym względem przykłady Świętej Rodziny. Wszystko, co opowiadają nam życiorysy
Świętych o tych, którzy dla praktykowania tej cnoty wyrzekli się swych dóbr, a nawet
koron królewskich, nie da się porównać z przykładem Świętej Rodziny. Bo chodzi tu o
Króla królów, Pana wszechświata; o Maryję, Królową nieba i ziemi, oraz o św. Józefa,
potomka króla Dawida. Widzimy właśnie te trzy święte osoby, jak w Betlejem nie
mogąc znaleźć schronienia, znajdują je dopiero w stajni. Tam musiała Niepokalana
Dziewica położyć Stwórcę świata w żłobie na garści słomy, którą wzięła ze ściółki
przeznaczonej dla zwierząt. Co przeszkadzało Synowi Bożemu wybrać sobie pałac,
przygotować sobie kołyskę przyozdobioną drogimi kamieniami i otoczyć się dworem
złożonym z możnych tego świata, a nawet z aniołów? Gdyby przyszedł na świat w
takich warunkach, nie wyleczyłby nas z miłości do dóbr tego świata, które tak wiele
ludzi narażają na zgubę, jak mówi Pismo święte: "Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w
pokusę i zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają
ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość
pieniędzy" (1 Tm 6, 9-10). Ona rzeczywiście prowadzi do nieczułości na potrzeby
biednych, do zazdrości i niesprawiedliwości wobec bliźnich, a niekiedy nawet do utraty
wiary (por. 1 Tm 6,10), którą porzuca się dla przemijających dóbr. Kiedy aniołowie
zwiastowali narodzenie Odkupiciela, dali taki znak rozpoznawczy: "Znajdziecie
Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie" (Łk 2,12). Właśnie przez to ubóstwo
stał się On Odkupicielem i przyniósł lekarstwo na te rany naszej natury, które
przywiązują nas do ziemi i odwracają nasze oczy od nieba. Maryja i Józef uczestniczyli
w tym ubóstwie i odczuwali wszystkie braki, nie tyle ze względu na siebie, ile raczej na
Boże Dzieciątko. Opuszczona grota skalna miała przynajmniej dach chroniący bydło.
Niedługo jednak zabawił w niej Chrystus Pan. Trzeba było znaleźć Mu schronienie w
obcej ziemi, by uniknąć zemsty Heroda.
Przez kilka lat pozostanie na wygnaniu i dopiero po śmierci okrutnego władcy
powróci do Ojczyzny z całym swoim ubóstwem. Zamieszka w Nazarecie przy ubogim,
nieco podupadłym z powodu długiej nieobecności właściciela warsztacie św. Józefa.
Tam wzrasta w ubogim domu, na skromnym pożywieniu ubogich, wykonując pracę
właściwą dla ludzi biednych, i to wcale nie w tym celu, żeby zrobić na niej majątek, bo
poprzestając na małym Jezus, Maryja i Józef, wcale nie polepszają swojej sytuacji. Mógł
więc Jezus powiedzieć, gdy głosił swoją radosną Nowinę i zapowiedź szczęśliwości:
"Błogosławieni ubodzy w duchu" (Mt 5,3). "Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć" (Mt 8,20). Tym zaś,
którzy chcieli być blisko Niego, udzielał rady: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj,
co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za
Mną" (Mt 19,21).
Właśnie ta obietnica zaludniała w ciągu dwudziestu wieków pustelnie i klasztory
dobrowolnymi ubogimi, którzy rezygnując ze swych dóbr nie chcieli innych bogactw,
jak tylko ubóstwo Jezusa Chrystusa, skazując się na ciężką pracę lub na żebracze życie
dla zapewnienia sobie codziennej strawy. Niech nikt nie sądzi, że to bohaterstwo
wygasło już w Kościele. Zawsze znajdują się pobożne dusze, które opuszczają wszystko,
by iść za Jezusem Chrystusem. Zawsze znajdują się ludzie bogaci, którzy używają
swoich dóbr jedynie w celu złagodzenia losu biednych. Inni, chociaż nie idą tak daleko,
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zachowują to, co w uczciwy sposób nabyli, nie chcą nieuczciwie pomnażać swego
majątku, odkładają część z tego na wypadek nagłej potrzeby, i woleliby raczej wszystko
stracić, niż naruszyć prawo Boże. Ci, wymienieni przeze mnie, jeżeli nawet są bogaci,
żyją w oderwaniu od ziemi, by oczekiwać skarbu w niebie.
Jasne jest oczywiście, że skarb ten będzie tym obfitszy, im doskonalsze będzie
wyrzeczenie na tym świecie. "Człowiek będzie zbierał to, co posiał". Kiedy św. Piotr
zapytał Pana: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?"
Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn
Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie
również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela". Żeby zaś nie
sądzono, że ta obietnica odnosi się do samych tylko Apostołów, Jezus dodał: "Każdy,
kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole,
stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy" (Mt 19.27-29). Szczęśliwe są więc
wspólnoty zakonne które wiernie zachowują ubóstwo naśladując Świętą Rodzinę z
Nazaretu. Ich członkowie mają zapewnione niebo, ponieważ obiecał im to Bóg, który
nie kłamie. Szczęśliwi są szlachetni ludzie bogaci, których nadmiar dóbr staje się
dobrodziejstwem ubogich. Pismo święte zapewnia. że "Pan ich ocali w dniu nieszczęścia" (Ps 40, 2). Któż natomiast nie będzie się obawiał losu bogatego skąpca, o
którym mówi Ewangelia, że po śmierci został pogrzebany w piekle? (Łk 16,22). "Nie
gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują
się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i
gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną" (Mt 6,19-20). Te skarby mogą nabywać
nawet najbiedniejsi, którzy kochają swoje ubóstwo i przyjmują swój niedostatek w
zjednoczeniu z Jezusem, Maryją i Józefem. Wielkie to szczęście, gdy ma się taką wiarę,
że przyjmuje się na ziemi taką samą sytuację, jaką miała Święta Rodzina! Ludzie
majętni, bądźcie miłosierni, a wy biedni, bądźcie pokorni i cierpliwi, a niebo będzie
waszym udziałem.
Przykład - Księżna Ludwika Francuska
Ta księżniczka, córka królewska, została karmelitanką i przeoryszą klasztoru św.
Dionizego. Nosiła zawsze pończochy z grubego sukna i sandały zrobione ze sznurków,
bez obcasów. Miała zawsze tylko jeden habit, a ostatni nosiła osiem lat. Połatała go
sama w wielu miejscach kawałkami nowego materiału. Jedna z sióstr: chciała ją
nakłonić, by sobie sprawiła nowy, przekonując ją, że to przecież wstyd, żeby w takim
habicie przyjmować królewską rodzinę. Odpowiedziała wtedy: "Od kiedy jest wstyd żyć
zgodnie z duchem naszego stanu zakonnego? "Moja rodzina wie dobrze, że złożyłam
ślub ubóstwa i że na swoim urzędzie muszę dawać dobry przykład". Wybrała dla siebie
najbardziej niewygodną celę i nie pozwoliła wprowadzić w niej żadnych ulepszeń, na
które innym siostrom pozwalała. Okna się nie domykały, tak że wiatr gasił jej lampę,
dlatego zasłoniła je grubym papierem. Kiedy zachorowała, siostry proponowały jej, by
przeniosła się do pomieszczenia, w którym przyjmowała królewską rodzinę. Mówiły:
"Będzie tam Matce wygodniej". "Oczywiście - odpowiedziała - ale nie przychodzi się
tutaj szukać wygód, a zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie, trzeba pamiętać, że jest się
karmelitanką".
Odwiedził ją w jej celi Gustaw, król Szwecji. Kiedy zobaczył tam tylko krucyfiks,
jedno drewniane krzesło i słomiany siennik na drewnianej pryczy, zawołał: "Tutaj
mieszka córka króla Francji? "Tak, ale tu się śpi wygodniej niż w Wersalu",
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odpowiedziała księżniczka - karmelitanka. Król chciał zobaczyć również jej nakrycia w
refektarzu. Składały się one z drewnianej łyżki i glinianego kubka. Po wyjściu z klasztoru
św. Dionizego król powiedział: "Żadnego z cudów, jakie widziałem we Włoszech i we
Francji, w Paryżu i w Rzymie, nie można porównać z tym cudem, który znajduje się w
Karmelu Św. Dionizego”.

Rozdział VIII - Cierpliwość w doświadczeniach
Cierpliwość jest cnotą, która daje duszy wytrwałość w znoszeniu przeciwności.
Ponieważ ziemia jest doliną łez i przykrych dni jest zwykle więcej niż pogodnych,
dlatego warto przypomnieć w tym miejscu słowa Pisma świętego; "Cierpliwość jest
wam potrzebna, byście spełniając wolę Bożą, otrzymali obiecaną nagrodę".
Najwłaściwsze jest jednak praktykowanie tej cnoty za przykładem Świętej Rodziny.
Niech rozważą to przede wszystkim ci, którzy są doświadczani i obarczeni ciężarem
krzyża, a znajdą, jeżeli nie ulgę w cierpieniach, to przynajmniej siłę do ich znoszenia i
przemieniania w zasługi na niebo.
Powiedzieliśmy już, że Jezus przyszedł, aby stać się ofiarą za grzechy. Dlatego
Ojciec dał Mu ciało zdolne do cierpienia. "Aleś Mi utworzył ciało" (Hbr 10, 5). Wszystkie
cierpienia tej ziemi stały się Jego udziałem. Ponieważ miał zadośćuczynić za wszystkie
grzechy, musiał też znosić wszystkie cierpienia, które są następstwem grzechów. Ci,
którzy są Mu bardziej bliscy, w większym stopniu będą również uczestniczyć w Jego
cierpieniach.
Takie jest wyjaśnienie tajemnicy Betlejem, stajenki i żłóbka, ucieczki na
wygnanie, pobytu na obcej ziemi, długich lat życia ukrytego i ciężkiej pracy w
Nazarecie. To również wyjaśnia zdradę Judasza, ucieczkę innych Apostołów,
biczowanie, policzkowanie, zniewagi, dźwiganie krzyża, ukrzyżowanie, pojenie żółcią i
octem. "Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich ...a w Jego ranach jest nasze zdrowie"
(Iz 53,6,5).
Boski Zbawiciel, z nieskończonej miłości jaką ma do nas, znosi z radością
wszystkie swoje cierpienia, a nawet zdaje się ich poszukiwać, aby wszyscy ludzie, nawet
w największych bólach, mogli powiedzieć: "Nasz Pan już przez to przeszedł, a mnie
pozostaje tylko iść za Nim. Jestem biedny, ale On był biedniejszy ode mnie; wygnano
mnie z Ojczyzny, ale On był wcześniej wygnany; jestem obciążony pracą, ale On
pracował więcej niż ja; jestem zdradzony, prześladowany i tak bardzo cierpię, ale Jego
też to wszystko spotkało i cierpiał jeszcze bardziej niż ja".
Maryja i Józef jednoczyli się w cierpieniach z Jezusem. Pozwólmy Bossuetowi
wypowiedzieć się na ten temat: "Józef i Maryja byli biedni, nie byli jednak bezdomni,
gdyż mieli zawsze dokąd wrócić. Kiedy jednak Dziecię przyszło na świat, nie ma już dla
nich domu i muszą szukać schronienia w stajni. Nikt im nie przyniósł tej niełaski, tylko
Ten o którym napisano: "Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" (J 1,11),
i że "nie ma miejsca, gdzie mógłby oprzeć głowę". Czyż nie dosyć było tej biedy?
Dlaczego ściga Ich jeszcze prześladowca? Żyli sobie w swoim mieszkaniu, wprawdzie
ubogim, ale przyjemnie, przezwyciężając swoje ubóstwo cierpliwością i wytrwałą
pracą. Jednak obecność Jezusa nie pozwala im na taki spokój. Herod nie może znieść,
że to Dziecię żyje. Jego ubogie narodzenie nie potrafi Go ukryć przed zazdrością tyrana.
Samo Niebo zdradziło tajemnicę, gdy objawiło Jezusa Chrystusa za pomocą gwiazdy.
Zdawałoby się, że ci Czciciele zostali sprowadzeni z daleka jedynie w tym celu, by
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obudzić zawiść prześladowcy we własnym kraju.
Co teraz zrobi św. Józef? Możemy sobie wyobrazić położenie tego ubogiego
rzemieślnika, który nie miał żadnego majątku poza własnymi rękami i warsztatem, ani
żadnej innej możliwości utrzymania poza własną pracą. Zostaje zmuszony udać się do
Egiptu i znosić przykre wygnanie jedynie dlatego, że jest opiekunem Jezusa Chrystusa.
Może sądzicie, że skarży się na niewygodne Dziecię, które wyciągnęło go z ojczyzny i
zostało mu dane dla jego udręczenia? Widzimy, że jest przeciwnie. Uważa się za szczęśliwego, że może razem z Nim cierpieć. Jedyną przyczyną jego zmartwienia jest
niebezpieczeństwo zagrażające Bożemu Dziecięciu, które jest mu droższe niż własne
życie. A może ma jakąś nadzieję, że wkrótce skończą się Ich nieszczęścia? Nie, moi
przyjaciele! Nie oczekuje tego, gdyż właśnie niepowodzenia zostały Im przepowiedziane. Symeon mówił im o dziwnych sprzeciwach, jakich ma doznawać Ich
umiłowany Syn. Teraz już się to zaczęło i upłynie całe życie na przewidywaniu tych
niebezpieczeństw, jakie Ich czekają".
Taki był los Świętej Rodziny: obawy, niebezpieczeństwa, prześladowanie i
wszelkiego rodzaju utrapienia. W tych wszystkich trudnościach nie słyszymy żadnego
szemrania ani skargi. Nie dostrzegamy żadnej nieufności ani przygnębienia. Towarzyszy
Im zawsze ufność, pokój, umiłowanie woli Bożej, przyjmowanie wszystkich krzyży, jakie
Jego dłoń rozdziela, a nawet pragnienie większego cierpienia dla większej chwały Bożej
i dla pełniejszego wynagrodzenia za grzechy świata.
Taki jest los wszystkich świętych. Pismo święte mówi: "Synu, jeżeli masz zamiar
służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia" (Syr 2,1). Archanioł Rafał
powiedział do Tobiasza: "Ponieważ byłeś miły Bogu, potrzeba było, żeby cię pokusa
doświadczyła" (Tb 2,13). Bóg nie myśli tak jak ludzie. Są tacy, którzy uważają się za
opuszczonych przez Boga, ponieważ cierpią. Tymczasem Bóg myśli o nich, skoro ich
doświadcza. Cóż to za ojciec, który nie kocha swego dziecka? Kochając, karci je jednak,
aby je poprawić i pozbawia je przyjemności, które mogłyby je zgubić. Iluż ludzi nie
doszłoby do zbawienia, gdyby Bóg nie umieścił na ich drodze płotu z cierni, żeby ich
skłonić do kroczenia prostą drogą? Straszne jest wyniosłe i niezmącone szczęście ludzi
złych. Opatrzność pozwala im cieszyć się w pokoju przyjemnościami tej ziemi,
zachowując karę na dzień sprawiedliwości.
Szczęśliwi są ci, którzy płaczą z Jezusem, Maryją i Józefem, zostaną bowiem
pocieszeni. Bóg daje nam przygotowaną z umiarem czarę łez do picia i odpowiednio
odmierza nam cierpienie. Udziela nam również proporcjonalnie łask, aby nam pomóc
w ich znoszeniu. Dostarcza nam przez to okazji, byśmy mogli dać dowód naszej
wierności i miłości. Bóg sam dowiódł nam ogromu swojej miłości, cierpiąc i umierając
za nas, a teraz oczekuje od nas dowodu naszej szczerej miłości do Niego, który polega
na tym, byśmy potrafili nawet umrzeć, jeżeli zajdzie taka konieczność, dla wypełnienia
Jego woli. Na tym polega prawdziwa miłość, która jest głównym źródłem zasług.
Cierpienie z miłości jest najpewniejszą gwarancją osiągnięcia życia, wiecznego. "Skoro
wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale" (Rz 8,17).
Do wszystkiego, co czynimy dla Boga, możemy włączać naszą własną wolę, a
przez to tracić część naszych zasług. Nasza wola nie odważa się na cierpienie i dlatego
w nim właśnie szuka niebezpieczeństwa. Dlatego chce go uniknąć. Bezpieczniej więc
podobać się Bogu, dźwigając swój krzyż, niż podejmować dla Boga wielkie dzieła.
Cierpienie przemija, nawet najdłuższe życie jest krótkie, czas utrapień trwa tylko jedno
mgnienie oka, a to stosunkowo lekkie cierpienie przygotowuje nam ogromną miarę
przyszłego uwielbienia.
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Święta Rodzino, ja nie zasługuję ani nie domagam się, żeby się ze mną lepiej
obchodzono na tej ziemi, niż z Tobą. Przyjmuję więc wszelkie doświadczenia, jakie
spodoba się Bożej Opatrzności na mnie zesłać. Nie chcę więc nigdy narzekać, skoro
zasłużyłem właściwie na piekło, a Ojciec niebieski zsyła mi doświadczenia tylko dlatego,
bym mógł odpokutować za moje grzechy. Nie chcę się nigdy skarżyć z tego powodu,
gdyż oznaczałoby to skarżyć się na okazję zasłużenia na niebo, które wiele razy
utraciłem już prze swoje grzechy. Wyjednaj mi łaskę miłowania cierpień i rezygnacji z
przyjemności tego świata, bym mógł mieć również udział w tej radości, jaka
przepełniała Wasze serca we wszystkich doświadczeniach
Przykład - Święty Filip Nereusz
Mieszkając w Rzymie w Domu Miłosierdzia św. Hieronima, św. Filip był
prześladowany przez zakrystianów, którzy nie pozwalali mu spokojnie przejść, ale
obrażali go, dając mu na każdym kroku do zrozumienia, jak bardzo go lekceważą i
zmuszając go do szukania innego kościoła dla odprawienia Mszy św. Święty nigdy się
nie skarżył na nich do przełożonych domu. Zamiast okazać im swoje niezadowolenie,
przeciwnie okazywał im wielki szacunek i wyświadczał im różne przysługi, do jakich
miał sposobność. "Nie chcę uciekać od krzyża, który Bóg mi zsyła" - powiedział do
przyjaciół, którzy namawiali go do opuszczenia tego miejsca. Kiedy jednak widział, że
swoją miłością i pokorą nie potrafi pozyskać sobie swoich prześladowców, że nie tylko
nie stawali się łagodniejsi, ale przeciwnie, coraz bardziej hardzi i nieznośni, zwrócił się
do Jezusa Chrystusa, patrząc na krzyż: "Mój kochany Jezu, dlaczego mnie nie
wysłuchujesz? Już tak długo proszę Cię nieustannie o cierpliwość. Czemuś mnie nie
wysłuchał? Wydawało mu się, że Jezus odpowiedział mu przez głos wewnętrzny:
Prosisz Mnie o cierpliwość? Dam ci ją, ale chcę byś ją zdobył przy pomocy tego właśnie
środka". Miejsce w którym tak wiele wycierpiał, było dla niego miejscem bardzo
pożytecznym. Mieszkał tam trzydzieści lat i opuścił je jedynie na polecenie papieża, by
zamieszkał w domu założonego przez siebie Zgromadzenia Oratorianów. Był często
nawiedzany przez różne choroby i cierpienia, ale z nikim, poza lekarzem, na ich temat
nie rozmawiał. Wyglądał zawsze na zadowolonego i nigdy nie dawał poznać, że coś mu
dolega. W ten sposób wysłużył sobie szczęśliwość wieczną, którą teraz cieszy się w
niebie. My również zasłużymy na nią, jeżeli będziemy ćwiczyć się w cierpliwości.

Rozdział IX - Wytrwałość
Wytrwałość to cnota, która pozwala nam trwać w dobrym pomimo
długotrwałych trudności. Jej towarzyszką jest stałość, która czyni człowieka
niezachwianym w dobrym, tak że w największych nawet trudnościach zachowuje
spokój ducha. Cnota ta jest konieczna do życia chrześcijańskiego. "Kto wytrwa do
końca, ten będzie zbawiony" (Mt 10,22). Mówi o tym św. Hieronim: "Niewiele pomoże
dobrze rozpocząć, jeżeli źle się kończy. Judasz rozpoczął dobrze, czynił cuda, głosił
Ewangelię, a jednak z rozpaczy powiesił się. Paweł zaczynał źle, prześladował
początkowo wierzących w Chrystusa, ale stał się Apostołem Narodów". Uczmy się więc
w szkole Świętej Rodziny wytrwałości w łasce, w praktykowaniu cnót, oraz stałości, by
się nie zaprzeć i nie zniechęcać w trudnościach.
U Jezusa nie mogło być mowy o niestałości i słabości w wypełnianiu
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posłannictwa na ziemi. Mógł powiedzieć jak Jego Ojciec: "Ja jestem Panem i nie
zmieniam się". Szedł w swoim życiu naprzód, jak słońce w swoim biegu, świecąc coraz
jaśniejszym blaskiem swojego przykładu, aż do szczytowego punktu swej drogi, kiedy
to w trzydziestym trzecim roku życia oddał swoje życie na krzyżu i pozostawił przykład
bohaterskiej ofiary.
Umacniani przez Niego Maryja i Józef, byli zawsze niezachwiani i nigdy nie
doznali żadnej przeszkody w praktykowaniu cnót. Józef sprawiedliwy jeszcze przed
swoimi zaślubinami z Maryją, wzrastał w swej sprawiedliwości aż do swej szczęśliwej
śmierci, kiedy to pokrzepiał go sam Jezus i Jego Najświętsza Matka.
Maryja przeżyła Józefa, a nawet i Jezusa. Kiedy przerażeni Apostołowie wybrali
ucieczkę, towarzyszyła Jezusowi w bolesnej Męce. Płakała jako Matka, ale nie ugięła
się, gdyż była silną niewiastą, taką, jaką wysławiają święte księgi. Była gotowa cierpieć
z Jezusem dla zbawienia świata. Przyjęła na swe ręce Ciało zdjęte z krzyża. Po
wstąpieniu Jezusa do nieba, pozostała sama na ziemi, by być oparciem dla Apostołów i
pierwszych chrześcijan. Jej miłość nieustannie wzrastała w atmosferze cierpienia do
tego stopnia, że nie mogła już się zmieścić w śmiertelnym ciele, dlatego Jej święta
dusza wyrwała się z ziemi, by przenieść się na łono Boga, dla którego jedynie żyła.
"Uważajcie na siebie, byście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście
otrzymali pełną zapłatę" (2 J, 8). Bóg powiedział również przez proroka Ezechiela:
"Gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując
wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z
wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu
nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił" (Ez 18, 24). Biada temu,
kto żyje w grzechu i ryzykuje śmierć w takim stanie, bo naraża się na potępienie. Jeżeli
jednak ktoś raz uwolnił się od grzechu powinien pamiętać o słowach Chrystusa:
"Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa
Bożego" (Łk 9,62).
Trzeba więc czuwać i modlić się, byśmy nie popadli w pokusę. Czuwanie chroni
przed niebezpieczeństwem, a modlitwa zapewnia pomoc Bożą. Nikt nie ma prawa ani
pewności odnośnie wytrwania w dobrem do końca, ale z całą pewnością można sobie
tę łaskę wyprosić przez modlitwę.
Święty Alfons Liguori zaleca usilnie prosić codziennie Boga o tę największą z
łask, od której zależy nasze zbawienie. Św. Jan Apostoł napomina nas: "Trzymaj co
masz, by nikt twego wieńca nie zabrał" (Ap 3,11) i "Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci
wieniec życia" (Ap 2,10). "W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie,
będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy" (Ga 6,9). Nasze szczęście w niebie
nie będzie miało przerwy ani końca. Zapłata Boża trwa na wieki.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w
dobrem, pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota
wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam?
Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie święty, oświecajcie nas,
dopomagajcie nam, ratujcie nas!
Przykład - Święty Jacek, dominikanin
Św. Jacek był przy ołtarzu, kiedy Tatarzy nagle napadli na Kijów, gdzie wówczas
przebywał. Zaczęli plądrować i palić miasto. Doniesiono mu, że nie ma czasu do
stracenia, jeżeli chce się jeszcze wymknąć barbarzyńcom i pożarowi. Natychmiast
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chwycił w rękę puszkę z Najświętszym Sakramentem dla ustrzeżenia go przed
profanacją i skierował się ku drzwiom. Przechodząc przed statuą Matki Bożej, wziął ją
również na ręce mimo że była bardzo ciężka. Stała się jednak w jego rękach lekka jak
piórko, Niosąc ten podwójny święty ciężar, doszedł bezpiecznie do bramy miasta i
skierował się w stronę Polski. W ten sposób wyratował się od Tatarów i płomieni.
Ponieważ Dniepr zagrodził mu drogę, a nie było w pobliżu żadnej łódki ani
przewoźnika, poszedł przez wodę, która stała się twarda pod jego stopami. Przez długi
czas było widać jego ślady na rzece. Czterystu świadków zeznało na procesie
kanonizacyjnym, że widzieli to na własne oczy.
Nabożeństwo do Eucharystii i Najświętszej Dziewicy, to środki, które pomagają
wyzwolić się z zasadzek szatana i z płomieni ludzkich namiętności oraz pokus. Dzięki
tym środkom możemy wytrwać w dobrem do końca.

Rozdział X - Ziemskie szczęście Świętej Rodziny
To wszystko, co powiedziałem o ciężkiej pracy i o doświadczeniach Świętej
Rodziny, mogłoby wyrobić u niektórych osób przekonanie, że w tej nazaretańskiej
rodzinie wszystko było smutne i że nie było tam miejsca na żadne szczęście. Trzeba
wyraźnie stwierdzić, że mylą się ci, którzy tak sądzą. Trzeba sobie również na nowo
uświadomić, że szczęście nie znajduje się w bogactwach, w przyjemnościach, w
ziemskiej chwale. Ubóstwo, prześladowanie, upokorzenie i cierpienia nie są wcale
równoznaczne z nieszczęściem, jeżeli ktoś umie je znosić ze względu na Boga. Szczęście
człowieka nie może znajdować się poza nim, a tymczasem wszystkie rzeczy stworzone
znajdują się poza nami, nie stanowią części składowej nas samych, dlatego też nie
mogą nic dodać do naszej osobistej wartości.
Przypuśćmy, że jakiś człowiek jest pozbawiony łaski Bożej, a ma do dyspozycji
wszelkie godności i przyjemności świata. Pomimo tego wszystkiego jest to człowiek
bardzo biedny. Wszystkie jego bogactwa uwydatniają tylko jeszcze bardziej brzydotę
sposobu jego życia, a jego zaszczyty i przyjemności nie mogą zagłuszyć wyrzutów jego
sumienia, jeżeli została u niego jeszcze jakaś odrobina zdrowego rozsądku. Można do
niego słusznie zastosować słowa Apokalipsy: "Ty bowiem mówisz: 'Jestem bogaty' i
'wzbogaciłem się', i 'niczego mi nie potrzeba', a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i
godzien litości i biedny i ślepy i nagi" (Ap 3,17). Brak ci bowiem Boga. Bóg jest dobrem
ponad wszelkie dobra, a największym nieszczęściem jest być pozbawionym tego
najwyższego dobra. Być zjednoczonym z Nim w wieczności będzie istotą niebiańskiego
szczęścia. Być zjednoczonym z Nim na ziemi, to prawdziwy odpoczynek na tym padole
płaczu, to jedyne i prawdziwe szlachectwo i prawdziwa ludzka doskonałość.
Z tego wynika, że o tyle jest się doskonałym i szczęśliwym, o ile jest się głęboko
zjednoczonym z Bogiem. A co łączy nas najściślej z Bogiem? Miłość w stosunku do
Niego. Przez miłość serce ludzkie zbliża się do Boga i łączy się z Nim w taki sposób, że
staje się z Nim jednym duchem.
Któż zaś na ziemi bardziej kochał Boga niż Jezus, Maryja i Józef? Dlatego też
doznawali Oni na ziemi największego i najdoskonalszego szczęścia w świecie. Biskup
Van der Ven z Hertogenbosch podkreślił to w swoim liście pasterskim, zapowiadającym
wprowadzenie w diecezji Powszechnego Stowarzyszenia Świętej Rodziny. Ubolewa w
nim nad upadkiem moralności i wychowaniem dzieci. Przyczynę tego upadku upatruje
w zbyt małej trosce rodziców o religijne wychowanie dzieci, pozostawiających
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całkowicie tę sprawę katolickim szkołom. (Co by się stało wówczas, gdyby posyłali
dzieci do szkół świeckich?). Udowadnia im, że nawet najlepsze szkoły niczego same nie
zrobią, dlatego też nic nie zwalnia rodziców od pracy nad wychowaniem swoich dzieci
na dobrych chrześcijan, bo bez tego wysiłki wychowawcze szkół i kapłanów będą
bezskuteczne. Na koniec ten czcigodny Biskup dodaje: "Jeżeli kiedykolwiek była na
świecie jakaś szczęśliwa rodzina, była to bez wątpienia Święta Rodzina z Nazaretu. Za
tym stwierdzeniem przemawia świętość osób, z których się składała. Jeżeli
najszczęśliwszym jest człowiek najbardziej święty, to nikt nie zaprzeczy że Święta
Rodzina, z którą nie można porównać żadnej innej pod względem świętości, jest ze
wszystkich najszczęśliwsza.
Na czym jednak polegało to szczęście? Przypomnijmy sobie zwykły, ubogi dom
w Nazarecie, w którym żył Jezus z Maryją i Józefem do trzydziestego roku życia. Gdzie
szukać tam bogactwa i przepychu? Gdzie szukać luksusu schlebiającego zmysłom?
Widać tam tylko ubóstwo, niedostatek, trud i umartwienie. Jeżeli więc ta rodzina była
szczęśliwa, a nawet najszczęśliwsza ze wszystkich rodzin na ziemi, to trzeba wyciągnąć
wniosek, że poza dobrami tego świata są jeszcze inne dobra, które są źródłem
znalezienia szczęścia. One istotnie istnieją. Są to dobra wyższego rzędu, które Święta
Rodzina posiadała w obfitości. Bogactwem Ich była łaska Boża; Ich chwałą były
wspaniałe cnoty, a miłość Boga była Ich rozkoszą, W tej Rodzinie znajdujemy
najdoskonalsze posłuszeństwo i szacunek dla prawdziwego autorytetu, zgodę, miłość,
oraz wzajemne oddanie wszystkich Jej członków.
Te właśnie dobra tworzyły niebo na ziemi dla tej ubogiej i nieznanej Rodziny i
dawały Jej szczęście, jakiego świat nie zna. Te właśnie dobra powinniśmy nauczyć się
cenić. Jeżeli Święta Rodzina znalazła w nich tak wiele szczęścia, to dlaczego nie
mielibyśmy pragnąć w jakiś sposób w nich uczestniczyć. Nasze własne doświadczenie
uczy nas, że wszyscy nie mogą zdobyć dóbr tego świata, ale wszyscy ludzie o
niezłomnej woli mogą osiągnąć dobra, którymi cieszyła się Święta Rodzina.
To od Niej możemy się nauczyć, że religijność i cnota, nawet przy braku dóbr
ziemskich, mogą przynosić szczęście, i że człowiek powinien szukać szczęścia nie poza
sobą, ale w swoim wnętrzu.
Jeśli człowiek stara się być dobrym chrześcijaninem, to nawet na tej ziemi
będzie mógł być szczęśliwy. Im bardziej będzie starał się być doskonałym, tym bardziej
będzie szczęśliwym. Jeżeli zaniedba się w życiu chrześcijańskim, nie będzie szczęśliwy
choćby zdobył cały świat. Jeżeli chrześcijańskie rodziny będą brały wzór ze Świętej
Rodziny, możemy sobie śmiało obiecywać szczęśliwą przyszłość. Rodzina stanie się
wówczas tym, czym być powinna, a więc szkołą pobożności i cnoty, które są zadatkiem
błogosławieństwa i szczęścia. Społeczeństwo wydobędzie się wówczas z nędzy, w którą
obecnie popadło, ponieważ reforma społeczeństwa z natury idzie w parze z reformą
rodziny. Społeczeństwo wybrało drogę niesprawiedliwości, nie uznało obowiązków
religijnych i moralnych, rzuciło się zachłannie na dobra i radości tego świata, i w końcu
stwierdziło, ze zamiast znaleźć w nich swoje szczęście, stoczyło się na dno skrajnej
nędzy. Niech więc szuka szczęścia, wybierając drogę w przeciwnym kierunku, drogę
cnoty i rzetelnej odpowiedzialności, drogę, która została nam wskazana przez Świętą
Rodzinę z Nazaretu.
Wystarczyłoby tego wszystkiego, żeby nas przekonać, że naśladowanie Świętej
Rodziny powinno stanowić podstawę wspólnot zakonnych, rodzin chrześcijańskich i
całego społeczeństwa.
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Przykład - Kobieta dobrze wychowana
Była nią Wincentyna Lommellini, sławna Genuenka, która założyła
Zgromadzenie Sióstr Zwiastowania. Najpierw była poślubiona Stefanowi Centurione,
szlachcicowi z Genui. Jej biograf pisze, że na początku swego małżeństwa znalazła
więcej cierni niż róż. Chociaż jej mąż był świadomy, że jego żona zasługuje na szacunek
i przyjaźń, jednocześnie był przyczyną jej cierpień ponad miarę, ponieważ był z natury
porywczy i łatwo wpadał w gniew. Trudno mu było dogodzić, krytykował wszystko, co
robiła i mówiła, często bez żadnego powodu, do czego się później przyznawał. Ona
odpowiadała mu na to cierpliwością, słodyczą, uprzejmością i życzliwością, co
powodowało, że w końcu zaczął się wstydzić swojej kłótliwości i brutalności.
Przyznawał, że jego żona jest zawsze zrównoważona i uprzejma, dlatego zasługuje na
czułość. Wkrótce, po burzach i kłótniach, zapanowały cisza i pokój. Była później
kochana i szanowana przez swego małżonka. Doczekała szczęśliwie chwili, kiedy oboje
razem poświęcili się pełnieniu dobrych dzieł. Centurione był odtąd głęboko praktykującym chrześcijaninem.
Niech również inne kobiety chrześcijańskie starają się przy pomocy podobnych
sposobów pociągnąć swoich mężów do praktyk religijnych, jeżeli zachodzi taka
potrzeba.

Rozdział XI - Szczęście życia rodzinnego
Obserwując i podziwiając pokój, jaki panował w Świętej Rodzinie, trudno nie
pragnąć tego, by wszystkie chrześcijańskie rodziny, naśladując Jezusa, Maryję i Józefa,
już tu na ziemi uczestniczyły w Ich szczęściu. Człowiek został stworzony do szczęścia, a
jednocześnie do życia w rodzinie, powinien więc znaleźć to szczęście właśnie w
rodzinie, tam je bowiem Bóg umieścił. Jest to niewątpliwie szczęście nadprzyrodzone,
które pochodzi bezpośrednio od Boga i jest owocem działania Ducha Świętego.
Nadprzyrodzone pociechy, radość z zachowania dziewictwa ze względu na Boga i
radość życia zakonnego, nie dadzą się wypowiedzieć słowami. Pochodzą one z łaski
Bożej i przewyższają wszystkie radości tej ziemi. Po tej nadprzyrodzonej radości, nie ma
wśród radości naturalnych większych niż te, których doznaje się w rodzinie. One
również pochodzą od Boga, gdyż Bóg ustanowił rodzinę i chciał, aby człowiek
przychodząc na świat, znajdował w niej potrzebne oparcie i odpoczynek. Właśnie tam,
od wczesnego dzieciństwa czuliśmy, że jesteśmy kochani; tam też wzrastaliśmy,
otoczeni czułą miłością matki i mocną miłością ojca, oraz jeszcze czulszą miłością
dziadków i szczerym przywiązaniem rodzeństwa. "O jak dobrze i miło, gdy bracia
mieszkają razem!...Bo tam udziela Pan błogosławieństwa i życia na wieki" (Ps 133,1,4).
Kiedy więc człowiek lekkomyślnie opuszcza rodzinę, naraża się na utratę tego szczęścia
i błogosławieństwa. Pociecha, której często szuka się poza rodziną, na pewno nie jest
tym, czego pragnie Bóg. Przyjemności, które znajduje się poza domowym ogniskiem,
jeżeli nie są występne, to są przynajmniej niebezpieczne. Pismo święte mówi: "Używaj
życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego twego życia, których ci Bóg
użyczył pod słońcem...Bo taki jest udział twój w życiu i w twoim trudzie, jaki zadajesz
sobie pod słońcem" (Koh 9,9). Również poeci i mówcy sławili radości życia rodzinnego i
rodzinny dach, który często był ubogą strzechą.
Lacordaire mówił: "Rodzina stała się miejscem radości, uczciwości, wybranym
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miejscem dla każdej duszy, która nie została zdeprawowana [...]" Pytam was bez
wahania: Któż z was nie doświadczył i nie odczuł, że jeden kwadrans przeżyty w
rodzinie, razem z ojcem, matką i rodzeństwem, daje więcej radości niż wszystkie
uciechy tego świata razem wzięte? O ognisko domowe narodów chrześcijańskich, o
domu rodzinny, gdzie począwszy od pierwszych dni, oddychaliśmy światłem i
umiłowaniem świętych spraw. Chociaż już może zestarzeliśmy się, to jednak z zawsze
młodym sercem powracamy do ciebie. Gdyby nas wieczność nie odwołała i nie oddaliła
stamtąd, bylibyśmy niepocieszeni, widząc wydłużający się z każdym dniem twój cień i
twoje blednące słońce!"
Pogaństwo wychowało nam barbarzyńskie społeczeństwo i rodzinę w której
ojciec był tyranem, matka niewolnicą, a dzieci ofiarami bezlitosnego ojca. Ewangelia
wychowała chrześcijańską rodzinę i chrześcijańskie społeczeństwo. Im bardziej jest
szanowana nauka Ewangelii w rodzinie, i im doskonalej naśladuje ona Świętą Rodzinę,
tym większym pokojem i szczęściem się cieszy. Wystarczy posiadać odrobinę wiary i
znać trochę historii, by być o tym do głębi przekonanym.
Jeżeli naprawdę pragniemy szczęścia i chcemy je zapewnić innym, formujmy po
chrześcijańsku nasze rodziny, żyjmy chętnie w rodzinie i nie dopuszczajmy, by dzieci
oddalały się od rodziców których Bóg ustanowił stróżami ich cnoty i wiary. Wiele
młodych, szczególnie dziewcząt, traci niestety wszystko z chwilą opuszczenia domu
rodzinnego, żeby szukać szczęścia u obcych. Rodzice zwiedzeni złudnymi nadziejami,
pozwalają im wyjeżdżać. Bóg tylko wie, ile nieszczęść i grzechów z tego wynika. Lepiej
spożywać razem z dziećmi czarny chleb i nie tracić ich z oczu, niż pozwalać im rzucać
się w wir świata, gdzie naraża się je na niebezpieczeństwo i na nieszczęście moralnej
degradacji. Migracja ze wsi do miast jest plagą, pochłaniającą więcej ofiar niż dżuma.
Rodzice, trzymajcie swoje dzieci przy sobie, a jeżeli jest to niemożliwe, niech was
opuszczają jedynie pod warunkiem, że zostaną przekazane w dobre ręce, które potrafią
je strzec i ochraniać.
Jeżeli mówimy, że trzeba zatrzymywać dzieci pod ojcowskim dachem, to chodzi
tu o to, by przebywały pod opiekuńczym okiem rodziców, które ich chroni. Tym
bardziej więc rodzice nie powinni uciekać z domu. Jesteś ojcem, masz ojcowskie serce,
więc jak możesz cieszyć się szczęściem, którego nie dzielisz ze swoją żoną i dziećmi?
Może cierpienie zagościło w twoim ognisku domowym i twoja obecność mogłaby je
złagodzić. Jak więc możesz gdzie indziej się pocieszać, skoro wiesz, że twoja żona i
dzieci płaczą? Płacząc wraz z nimi, osuszałbyś ich łzy. Cierpienie kiedyś przyjdzie także
na ciebie i pewnego dnia przygniecie cię choroba. Czy wtedy twoi przyjaciele od
rozrywek przyjdą do ciebie, kiedy już nie będziesz mógł pójść do nich? Czy będą cię
pielęgnować w chorobie? Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że tylko w swojej
rodzinie i w swoim domu możesz oczekiwać troski i opieki? Czyż zatem, opuszczając ją,
uczysz swoich domowników obowiązków względem ciebie?
Wszystko przemija na tym świecie, ale radości rodzinne są zawsze najtrwalsze.
Każdy rozsądny człowiek użali się nad losem sieroty i starca, który pochował wszystkie
swoje dzieci. Jakże więc można samemu wystawiać się na takie niebezpieczeństwo,
opuszczając swoją rodzinę, albo się z niej wyłączając? Żyjmy więc chętnie w kręgu
naszych najbliższych i ceńmy sobie ich towarzystwo ponad wszelkie inne. Czyż to nie
oni najbardziej nas kochają? Czy nie oni mają prawo do naszych szczególnych uczuć?
Dlaczego więc szukamy innych osób, co przynosi zmartwienie rodzinie i nam samym
zgubę? Trzymajmy się tych których kochamy, gdyż oddalając się od nich narażamy na
niebezpieczeństwo również ich zbawienie.
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Najskuteczniejszym środkiem do pogłębienia miłości rodzinnej jest przebywanie
w tym schronisku cnoty szczególnie w czasie wielkich świąt chrześcijańskich, jak
Wielkanoc czy Boże Narodzenie, następnie w święta rodzinne, jak chrzest dzieci,
patronalne święto któregoś z członków rodziny, w pierwszy dzień roku, we wszystkie
niedziele. Te radości domowe przyczyniają się w dużym stopniu do umiłowania religii i
samej rodziny, byleby tylko unikać wszelkich nadużyć w jedzeniu, piciu, w rozmowach,
śpiewach. Niech to wszystko będzie godne chrześcijańskiego ogniska domowego.
Chrześcijańska matka potrafi wykorzystać pełen życzliwości spryt, aby
zatrzymać przy sobie małżonka i swoje dzieci, ofiarując im w niedzielę troskliwie
przygotowany posiłek i zapraszając jakiegoś wierzącego gościa, którego obecność
będzie miła dla wszystkich.
Powyższe rozważania odnoszą się nie tylko do rodzin świeckich, ale również do
rodzin zakonnych. Każda osoba zakonna powinna kochać swoją wspólnotę bardziej niż
wszystkie inne. Powinna upatrywać swoje szczęście żyjąc i umierając w niej, nigdy jej
nie opuszczając, chyba że posłuszeństwo będzie tego wymagać. Powinna czuć się jak
na wygnaniu wówczas, gdy nie znajduje się we wspólnocie swoich braci lub sióstr. Z
dala od nich narażamy się na różne niebezpieczeństwa, a wśród nich znajdujemy dobry
przykład, pokój i bezpieczeństwo.
Przykład - Racine
Jeden z najsławniejszych poetów francuskich, Jean Racine, został zaproszony na
obiad w doborowym towarzystwie przez księcia Kondeusza, Burbona, właśnie wtedy,
gdy powrócił do swojej rodziny po ośmiodniowej nieobecności. Żona przyrządziła
potrawę z karpia dla uczczenia jego powrotu. Poeta więc wymawiał się wobec
książęcego wysłannika od tego zaproszenia.
Na próżno poseł argumentował, że jego pan i inni szlachetni współbiesiadnicy
będą niezadowoleni, gdyż bardzo liczyli na obecność poety. Racine odpowiedział: "To
jest niemożliwe. Widzicie tego karpia? Czy sądzicie, że mógłbym zasmucić moją żonę i
moje biedne dzieci, którzy chcieli mnie ugościć i byliby pozbawieni największej
przyjemności, gdyby musieli jeść tę rybę beze mnie"?
Niech ten przykład skłoni do zastanowienia tych, których biesiady, rozrywki i
towarzystwa tego świata wyrywają z grona rodziny i z objęć ich dzieci.

ZAKOŃCZENIE

W pierwszej części tej książki przedstawiłem słuszność kultu Świętej Rodziny, w
drugiej zaś najdoskonalszy wzór cnót uświęcających poszczególne osoby i rodzinę.
Jeżeli zostałem zrozumiany, Jezus, Maryja i Józef będą czczeni i wzywani codziennie
przez wszystkich chrześcijan i we wszystkich chrześcijańskich rodzinach. Wszyscy będą
szukać w Nich najpotężniejszego wstawiennictwa u Boga i najświętszych przykładów.
Czcigodny Biskup z Hertogenbosch napisał: "Niech wszyscy przyjdą kontemplować ten
niebiański wzór. Niech przyjdą rodzice, przełożeni, jednym słowem wszyscy ci, którzy
mają jakąś władzę, by nauczyć się jak ją piastować, jak zjednywać sobie, przez swoje
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postępowanie, szacunek i miłość podwładnych i kierować nimi przede wszystkim
swoim przykładem na drodze dobra i cnoty. Niech przyjdą dzieci i podwładni, żeby się
nauczyć, jak należy wypełniać obowiązki względem rodziców, przełożonych i równych
sobie; żeby dobrze zrozumieć, że swojego honoru i szczęścia należy szukać nie w
nieładzie i w zaspokajaniu swoich namiętności, ale w życiu cnotliwym i w wypełnianiu
swoich obowiązków.
Niech przychodzą również bogaci, by otrzymać od Niej piękną naukę prostoty i
skromności. Jeżeli będą ją praktykować, będą umieli przyjść ze wspaniałomyślną
pomocą biednym. Niech przychodzą biedni rzemieślnicy i ci wszyscy, którzy na tym
świecie otrzymali w udziale trudne próby i cierpienia. Niech uczą się zadowolenia ze
swego losu za przykładem Jezusa, Maryi i Józefa; uświęcania się w swoich
doświadczeniach przez poddanie woli Bożej, ducha pokuty i modlitwy. Niech
przychodzą grzesznicy, by znaleźć w Jezusie miłosiernego Zbawiciela, w Maryi Matkę, a
w Józefie Opiekuna. Niech uczą się od Nich walczyć z niesprawiedliwością i kochać
cnotę.
Przychodźcie również i wy, sprawiedliwi! Święta Rodzina jest prawdziwym
zwierciadłem sprawiedliwości i przedstawia obraz wyższej doskonałości niż
doskonałość Aniołów. Podziwiajcie i naśladujcie Ją! Odzwierciedlajcie Jej obraz w
waszych myślach, uczuciach, słowach i czynach. W ten sposób staniecie się dla waszych
braci dobrymi świadkami Jezusa Chrystusa.
Przychodźcie do Świętej Rodziny ludzie światowi. Ona żyła na świecie, podobnie
jak wy, lecz nie była ze świata. Przekonajcie się, że w waszych warunkach możecie
osiągnąć bardzo wysoką doskonałość, gdyż Jezus powiedział do wszystkich: "Bądźcie
doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały".
Kapłani, przychodźcie do szkoły Najwyższego i Wiecznego Kapłana, do szkoły
Maryi, Królowej kapłanów, do szkoły Józefa, Opiekuna dziewic. Uczcie się od Nich
oderwania od tego co ziemskie, zjednoczenia z Bogiem, ustawicznej modlitwy dla
zbawienia świata i umiłowania czystości, która pomnoży waszą chwałę.
Przychodźcie, zakonnicy i zakonnice ze wszystkich zakonów. Jeżeli ugruntujecie
w nich cnoty Świętej Rodziny: ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, zgodę i pokój, wasze
domy staną się w oczach aniołów Nazaretami.
Przychodźcie, przede wszystkim moi synowie włączeni do Instytutu Misjonarzy
Świętej Rodziny, zarówno zakonnicy, jak i kandydaci misyjni. Znaleźliście miejsce pod
opieką tej Świętej Rodziny, w której wzrastał Boski Misjonarz posłany przez Ojca na
świat, aby go zbawić. Wzrastajcie wszyscy jak Jezus, w mądrości w latach i w łasce u
Boga i ludzi, naśladując niebiański wzór, który został wam dany, bo nawet samo wasze
imię wzywa was do naśladowania Go. Gdyby cnoty Świętej Rodziny zostały usunięte
nawet z całego świata, muszą znaleźć schronienie wśród was. Nikomu bardziej niż wam
nie powinno leżeć na sercu ich praktykowanie i dawanie przykładu wszystkim, byście
mogli ukazywać światu Jezusa Chrystusa.
Bądźcie mocno przekonani o tym, że wasza służba będzie tym owocniejsza, im
bardziej upodobnicie się do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Świętej Rodziny. Tę
książkę napisałem przede wszystkim dla was. Jest to napomnienie i sposób
postępowania, które wam przekazuję. Niewątpliwie wkrótce śmierć przyjdzie po mnie i
już nie będę mógł wam mówić o przykładach Świętej Rodziny.
Pozostanie ta książka i przypomni wam wszystko, czego od was oczekujemy.
Przykład Świętej Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie, skarb ukryty w
sercach Jezusa, Maryi i Józefa. Trzeba przez medytację zgłębiać życie wewnętrzne
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Jezusa, Maryi, Józefa, aby odkryć wszystkie bogactwa jakie ono zawiera. Rozważajcie
więc to, a znajdziecie w Ich doskonałości nie tylko te cnoty, o których mówiłem
ogólnie, ale również wszystkie cnoty, które uczynią z was prawdziwych zakonników,
świętych kapłanów, zdolnych formować innych, a jeżeli Bóg zechce, misjonarzy pełnych
ducha apostolskiego.
Niech Jezus, Maryja i Józef będą czczeni i naśladowani na ziemi, a Ich czciciele i
naśladowcy niech osiągną szczęście oglądania ich w niebie. Amen.

TESTAMENT STAREGO MISJONARZA DLA RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH
Niech będzie wolno staremu kapłanowi, który przeżywa czterdziesty piąty rok
swego kapłaństwa i jedną nogą jest już poza grobem, nie odejść z tego świata bez
możliwości zwrócenia się z miłością do rodziców chrześcijańskich i do ich dzieci celem
udzielenia im swoich ostatnich rad, w których zostanie zebrane i uzupełnione to
wszystko, co zostało powiedziane w tej książce, a to jedynie w celu doprowadzenia
tych, do których się zwraca, do doczesnego i wiecznego szczęścia. Szczęśliwi będą ci,
którzy mu uwierzą i podziękują mu za to w Raju. Przyjmijcie więc, drodzy bracia i
siostry, a raczej dzieci, gdyż to dziadek do was przemawia - te wskazówki, które kiedyś
zapewnią wam niebo.
Do małżonków
Małżonkowie, kochajcie się wzajemnie, żyjcie w zgodzie, szanując się
wzajemnie, znosząc wzajemnie swoje wady, przebaczając sobie, żeby i wam
przebaczono, pomagając sobie ze szczerą miłością w znoszeniu trudów życia, w
praktykowaniu obowiązków religijnych, w zachowaniu czystości odpowiadającej
waszemu stanowi. W tym celu szukajcie pomocy w modlitwie, w sakramentach
świętych, gdyż jest rzeczą niemożliwą pozostać czystym bez pomocy Boga. Unikajcie
wszelkiej poufałości z innymi osobami poza własnym współmałżonkiem, do którego
całkowicie należycie. Podejrzane stosunki byłyby zgorszeniem dla waszych dzieci, a
wstydem dla was samych. W każdym wypadku strzeżcie się oboje złośliwych podejrzeń
i nie wierzcie łatwo złośliwym językom, które przez fałszywe doniesienia mogą zasiać
niezgodę w waszych rodzinach.
Do istoty waszego stanu należy, byście żyli wspólnie, a po koniecznych i
pożytecznych zajęciach i sprawach, spędzali swój czas przy ognisku domowym, gdzie
możecie odpocząć po swoich trudach i zakosztować radości życia rodzinnego, które jest
lepsze niż wszystkie uroki towarzystwa światowego. Nie pozwólcie, by dzieci
dostrzegały jakieś rozdźwięki pomiędzy wami, to bowiem osłabiłoby poważanie i
szacunek, jakie są wam winne. Kiedy jedno z was udziela dziecku nagany, drugie niech
mu się wtedy nie sprzeciwia. Z tych samych powodów nie wypowiadajcie do siebie
słów, ani jakimś innym znakiem nie dawajcie dzieciom do zrozumienia, że
niedostatecznie się wzajemnie szanujecie. Świadczcie sobie wzajemnie przejawy
wielkiego szacunku. Niech mąż patrzy na swoją żonę jak na towarzyszkę życia, a nie jak
na służącą; niech ma wzgląd na jej płeć i jej cechy, znosząc cierpliwie jej wady. Jeżeli
należy udzielić jej nagany, niech w tym celu posługuje się poważnymi argumentami, a
nie groźbami lub zniewagami. Jeżeli chce, żeby dobrze wypełniała swoje obowiązki,
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niech daje jej przykład wierności własnym obowiązkom. Jeżeli pragnie żeby była czysta,
niech ją do tego przyzwyczaja, przestrzegając w stosunku do niej zasad chrześcijańskiej
czystości. Mąż, który niszczy w żonie wstydliwość, stawia ją na pochyłości, po której
może się stoczyć bardzo nisko.
Żony, bądźcie poddane waszym mężom we wszystkim co jest słuszne i nie
wykorzystujcie swojej energii i odwagi w celu stania się wspólniczkami zła. Prawdziwy
szacunek i miłość dla męża polega na tym, żeby nie ustępować mu w tym, co mogłoby
jego i was doprowadzić do zguby. W tym wszystkim jednak, co jest słuszne lub
obojętne, umiejcie ustępować rezygnując ze swoich upodobań i opinii, żeby sprawić
mężowi przyjemność ze względu na Boga. Wystrzegajcie się starań o przypodobanie się
komuś innemu poza nim. Unikajcie upartego sprzeciwiania się mu, jeżeli nie wchodzi w
grę chwała Boża. Dobrowolnie przyznawajcie mu ostatnie słowo. Wiedzcie, że by wiele
otrzymać od męża, nie trzeba mu rozkazywać, ale starać się wniknąć do jego serca
przez szacunek, oddanie, uprzedzającą uprzejmość, a wtedy przedstawiona prośba
będzie na pewno dobrze przyjęta.
Przestrzegajcie tego sposobu postępowania. Jeżeli nawet nie odniesiecie od
razu sukcesu, nie rezygnujcie z niego, a wówczas do zasługi za spełniony obowiązek
dojdzie cnota cierpliwości, która pomoże doprowadzić dzieło do szczęśliwego końca.
Trzeba unikać ostrych wymówek i zarzutów szczególnie wtedy, gdy mąż jest
rozgniewany lub pijany. Rozjątrza go to jeszcze bardziej bez żadnej korzyści. Lepiej
zachować wówczas milczenie i pomodlić się.
Od pierwszych dni waszego małżeństwa uporządkujcie wszystkie sprawy, byście
mogli prowadzić w nim życie chrześcijańskie. Pierwsze dni są szczególnie sprzyjające.
Jeżeli pozwolicie im upłynąć bezużytecznie, taka okazja nie powróci już nigdy, a wpływ
jaki moglibyście wywierać wzajemnie na siebie, może zostać przynajmniej w dużej
części zmarnowany. Postarajcie się najpierw, aby zniknęło z domu wszystko, co
mogłoby później gorszyć dzieci. A więc szkodliwe i niebezpieczne książki, nieskromne
malowidła i posągi. Zastąpcie je krucyfiksami w każdym pomieszczeniu. Umieśćcie
przynajmniej w swoim pokoju sypialnym kropielnicę oraz święte obrazy, szczególnie
Świętej Rodziny. Ponadto dobrze będzie ozdobić mieszkanie, zależnie od upodobania,
obrazami historycznymi lub w jakiś inny sposób. W pierwszych dniach małżeństwa
dobrze jest również urządzić sanktuarium rodzinne, czyli miejsce przeznaczone na
modlitwę, coś w rodzaju ołtarzyka, na którym znajdowałby się krzyż i figurka Matki
Bożej. Tam gromadźcie się wspólnie na modlitwę. Rozpocznijcie to już w dzień ślubu i
kontynuujcie w dni następne i przez całe życie, zawsze razem z krewnymi,
domownikami i dziećmi, jeżeli Bóg wam je da. Przychodźcie tam w chwilach
doświadczeń i pokus, aby otworzyć swoje serce przed Bogiem. Jeżeli nie można
poświecić na to miejsce modlitwy całego pomieszczenia, to przynajmniej na jednej ze
ścian odpowiedniego pomieszczenia umieśćcie krzyż i obraz Świętej Rodziny. Przed
nimi odmawiajcie modlitwy poranne i wieczorne, a przynajmniej wieczorne.
W pierwszych dniach małżeństwa trzeba prosić Pana, by nie pracowano w
niedziele i święta, by wspólnie uczestniczono w świętych obrzędach, by przestrzegano
wstrzemięźliwości, przystępowano regularnie do sakramentów świętych oraz nie
zaniedbywano obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
Jeżeli nie można uzyskać wszystkiego od razu, trzeba unikać natrętnych nalegań
i ponowić spokojne starania, kiedy pojawi się odpowiednia sposobność.
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Do rodziców
Pamiętajcie, że odpowiadacie przed Bogiem za ciała i dusze dzieci, które wam
powierzył. Dzieci te będą waszą nagrodą w niebie, jeżeli uczynicie z nich świętych, a
mogą stać się również przyczyną waszych udręk w piekle, jeżeli się potępicie i one
również potępią się z waszej winy.
Niech więc żadna lekkomyślność z waszej strony nie naraża na szwank życia ani
zdrowia waszych dzieci przed ich urodzeniem i po urodzeniu. Przed urodzeniem
dziecka matka powinna wiedzieć, że nieumiarkowanie w piciu, przeciążenie pracą,
zbytnie zamartwianie się i zdenerwowanie, mogą przynieść dziecku poważną szkodę.
Po urodzeniu mogą dziecku poważnie zaszkodzić: brud, wilgoć, nieumiarkowany hałas i
brak zabezpieczenia przed kontaktem dziecka z ogniem i zwierzętami.
Niech matka nie wyzbywa się bez słusznej przyczyny troski o karmienie
własnego dziecka; niech nie kładzie go do snu obok siebie, ani niech go nie powierza
innym dzieciom, gdyż byłoby to narażeniem go na nieszczęśliwe wypadki. Kiedy dzieci
podrosną, ważne jest, aby nie przyzwyczajać ich do bezczynności, ani też zbytnio nie
obciążać, gdyż praca ponad siły może zrujnować na zawsze ich zdrowie. W
wychowywaniu ich trzeba unikać przesadnej uległości ich kaprysom. Nie należy
również dogadzać ich podniebieniom przez wyszukane potrawy. Niech się
przyzwyczajają do regularnego spożywania posiłków i do zadawalania się zwyczajnym i
skromnym pożywieniem. Najlepszym napojem dla dzieci jest woda.
Troska o ciało dzieci, chociaż zgodna z wolą Bożą, w świetle rozumu i wiary jest
raczej drugorzędna w porównaniu z troską o ich dusze. Przeznaczeniem ciała jest
śmierć i rozkład, dusza natomiast jest nieśmiertelna. Wielkim bólem dla serca ojca i
matki jest strata dzieci. Jeżeli jednak dzieci umierają w łasce, to przez łzy prześwieca
nadzieja, że mają w niebie Przyjaciela, który na nie czeka.
Trzeba się przede wszystkim obawiać dla dzieci śmierci duszy, to znaczy grzechu
śmiertelnego. Dlatego też po urodzeniu dziecka rodzice powinni niezwłocznie postarać
się o udzielenie mu chrztu, gdyż bez tego sakramentu, w razie śmierci, byłoby na
zawsze oddzielone od Boga. Chrztu należy udzielić nawet wówczas, gdy dziecko
przyszło na świat na długo przed czasem porodu, a nawet natychmiast po poczęciu.
Każdy człowiek, zarówno mężczyzna jak i kobieta, może i powinien w przypadku
konieczności udzielić chrztu. Mając intencję uczynienia tego, co czyni Kościół,
wystarczy wziąć naturalną wodę i polać nią głowę, a w razie braku takiej możliwości,
inną część ciała, wymawiając jednocześnie słowa: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego".
Jeżeli matka umiera przed wydaniem na świat dziecka, trzeba postarać się
ochrzcić je (w łonie matki), ono bowiem nie umiera jednocześnie ze swoją matką.
Matki rodzin, przeczytajcie książkę, którą napisałem specjalnie dla was. Nosi ona tytuł:
"Matka według Serca Bożego". Ojcowie rodzin mogą przeczytać z nie mniejszym
pożytkiem książkę zatytułowaną: "Mężczyzna taki, jakim być powinien".
Rodzice mają obowiązek dostarczania swoim dzieciom środków do życia,
zależnie od swoich warunków materialnych oraz zapewnienia im odpowiedniego
wykształcenia i odpowiedniej pozycji społecznej odpowiadającej ich stanowi,
zainteresowaniom i uzdolnieniom. Niech starają się jednak zatrzymać dzieci przy sobie,
w miarę możliwości tak długo, by zbyt wcześnie nie zostały pozbawione zbawiennego
wpływu swoich rodziców. Jeżeli konieczna jest zgoda na ich odejście z domu, najeży je
umieścić w zakładach lub w domach, gdzie znajdą troskliwą opiekę i gdzie ich wiara i
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cnota będą bezpieczne. Należy wówczas zobowiązać klika osób będących dobrymi
chrześcijanami, by im towarzyszyły, czuwały nad nimi i informowały rodziców o ich
postępowaniu. Gdyby się okazało, że grozi im zguba, nie należy się wahać ze
ściągnięciem ich do domu, aby je sprowadzić z drogi zagłady.
Gdy chodzi o wybór stanu dla dzieci, trzeba udzielić im dobrych rad, ale
pozostawić wolny wybór małżeństwa, chrześcijańskiego celibatu lub życia zakonnego.
Dziewictwo zachowane ze względu na Boga i powołanie do życia zakonnego są
błogosławieństwem Bożym dla rodzin. Trzeba się więc wystrzegać utrudniania
dzieciom realizację ich powołania. Raczej zachęcać je do pójścia tą drogą. Jest rzeczą
chwalebną pomóc dzieciom wcześnie zrozumieć doskonałość życia zakonnego i
dziewictwa, przedstawiając im jego korzyści oraz to, że rodzice byliby bardzo szczęśliwi
gdyby wiedzieli, że one wybrały ten właśnie stan dla swego szczęścia w tym i w
przyszłym życiu.
Zbytnie zwlekanie z udzieleniem dziecku pozwolenia na ślub, jeżeli tego
pragnie, naraża je na popełnienie zła. Zmuszać młodą dziewczynę do małżeństwa, gdy
pragnie poświęcić Bogu swoje dziewictwo, znaczy pozbawić ją wolności, którą Bóg ją
obdarzył, a siebie pozbawiać na stare lata jej miłości i oddania.
Biskup Gousset mówi, że ojciec jest zobowiązany pod grzechem ciężkim starać
się, by jego dzieci dobrze znały prawdy wiary zawarte w Składzie Apostolskim,
Modlitwę Pańską, przykazania Boże i kościelne oraz sakramenty święte, znajomość
których jest konieczna dla każdego wierzącego. Powinien je wcześnie uczyć praktyk
religijnych i życia chrześcijańskiego, czuwać nad tym, aby odmawiały modlitwy rano i
wieczorem, i przyzwyczajać je do uczestnictwa w katechezie parafialnej i w niedzielnej
Mszy św. Od chwili rozpoczęcia posługiwania się rozumem, powinny przystępować do
spowiedzi i zachować wstrzemięźliwość przepisaną przez Kościół.
Jeżeli rodzice przestają się interesować religijnym nauczaniem i wychowaniem
dzieci do bojaźni Bożej i cnót chrześcijańskich, staje się to wielkim nieszczęściem dla
tych młodych ludzi, którym nikt nie może zastąpić rodzicielskiego wpływu. Bezsilne
będą najlepsze szkoły, jeżeli ich działalność nie zostanie przygotowana i
podtrzymywana przez rodzinę.
Religijne pouczanie dzieci można przeprowadzać wieczorem, zwłaszcza w długie
wieczory zimowe, w niedziele i w dni świąteczne. Żeby to ułatwić, opublikowaliśmy
kilka książek; przede wszystkim "Książkę dla wszystkich", którą należałoby czytać
dzieciom. Napisałem również "Książkę dla małych dzieci" oraz "Łatwą metodę" służącą
do przygotowania ich do spowiedzi.
Przy pomocy tych książek rodzice mogą nauczyć swoje dzieci tego, co jest
potrzebne, by stały się dobrymi chrześcijanami.
Nie wystarczy jednak, aby dzieci znały swoją wiarę. Powinny ją również kochać i
znajdować upodobanie w praktykach religijnych. Trzeba więc natchnąć je bojaźnią
Bożą, szacunkiem dla Jego imienia, czcią dla świętych rzeczy, wstrętem do każdego
grzechu i umiłowaniem cnoty. Trzeba starać się wpoić im właściwą ocenę
przyjemności, dóbr i zaszczytów tego świata. Trzeba je przekonywać, że stokroć lepiej
jest z nich zrezygnować, niż chociażby tylko lekko obrazić Boga. Skoro nie można
pozostać wiernym Bogu, jeżeli On sam nam nie pomoże swoją łaską, trzeba
wychowywać dzieci do umiłowania modlitwy i sakramentów świętych, które są
źródłami łaski. Bez przystępowania do sakramentów świętych i bez modlitwy dziecko
szybko utraci swój najcenniejszy skarb - niewinność. Upadłszy, bez nich nie podniesie
się, ale może stracić wiarę i zakończyć życie w stanie bezbożności.
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Rodzice nie tylko mogą, ale nawet powinni, włączać się do wielkiego dzieła
wychowania dzieci. Niech więc posyłają je na katechizację, na niedzielne kazania i inne
nauki parafialne. Niech się wystrzegają także, żeby nie powierzać wychowania swoich
dzieci zakładom, w których byłaby zagrożona ich wiara i cnotliwe życie. Kardynał
Gousset powiedział: "Ojciec rodziny grzeszy ciężko, jeżeli swoje dzieci powierza
osobom niewierzącym i żyjącym niemoralnie, gdyż mogą mieć zły wpływ na młodzież
przez swoje zasady, przez zły przykład, lub po prostu przez obojętność religijną".
Zasiawszy dobre ziarno Ewangelii w duszach waszych dzieci, czuwajcie nad nimi,
kiedy bowiem śpicie, nieprzyjazny człowiek może zasiać w nich chwast, który
przygłuszy w nich dobro. Niech dzieci nie widzą ani słyszą w waszym domu niczego, co
mogłoby dać im posmak zła. Trzeba więc zachować skromność przy wstawaniu, myciu
się, ubieraniu, przy kładzeniu dzieci do łóżka. Lekkomyślnością jest kładzenie do tego
samego łóżka kilkoro dzieci, nawet tej samej płci, a zwłaszcza do łóżka rodziców oraz
pozostawiania małych dzieci w domu bez nadzoru. Trzeba zabierać je ze sobą albo
powierzać sąsiadom, na których można absolutnie liczyć, bądź też jakiejś religijnej
instytucji. Bardzo niebezpieczne jest pozwalanie im na bieganie po ulicach, po
podwórkach, po polach razem z innymi dziećmi w tym samym wieku. W ten sposób
mogą spotkać dzieci obce wierze, które nauczą je zła i od których nabędą złych
obyczajów, z których trudno im będzie się poprawić. Trzeba mieć baczne oko na
niektórych krewnych i domowych opiekunów dzieci.
Trzeba więc starać się trzymać dzieci przy sobie, uczyć je kochać dom, starać
się, aby ten dom był dla nich przyjemny, pozwalając im na różne rozrywki i zatrudniając
je przy różnych pracach w zakresie ich możliwości. Trzeba stawiać im za wzór
Dzieciątko Jezus.
Kiedy dzieci dorastają, rozwijają się ich umiejętności. Jest to czas na podwojenie
czujności dla ochronienia ich przed złym towarzystwem, przed przestawaniem z
osobami innej płci, przed kabaretami, tańcami, teatrami i szkodliwą lekturą. Świadectwo wszystkich świętych potwierdzone codziennym doświadczeniem ocenia te okazje
jako bardzo niebezpieczne dla cnoty młodzieży, gdyż zburzyłyby one wszystkie
zbawienne owoce dobrego wychowania.
Nie tolerować więc nigdy, nawet pod pozorem przyszłego małżeństwa,
spotykania się młodzieńca z dziewczyną, o której rękę prosi, sam na sam w
nieobecności jej rodziców. Niech rodzice nie znoszą w swoim domu niewłaściwych
słów, czy to przeciwko wierze, czy przeciwko skromności. W razie potrzeby należy mieć
odwagę pokazać drzwi temu, kto chciałby swoimi wypowiedziami gorszyć wasze dzieci
Pomimo czujności rodziców dzieci przejawiają jednak swoje wady, które trzeba
poprawiać i karać, jeżeli nie chce się widzieć ich wzrostu, który może sprowadzić na nie
doczesną i wieczną zgubę. Do rodziców należy prostowanie we właściwym czasie tych
młodych roślinek, aby nie skarlały i nie wypaczyły się. Trzeba więc zwracać dzieciom
uwagę na ich wady, wykazywać jakie złe następstwa mogą z nich wyniknąć; zachęcać je
do tego, by same czuwały nad nimi i starały się je eliminować. Jeżeli nie zważają na
napomnienia, trzeba je stanowczo strofować, a w razie konieczności nawet karać,
roztropnie i bez gniewu.
Nie można znosić tego, kiedy dzieciom brakuje szacunku dla Boga, dla Jego
praw i dla autorytetu rodziców. Dzieci, którym pozwala się robić wszystko co schlebia
łakomstwu, próżności i miłości własnej, mogą stać się dziećmi zepsutymi i występnymi,
a przez to stać się udręką dla swoich rodziców.
W korygowaniu wad trzeba jednak unikać zbytniej surowości, która zamknęłaby
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serca dzieci przed rodzicami, poderwałaby zaufanie i miłość, jakie winne są swoim
rodzicom. Nie wystarczy jednak nauczanie, czuwanie, ani nawet upominanie. Dzieci
zwykle postępują tak, jak dostrzegają wszystko u innych, a mniej zważają na to, co się
mówi.
Niech więc rodzice nie prowadzą swoich dzieci do złego, gdyż byłoby to
zbrodnią. Niech im raczej świecą swoim przykładem, ukazując im obraz
chrześcijańskiego życia. Ciężkim grzechem jest przeklinanie, profanowanie niedzieli,
przekraczanie przykazania o wstrzemięźliwości itp., ale jeżeli rodzice dopuszczają się
tych grzechów wobec swoich dzieci, wówczas popełniają podwójną winę.
Ojcowie i matki, dawajcie swoim dzieciom zawsze dobry przykład poparty
poszanowaniem praw Bożych i kościelnych przez uczestniczenie w nabożeństwach,
przystępowanie do sakramentów; wówczas wasze dzieci będą was naśladowały. Jeżeli
tego nie czynicie, możecie je sobie upominać do woli i zburzycie jedną ręką to, co
zbudowaliście drugą.
Do dobrego przykładu trzeba dodawać modlitwę za swoje dzieci. "Jeżeli domu
Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą" (Ps 127,1).
Czynienie z dziecka chrześcijanina, dziedzica nieba, jest dziełem Bożym, którego
nie można dokonać bez Jego pomocy. Bez łaski Bożej nauczanie, czuwanie,
napominanie, ani nawet dobre przykłady, nie przenikną do dusz dzieci i nie pociągną
ich skutecznie na dobrą drogę. Łaska natomiast jest owocem modlitwy i
przystępowania do sakramentów świętych. Trzeba więc uciekać się do modlitwy i do
sakramentów świętych i uczyć tego swoje dzieci, by ściągnąć na nie i na siebie Boże
błogosławieństwo.
Skutecznym środkiem do wdrożenia się do modlitwy i do przyjmowania
sakramentów świętych są stowarzyszenia religijne. Nie należy więc zaniedbywać
wstępowania i zapisywania swoich dzieci do stowarzyszeń najbardziej
odpowiadających waszym warunkom. Zapewnicie sobie w ten sposób modlitwy innych
stowarzyszonych, które pomogą wam w waszym zadaniu. Zaklinam was, rodzice,
módlcie się za swoje dzieci wówczas kiedy są dobre, by wytrwały; módlcie się kiedy
błądzą, żeby Bóg nawrócił swoje marnotrawne dzieci. W naglącej potrzebie módlcie się
ze łzami, jak święta Monika, a wyprosicie im nawrócenie i będziecie mieli szczęście
spotkania się z nimi w niebie.
Do przełożonych
Nie zatrudniajcie sług niewierzących i pozbawionych wstydu, gdyż
zdeprawowaliby wasze dzieci i pozostałą służbę, gdyż za ich zbawienie jesteście
również odpowiedzialni. Służba bowiem stanowi również część waszej rodziny. Dlatego
też starajcie się nauczyć ich prawd wiary. Niech uczestniczą we wspólnych modlitwach i
budujących czytaniach, które urządzacie dla swojej rodziny. Dajcie im czas na
przystępowanie do sakramentów ściętych i wypełnianie wszystkich obowiązków
chrześcijańskich. Zachęcajcie ich swoim przykładem i życzliwym słowem do dobrego.
Oddalajcie od nich, podobnie jak od waszych dzieci, okazje do złego, a więc szkodliwą
lekturę, światowe rozrywki, złe towarzystwo, nocne wyjścia, które mogłyby podkopać
również waszą własną opinię. Nie pozostawiajcie służących różnej płci sam na sam.
Bezczynność jest źródłem różnych występków. Niech więc wasza służba będzie
zawsze zajęta. Upominajcie ich łagodnie, ale stanowczo, kiedy obrażają Boga. Niech
wasza dobroć w stosunku do nich nie będzie dla nich powodem do poufałości, która
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niszczyłaby szacunek, jaki wam się od nich należy. Nie zmuszajcie ich do pracy ponad
siły. Nie żałujcie im pokarmu, a przede wszystkim regularnie wypłacajcie im należne
wynagrodzenie, czuwając nad tym, by robili z niego dobry użytek, oszczędzając je w
jakiejś kasie lub w banku. Waszą dobrocią i troskliwością o nich zdobędziecie dla siebie
ich uczucia oddania, wdzięczności i wierności.
Do dzieci
Moje wnuki! Nazywam was w ten sposób, chociaż macie już wąsy i brodę, gdyż
moja już zupełnie pobielała. Posłuchajcie mnie, gdyż Arystoteles mówi, że być zdolnym
i wykształconym nie oznacza wcale, że jest się już mądrym. Mądrość wynika z doświadczenia, którego wy jeszcze mieć nie możecie. Właśnie moje doświadczenie dyktuje te
ostatnie zdania.
Nigdy nie zapominajcie o celu życia, które Bóg wam dał. Kto nie zna swego celu,
chodzi na prawo i na lewo, ale nigdy go nie osiągnie. Życie jest jedynie drogą do
zdobycia nieba. Nie oddalajcie się od tej drogi, gdyż doprowadziłoby was to do
życiowej klęski. Gdybyście bowiem zabłądzili wcześnie, mielibyście zbyt długą drogę do
powrotu. Pismo święte mówi: "Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z
niej i w starości" (Prz 22, 6). Nie nabierajcie złych przyzwyczajeń, gdyż stałyby się one
żelaznymi łańcuchami, za które szatan pociągnąłby was, dokąd by chciał. Żeby się przed
tym uchronić, albo uwolnić się od tego, módlcie się często do Jezusa, Maryi i Józefa,
przystępujcie czysto do sakramentów świętych, przynajmniej co miesiąc, żeby nie
opanowały was złe myśli. Wstąpcie do jakiegoś pobożnego stowarzyszenia, które
mobilizuje do modlitwy i przystępowania do sakramentów świętych.
Jeżeli chcecie długo żyć, czcijcie swego ojca i swoją matkę. Rodzice są waszymi
przewodnikami, których dała wam Opatrzność, żeby was prowadzili do celu. Szanujcie
ich jako przedstawicieli Boga względem was. Nigdy nie pozwalajcie sobie w stosunku
do nich na żadne pogardliwe słowa czy gesty. Słuchajcie ich we wszystkim, co jest
dobre i uczciwe, chyba że ośmieliliby się radzić wam popełnienie zła, albo
przeciwstawiali się waszemu świętemu powołaniu. Wykonujcie starannie pracę, którą
wam zlecą, a szczególnie bądźcie posłuszni, kiedy polecają wam wypełnić obowiązki
religijne lub gdy pragną oddalić od was okazję, która mogłaby doprowadzić was do
zguby. Bylibyście godni pożałowania i pozbawialibyście się własnego szczęścia,
gdybyście nie unikali niebezpieczeństw, które oni wam sygnalizowali. Ich polecenia
mają na względzie waszą, a nie ich korzyść. Gdybyście nie zdawali sobie z tego sprawy,
bylibyście swoimi własnymi nieprzyjaciółmi. Nie podejmujcie żadnej poważniejszej
sprawy czy podróży bez zasięgnięcia ich rady.
Nade wszystko nie zawierajcie małżeństwa bez ich zgody, gdy bowiem chodzi o
ten stan, oni mają więcej doświadczenia niż wy i są mniej podatni na uleganie
złudzeniom. Jeżeli zamierzacie wstąpić do tego stanu, musicie wiedzieć, że obowiązki,
które macie podjąć są trudne, i że potrzeba bardzo wiele pomocy Bożej, aby się w nim
uświęcić. Nie ściągajcie więc na siebie Bożego gniewu przez swoje grzeszne
postępowanie. Nie oddawajcie nigdy swej ręki niewierzącemu i niemoralnemu
mężczyźnie, gdyż w przeciwnym wypadku staniecie się do niego podobne, a wasze
dzieci będą jeszcze gorsze niż wy i pójdą zaludniać piekło. Kościół był zawsze przeciwny
zawieraniu małżeństw katolików z innowiercami, z masonami lub z członkami
podobnych tajnych stowarzyszeń. Powiedzmy sobie uczciwie, jakiego to szczęścia
można się spodziewać w takich związkach?
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Przy wyborze małżonka lub małżonki trzeba mieć na względzie bardziej cnoty
niż majątek. Człowiek jest zawsze bogaty, gdy posiada bojaźń Bożą.
Dziewictwo zachowane ze względu na Boga, również w świecie, uwalnia od
wielu trosk i pozostawia człowiekowi więcej wolności na służbę Bogu. Możemy
wierzyć, że jest ono doskonalsze i szczęśliwsze niż małżeństwo. Możliwe jest ono dla
wszystkich przy pomocy łaski Bożej. Wszyscy, którzy czują się do niego powołani, mają
prawo je wybrać i nikt nie może im tego zabronić.
Jeszcze doskonalszy jest stan zakonny. Strzeże on przed niebezpieczeństwami
tego świata, oddala wszystkie okazje do grzechu i dostarcza wielu skutecznych środków
do zbawienia.
Trzeba uważać, żeby się nie pomylić w wyborze swego stanu, gdyż ma on
wielkie znaczenie dla waszego szczęścia doczesnego i wiecznego. Trzeba wybierać w
sposób roztropny, modlić się i radzić się roztropnych spowiedników. Trzeba stawiać
sobie pytanie, czego życzyłbym sobie, gdyby to była godzina śmierci, albo co bym
poradził komuś innemu, gdyby był w podobnej sytuacji jak ja. Czyńcie zawsze to, co
chcielibyście uczynić w chwili waszej śmierci.
Wszystko zawdzięczacie swoim rodzicom i nigdy nie zdołacie zwrócić im tego,
co od nich otrzymaliście. Miejcie więc przynajmniej dla nich dobre serce, które pobudzi
was do tego, byście starali się im przypodobać i służyć im w miarę swoich możliwości.
Pomagajcie im więc w pracy i bierzcie na siebie cały trud, aby oszczędzić ich siły.
Sprawiajcie im radość swoim dobrym postępowaniem, a przez swoją uprzedzającą
grzeczność pomagajcie im znosić dolegliwości podeszłego wieku, nie bacząc na ich
wady, które są nieodłącznymi towarzyszami człowieka na tym świecie i módlcie się za
nich. W razie choroby pielęgnujcie ich z całym oddaniem, a przede wszystkim
postarajcie się, żeby w pełnej świadomości przyjęli sakramenty święte.
Jeżeli śmierć wam. ich zabierze, pamiętajcie o nich do końca życia. Zamówcie za
nich Najświętszą Ofiarę i codziennie módlcie się za nich. Św. Ludwik, król francuski, po
śmierci swojej matki kazał odprawiać za nią codziennie w swojej kaplicy Mszę świętą i
sam w niej uczestniczył. Nie zapominajcie wykonać sumiennie ich ostatniej woli.
Również w stosunku do waszych szkolnych nauczycieli starajcie się zawsze zachować
szacunek, wdzięczność i życzliwość.
Swoim braciom i siostrom okazujcie szczere uczucia, unikajcie wszelkich
przejawów niechęci czy zazdrości. Nie skłaniajcie ich do złego słowem i przykładem,
pomagajcie im żyć w pobożności i w czystości. Wspierajcie ich w przeciwnościach i
bądźcie gotowi poświęcić raczej na ich pożytek dobra materialne, niż zranić miłość
braterską. "O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem" (Ps 133,1).
Jeżeli jesteście zmuszeni opuścić dom rodzinny, nie odchodźcie bez
zapewnienia, że w szkole, w warsztacie lub tam gdzie pracujecie, będziecie unikać
niebezpieczeństwa utraty cnoty. Jeżeli mimo dobrej woli stwierdzicie, że pomyliliście
się, powiadomcie o tym jak najszybciej swoich rodziców i opuśćcie dom, w którym
wasze zbawienie jest w niebezpieczeństwie. Jako służący czy robotnicy, pracujcie
sumiennie i bądźcie posłuszni tym, którzy dają wam pracę, we wszystkim co się odnosi
do waszej posługi i powinności. Bądźcie jednak gotowi stawić silny opór, gdyby ktoś
chciał was zwieść, by nie stać się nigdy współuczestnikiem zła lub niesprawiedliwości.
Do wszystkich
Bądźcie wszyscy przywiązani do swojej Ojczyzny, zachowując wszystkie
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sprawiedliwe prawa swego kraju, płacąc sumiennie podatki, szanując każdy prawny
autorytet, nie zapominając jednak, że niesprawiedliwe prawo nie jest prawem ale
tyranią, i że raczej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Nie oddawajcie nigdy swoich głosów w
wyborach na tych, którzy mogą ustanawiać dekrety lub występować przeciwko religii,
czci Boga, przeciw porządkowi publicznemu i społecznemu, albo przeciwko prawom
rodziny. Byłoby zbrodnią powierzać w takie ręce losy państwa i kraju.
Bądźcie ofiarnymi współobywatelami, służąc wszystkim. Wspomagajcie
dobrowolnie tych, którzy są w potrzebie. W stosunkach towarzyskich praktykujcie
szczerość i lojalność. Jeżeli się obawiamy, by ktoś nie był niesprawiedliwy w stosunku
do nas, to tym bardziej trzeba się obawiać, by nie być niesprawiedliwym w stosunku do
innych. Jeżeli ktoś wyrządzi wam krzywdę, możecie domagać się swoich praw, ale
raczej unikać procesów, które bardziej rujnują strony, niż bronią ich interesów. Dla
zakończenia sporu trzeba wybrać sumiennego rozjemcę. Nie oddawajcie złem za złe,
ale zło dobrem zwyciężajcie, świadcząc usługi tym, którzy was skrzywdzili i mówiąc o
nich dobrze. W ten sposób będziecie dziećmi Ojca niebieskiego, który zsyła deszcz i
słońce zarówno dobrym jak i złym.
Nie zapominajcie, że bliźni ma nieśmiertelną duszę, więc najużyteczniejszą
przysługą dla niego jest pomoc do zbawienia w postaci dobrych rad, ukazywanie mu
następstw jego złych czynów, zaproszenie do wspólnego pójścia na nabożeństwo,
powiadomienie księdza o niebezpieczeństwie zagrażającym jego życiu i zbawieniu i
przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych. Jeżeli ratujesz jakąś duszę,
prowadzisz także swoją do nieba.
Oto mój testament napisany własnoręcznie w całkowitej świadomości.
Przekazuję go chrześcijańskim rodzinom jako dar cenniejszy niż złoto i srebro, bo dobre
rady są cenne. Przyjmijcie go w spadku, który przekazuję wam przed śmiercią. Czytajcie
go często z takim uczuciem, z jakim ja go pisałem. Jeżeli będziecie się stosować do rad,
jakie wam dałem, powiecie mi w niebie, czy kiedyś żałowaliście ich przestrzegania.

Nowenna do Świętej Rodziny
Podczas nowenny do Świętej Rodziny można odmawiać dowolne modlitwy ku Jej czci,
dodając do nich rozważanie zaczerpnięte z tej książki, np. w następującym układzie:
Dzień 1. Owocność kultu Świętej Rodziny
Dzień 2. Naśladowanie Świętej Rodziny
Dzień 3. Życie według wiary
Dzień 4. Konieczność modlitwy
Dzień 5. Praktyka modlitwy
Dzień 6. Kiedy trzeba się modlić?
Dzień 7. Jak trzeba się modlić?
Dzień 8. Módlmy się z usposobieniem Świętej Rodziny
Dzień 9. Zgoda w rodzinach
Względnie inne rozważania, np.
Dzień 1. Szacunek względem przełożonych
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Dzień 2. Miłość bliźniego
Dzień 3. Gorliwość o zbawienie dusz
Dzień 4. Łagodność
Dzień 5. Życie ukryte Jezusa, Maryi i Józefa
Dzień 6. Czystość
Dzień 7. Skromność
Dzień 8. Umiłowanie pracy
Dzień 9. Wytrwałość
W ostatnim dniu nowenny można odmówić akt poświęcenia się Świętej Rodzinie.
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